
Выхоўваць юнага чытача, 

зацікаўленага ў літаратуры, — 

вось задача сучасных бібліятэк і 

пісьменнікаў. Час дасылае новыя 

выклікі: хто захоча наведаць дом кнігі 

толькі дзеля таго, каб прачытаць твор, 

які лёгка знайсці ў інтэрнэт-прасторы?

Актуальнасць кніжнай справы 

цяпер залежыць ад жадання ўстановы 

выходзіць па-за межы звыклых 

стасункаў паміж бібліятэкарам 

і чытачом. Дзеці маюць вялікія 

патрабаванні, і бібліятэкі мусяць 

утрымлівацца на адпаведным узроўні. 

Не толькі сталічныя. Інтэрактыўныя 

імпрэзы пашыраюцца на ўсе раёны 

Беларусі. 

Тыдзень дзіцячай кнігі, які 

традыцыйна ладзіцца ў дні школьных 

канікул, — добрая нагода для таго, 

каб даведацца, якім чынам у нашай 

краіне працуюць з маленькім 

чытачом.
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Аддзел абслугоўвання дзіцячага чытача  
Мінскай абласной бібліятэкі  

імя А. С. Пушкіна.
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Саюз пісьменнікаў Беларусі падтрымлівае ініцыятыву Міністэрства 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі 
Беларусь правесці сёлета ў межах Года малой радзімы з красавіка па 
кастрычнік экалагічную кампанію «Вялікая ўборка малой радзімы».

Пад гэтым лозунгам аб’яднаюцца орга-
ны дзяржаўнага кіравання, прадпрыемствы, 
установы адукацыі, грамадскія арганізацыі — 
наогул усе, хто хоча зрабіць кожны куточак 
нашай краіны ўтульным, чыстым і прыгожым.

Саюз пісьменнікаў Беларусі і раней спрыяў 
экалагічнай бяспецы ў нашай краіне. Добра-
ахвотнікі бралі ўдзел ў розных акцыях па на-
вядзенні парадку ў прыдарожных зонах і лесе, 
саджалі дрэвы. Цяпер пісьменніцкая суполь-
насць гатова далучыцца да прапановы галоў-
най прыродаахоўчай установы краіны зрабіць 
свой унёсак у добраўпарадкаванне двара, раё-
на, парка, вадаёма ці ракі.

Прыгожае мастацкае слова таксама паслу-
жыць услаўленню роднага краю, яго ўнікаль-
ных прыродных багаццяў. «Будзем рады пры 
падтрымцы Міністэрства і яго рэгіянальных 
структур правесці прэзентацыі новых кніг на 
экалагічную тэматыку», — адзначыла першы 
намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Бела-
русі Алена Стэльмах.

Адно з першых мерапрыемстваў чакаецца 
ў найбліжэйшую суботу: у Музеі валуноў у 
сталічным раёне Уручча будзе наведзены на-
лежны парадак. У Парку-музеі камянёў валу-
ны ствараюць контур карты Беларусі, таму для 
кожнага ўдзельніка гэта акалічнасць стане на-
годай успомніць пра сваю малую радзіму.

Марыя ЛІПЕНЬ

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі
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Час і СМІ. Прэзідэнт Беларусі  
Аляксандр Лукашэнка высока 

ацэньвае ролю СМІ ў сучасным свеце. 
На першы план выходзяць не ўзброеныя 
сутыкненні, а інфармацыйныя войны, 
падкрэсліў кіраўнік дзяржавы падчас 
сустрэчы з кіраўнікамі і калектывамі 
найбуйнейшых дзяржаўных сродкаў ма-
савай інфармацыі. Беларусь — выключ-
на мірная краіна. «Ніякая агрэсія ніколі 
не будзе зыходзіць з нашай зямлі. Але і ў 
крыўду мы сябе не павінны даваць як у 
ваенных, так і ў інфармацыйных адносі-
нах. Гарачай вайны сёння быць не можа. 
Усё пачынаецца з вас. На пярэдні план вы-
ходзіце вы — журналісты. Ваша задача — 
фарміраваць канструктыўнае грамад-
скае меркаванне праз своечасовую і 
аб’ектыўную падачу матэрыялу, шчыры 
і ўдумлівы дыялог з аўдыторыяй», — рэ-
зюмаваў Прэзідэнт.

Што датычыць задач, якія цяпер 
стаяць перад сродкамі масавай 

інфармацыі, кіраўнік дзяржавы паведа-
міў: частка з іх адлюстравана ў новым 
законе аб СМІ. Закон прызначаны «аба-
раніць нашых людзей ад патоку непра-
веранай, непраўдзівай, дэструктыўнай 
інфармацыі». Паводле слоў Прэзідэнта, 
сёння ўсё больш запатрабаванай ста-
новіцца якасная журналістыка з аўтар-
скай пазіцыяй, дакладнымі фактамі, 
глыбокай аналітыкай. «Разумна рас-
стаўце прыярытэты і падумайце пра 
тэматычную, жанравую разнастайнасць 
тэлеканалаў, газет, каб прыцягнуць лю- 
дзей розных узростаў і настрояў», — 
арыентуе СМІ кіраўнік дзяржавы.

Юбілеі. Прэзідэнт Беларусі павін-
шаваў калектыў рэдакцыі газеты 

«Знамя юности» з 80-годдзем выдання. 
«У выніку штодзённай плённай працы 
ўдалося стварыць паважанае і аўтары-
тэтнае выданне, якое пашырае ідэі дабра 
і патрыятызму, дапамагае фарміраваць 
духоўна багатую і фізічна здаровую мо-
ладзь. Упэўнены, што гэтыя пастула-
ты захаваюцца ў аснове рэдакцыйнай 
палітыкі на доўгія гады», — падкрэсліў  
Аляксандр Лукашэнка.

Стасункі. Выстаўка «Гармонія ў 
шматграннасці» аб’яднала работы 

мастакоў СНД. Падзея стала сведчаннем 
развіцця гуманітарнага супрацоўніцт-
ва паміж краінамі, падкрэсліў падчас 
адкрыцця экспазіцыі ў штаб-кватэры 
Выканаўчага камітэта СНД першы на-
меснік старшыні Выканаўчага камітэта — 
выканаўчага сакратара СНД Віктар Гумін-
скі. Гэты год абвешчаны ў Садружнасці 
Годам культуры, і план мерапрыемстваў 
уключае каля 90 акцый. Раней у Выкан-
каме СНД пачала працаваць часовая 
экспазіцыя, прысвечаная творчасці кыр-
гызскага мысліўцы, дыпламата, пісьмен- 
ніка Чынгіза Айтматава.

Эпоха. Рассакрэчаныя архівы Бе-
ларусі і Расіі пакладзены ў аснову 

кнігі «Кирилл Мазуров. О чем молчало 
время…», якая выйшла ў выдавецтве 
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пе-
труся Броўкі». «Кніга падрыхтавана на 
аснове дакументаў з архіваў Беларусі і 
Расіі. Гэта новы погляд на падзеі скла-
данага, супярэчлівага і неадназначнага 
ХХ стагоддзя, відавочцам і непасрэдным 
удзельнікам падзей якога быў беларус, 
вядомы палітычны дзеяч Кірыл Тра-
фімавіч Мазураў, першы сакратар  
ЦК КПБ, першы намеснік старшыні 
Савета Міністраў СССР», — раска-
заў дырэктар выдавецтва Уладзімір 
Андрыевіч. Аўтар кнігі — пісьмен- 
нік, кандыдат гістарычных навук Наталля 
Голубева, навуковы кансультант — прафе-
сар, доктар гістарычных навук Наталля 
Капітонава.

Агляд афіцыйных падзей ад  
Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Акцэнты тыдня:
краіна

Мінскае гарадское аддзяленне  
СПБ запрашае:

18 красавіка — у студыю юных літара-
тараў «Малінаўскія галасы» пры дзіця-
чай бібліятэцы № 15 (а 16.00).
18 красавіка — на творчы вечар ар-
тысткі тэатра Вольгі Багушыньскай 
«Жыві, паэзія, жыві» ў Мінскі гарадскі 
тэатр паэзіі пры Цэнтральнай бі-
бліятэцы імя Янкі Купалы (а 18.00).
19 красавіка — на свята паэзіі «Вясна 
надзеі і любові» ў літаратурны клуб 
«Аўтограф» пры інтэрнаце № 8 БДЭУ 
(а 16.00).
19 красавіка — на сустрэчу з Вікто-
рыяй Курбекай у літаратурны клуб 
«Парнас» пры публічнай бібліятэцы  
№ 5 (а 17.30).
19 красавіка — на сустрэчу з Нінай 
Галіноўскай у літаратурную гасцёў-
ню «Верасок» пры дзіцячай бібліятэцы  
№ 16 (а 15.00).
20 красавіка — у Школу юнага паэта 
пры Мінскім гарадскім аддзяленні СПБ 
(а 14.00).

Мінскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

16 красавіка — на сустрэчу з Іры-
най Карнаухавай у Дом літаратараў  
г. Курска (Расія) (а 13.00).
19 красавіка — на сустрэчу з Кацяры-
най Хадасевіч-Лісавой «Запрашэнне ў 
дзівосную краіну казак» у Ратамскую 
сельскую бібліятэку Мінскага раёна  
(а 12.00).
20 красавіка — на сустрэчу з Сяргеем 
Клімковічам, якая адбудзецца ў межах 
Ночы бібліятэк у Цэнтральнай гарад-
ской дзіцячай бібліятэцы № 1 г. Мінска 
(а 18.00).
20 красавіка — у літаратурную гас-
цёўню «Алесь Бачыла: малая радзіма і 
творчасць» (сумеснае мерапрыемства 
Мінскага абласнога аддзялення СПБ і 
Мінскага абласнога інстытута развіц-
ця адукацыі) у Мар’інагорскі каледж (а 
11.00).

Брэсцкае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

19 красавіка — на пасяджэнне клуба 

«Малады літаратар» у офіс Брэсцкага 
абласнога аддзялення СПБ (а 17.00).

Віцебскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

18 красавіка — на літаратурную 
сустрэчу «Веснавых гукаў грай…» з  
удзелам Галіны Загурскай і Міка-
лая Балдоўскага ў Полацкую СШ № 1  
(а 14.00).

Гродзенскае абласное аддзяленне 
СПБ запрашае:

20 красавіка — на раённы этап Рэспу-
бліканскага творчага конкурсу юных 
чытальнікаў «Жывая класіка» ў гарад-
скую гімназію № 7 (а 14.15).

Магілёўскае абласное аддзяленне 
СПБ запрашае:

18 красавіка — на літаратурную гад-
зіну «Я праўду адкрываю свету…» у ме-
жах праекта да 125-годдзя з дня нарад-
жэння Максіма Гарэцкага ў чытальную 
залу Горацкай раённай бібліятэкі імя 
М. Гарэцкага (а 16.00).

Часапіс

Днямі ў Мінску падвялі вынікі Міжна-
роднага літаратурнага конкурсу «Сла-

вянскі калейдаскоп». Яго арганізатарамі 
выступілі Мінскае гарадское аддзяленне 
Саюза пісьменнікаў Беларусі і Культурна-
асветніцкае аб’яднанне «Наша Русь» пры 
падтрымцы Рассупрацоўніцтва ў Рэспублі-
цы Беларусь. Старшынёй журы літаратур-
нага конкурсу выступіў Міхась Пазнякоў. 
Адбылося ўручэнне дыпломаў і падарункаў 
лаўрэатам, якія аб’ядналіся ў дзвюх узроста-
вых катэгорыях: да 30 гадоў і звыш 30.

У конкурсе, ужо шостым па ліку, узялі 
ўдзел амаль 80 пісьменнікаў Беларусі, Расіі, 
Латвіі, Казахстана. У намінацыі «Паэзія» пе-
раможцамі сталі Мікола Мятліцкі, Андрэй 
Душачкін, Іна Фралова, Алег Жукаў (песен-
ны жанр), Дзмітрый Юртаеў, Джэма Случак, 
Ганна Мартынчык, Кацярына Роўда, Тац-
цяна Купрыянец, Аляксандр Паршанкоў, 

Алена Шырко, Аляксандр Красаў і Анатоль 
Грыцук. У намінацыі «Проза» лаўрэатамі на-
званы Тамара Залеская, Дзмітрый Варонін, 
Андрэй Кулеш. У намінацыі «Публіцы-
стыка» перамаглі Фёдар Баравой, Лізавета 
Белавусава, Павел Падзораў. У намінацыі 
«Літаратуразнаўства» лепшай прызнана 
Людміла Вараб’ёва.

Дыплом Гран-пры конкурсу за выдатныя 
творы ў трох намінацыях: «Паэзія», «Проза» 
і «Публіцыстыка» старшыня журы ўручыў 
пісьменніцы Наталлі Саветнай.

Пасля ўрачыстага ўганаравання літарата-
раў-лаўрэатаў адбыўся святочны канцэрт, 
які падрыхтавалі выкладчыкі і студэнты Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культу-
ры і мастацтваў.

Павел КУЗЬМІЧ

Чытацкі білет 
для пасла

Сустрэча з Надзвычайным 
і Паўнамоцным Паслом 

Казахстана ў Беларусі Ермуха-
метам Ертысбаевым прайшла 
ў Прэзідэнцкай бібліятэцы 
Рэспублікі Беларусь.

Спадар пасол прэзентаваў 
кнігу Прэзідэнта Рэспублікі Ка-
захстан Нурсултана Назарбае-
ва «Эра Незалежнасці». Пасля 
свайго выступлення дыпламат 
адказаў на шматлікія пытанні 
зацікаўленых супрацоўнікаў і 
чытачоў бібліятэкі, а таксама 
падарыў установе ўласную кнігу 
«Казахстан і Назарбаеў: логіка 
перамен» ды іншыя выданні. Бе-
ларускі бок шчыра падзякаваў 
паслу за цікавую гутарку: ды-
рэктар бібліятэкі Сяргей Квачан 
уручыў Ермухамету Ертысбаеву 
чытацкі білет Прэзідэнцкай бі-
бліятэкі Рэспублікі Беларусь.

Паспяховая сустрэча паспры-
яла пашырэнню літаратурных 
стасункаў у межах культурнага 
супрацоўніцтва Беларусі і Ка-
захстана.

Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ

ВЯЛІКАЯ  ЎБОРКА  
МАЛОЙ  РАДЗІМЫ

Славянскі калейдаскоп

Нястрачаны 
край

У Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі прэзентаваны 

выставачны праект «Малая ра-
дзіма — аповесць часоў». Гэта 
першая з шэрагу маючых ад-
быцца мастацкіх і інфармацый-
на-дакументальных выставак, 
прысвечаных Году малой ра- 
дзімы. Розныя па жанры і стылі, 
яны будуць аб’яднаныя адзінай 
мэтай — адлюстраваць вобраз 
радзімы-краю, аднолькава дара-
гі для чалавека, хай гэта малень-
кая вёсачка ці буйны мегаполіс.

Праект будзе рэалізаваны ў 
некалькі этапаў, што маюць змя-
няцца на працягу года. У першай 
экспазіцыі плануецца прад-
ставіць унікальную калекцыю 
паштовак і кніг аўтара праекта 
«У пошуках страчанага» Ула-
дзіміра Ліхадзедава, фотаздымкі 
журналіста і фатографа Сяргея 
Плыткевіча.

На выстаўцы «Позірк у міну-
лае» наведвальнікі пазнаёмяцца 
з паштоўкамі канца XIX — па-
чатку XX стагоддзяў з відамі бе-
ларускіх гарадоў і мястэчак.

Мастацкая выстаўка фота-
работ Сяргея Плыткевіча «Не-
чаканая Беларусь» прадставіць 
фатаграфіі, зробленыя ва ўсіх 
куточках Айчыны, гэта магчы-
масць убачыць прыгожыя пана-
рамы з незвычайнага ракурсу, з 
вышыні птушынага палёту. 

Яна БУДОВІЧ
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Шаноўныя настаўнікі, звяртаем увагу на новыя 
магчымасці ў 2018 годзе, звязаныя з працягам 
конкурсу метадычных распрацовак урока 
пазакласнага чытання па сучаснай беларускай 
літаратуры «Урокі сучаснасці».

Заснавальнікам і арганізатарам конкурсу з’яўляецца рэдак-
цыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом “Звязда”», рэдак-
цыя газеты «Літаратура і мастацтва» («ЛіМ»). Задачы конкурсу 
ў тым, каб знаёміць чытачоў з сучаснай беларускай літаратурай, 
стымуляваць прафесійны і творчы патэнцыял настаўнікаў.

Аўтары трох найлепшых метадычных распрацовак атрыма-
юць грашовыя ўзнагароды:

І месца — прэмія ў памеры 10 базавых велічынь;
ІІ месца — прэмія ў памеры 7 базавых велічынь;
ІІІ месца — прэмія ў памеры 5 базавых велічынь.
Найлепшыя работы адбіраюцца да друку на старонках газеты 

«ЛіМ» па меры іх паступлення.
На конкурс прадстаўляюцца метадычныя распрацоўкі ўро-

каў пазакласнага чытання па сучаснай беларускай літаратуры 
(творы беларускіх аўтараў, напісаныя пачынаючы з 1990 года). 
Каб прэзентаваць сваю ідэю, прапануем абазначыць наступныя 
моманты: назва і тэма заняткаў; абгрунтаванне актуальнасці 
тэмы; пералік твораў, па якіх праводзяцца заняткі; арыгіналь-
насць правядзення ўрока; удзел вучняў у занятках (цікавыя 
высновы і рэмаркі); вынікі (уласныя ўражанні настаўніка).

Аб’ём тэксту — да 7000 знакаў. У якасці ілюстрацыі да газет-

най публікацыі прымаюцца фотаздымкі пісьменнікаў, калажы, 
фотаздымкі з урокаў і г. д. (па тэме заняткаў).

Конкурс ладзіцца з 18 красавіка 2018 года па 31 снежня  
2018 года сярод выкладчыкаў навучальных устаноў, якія забяс-
печваюць атрыманне агульнай, прафесійна-тэхнічнай і сярэд-
няй спецыяльнай адукацыі.

Чакаем тэксты ў электронным выглядзе на адрас  
lіm_nеw@mаіl.ru з пазнакай «Конкурс для настаўнікаў».

Больш падрабязная інфармацыя змешчана на сайце  
zvіаzdа.bу.

Для тых, хто хоча сачыць за ходам конкурсу па газеце 
«ЛіМ», нагадваем, што кошт індывідуальнай ільготнай пад-
піскі для настаўнікаў складае 3.60 рублёў на месяц (індэкс 
63815).

13 красавіка — 95 гадоў з дня нара-
джэння Барыса Скабло (1923 — 1999), 
беларускага і расійскага віяланчэліста, 
педагога, заслужанага артыста БССР.

14 красавіка 70-годдзе святкуе Валян-
цін Губараў, графік, жывапісец.

15 красавіка — 60 гадоў з дня нара-
джэння Леаніда Маракова (1948 — 2016), 
беларускага пісьменніка, журналіста, 
гісторыка.

16 красавіка 90 гадоў адзначыць Мар-
гарыта Савіцкая, жывапісец.

16 красавіка — 90 гадоў з дня на-
ра-джэння Алега Сурскага (1928 — 
2012), мастацтвазнаўца, мастака.

18 красавіка — 120 гадоў з дня на-
раджэння Антона Ждановіча (Ан-
тука Крыніцы; 1898 — 1937), акцёра.

18 красавіка — 115 гадоў з дня нара-
джэння Платона Галавача (1903 — 1937), 
празаіка, грамадскага і дзяржаўнага дзе-
яча.

18 красавіка 75-гадовы юбілей святкуе 
Любоў Румянцава, актрыса, заслужаная 
артыстка Рэспублікі Беларусь.

18 красавіка 60-годдзе адзна-
чае Генадзь Кобрын, мастак дэка-
ратыўна-ўжытковага мастацтва, 
жывапісец, графік.

18 красавіка 60 гадоў з часу 
стварэння Беларускага саюза кі-

нематаграфістаў.
19 красавіка — 125 гадоў з дня нара- 

джэння Васіля Гарбацэвіча (1893 — 1985), 
драматурга, заслужанага настаўніка 
БССР.

19 красавіка 60 гадоў святкуе Вольга 
Лапо, артыстка балета.

Увага: конкурс!

У Доме-музеі Якуба Коласа адбыло-
ся паэтычнае міжнароднае свята, 

прысвечанае памяці рускага паэта бе-
ларускага паходжання Дзмітрыя Кава-
лёва. Імпрэзу пад назвай «И светится в 
хлебах моя земля…» наведаў сын паэта 
і галоўны рэдактар часопіса «Молодая 
гвардия» паэт Валерый Хацюшын, а 
таксама шэраг беларускіх пісьменнікаў. 
Дзмітрый Кавалёў не толькі паэт, але і 
былы загадчык рэдакцыі рускай прозы 
і паэзіі выдавецтва «Молодая гвардия», 
выкладчык у Літаратурным інстытуце 
(вёў творчы семінар у 1960-я — 1970-я 
гады). Акрамя паэтычнай спадчыны, 
пасля творцы засталіся яго крытычныя 
артыкулы, пераклады паэзіі і прозы 
з беларускай мовы. Дзякуючы працы 
Дзмітрыя Кавалёва можна прачытаць 
па-руску прозу Янкі Брыля ды Івана Ме-
лежа, а таксама дакументальную кнігу  
Я. Брыля, У. Калесніка і А. Адамовіча  
«Я з вогненнай вёскі».

У галерэі «Лабірынт» Нацыяналь-
най бібліятэкі Беларусі адзначылі 

лаўрэатаў конкурсу фатаграфіі «Бе-
ларусь і Кітай — маімі вачыма». Мэта 
конкурсу — развіццё камунікацыі і 
ўзаемнае ўзбагачэнне нацыянальных 
культур і мастацтваў абедзвюх краін. 
Да наладжвання міжнародных стасун-
каў шляхам фотамастацтва далучыліся 
больш як 140 аматараў і прафесіяналаў 
фатаграфіі. Сярод іх — слухачы Інсты-
тутаў Канфуцыя, студэнты ўніверсітэтаў 
розных краін, супрацоўнікі беларуска-
кітайскіх кампаній, а таксама школьнікі, 
якія займаюцца вывучэннем кітайскай 
мовы. Здымкі, якія дасылалі на конкурс, 
падзяляліся па намінацыях «Дух сяброў-
ства і супрацоўніцтва», «Чалавек. Сям’я. 
Грамадства», «Культура і традыцыі», 
«Архітэктура. Славутасці», «Прырода». 
З 400 дасланых работ журы вызначыла 
100 фіналістаў.

Год малой радзімы ідзе па краіне: у 
Доме прэсы зладзілі сумесны кру-

глы стол газет «Звязда» і «Краязнаўчая 
газета», прысвечаны захаванню гіста-
рычнай памяці беларусаў. Вынік кругла-
га стала — конкурс праектаў «Захаваем і 
ўшануем малую радзіму», які зойме пля-
цоўку на старонках абодвух выданняў. 
Год малой радзімы адлюстроўваецца і ў 
літаратуры: выдавецтва «Народная асве-
та» пры падтрымцы Міністэрства інфар-
мацыі Рэспублікі Беларусь выдала кнігу 
пісьменніка Міколы Маляўкі «Спадчы-
на, або Каб не стаць манкуртам». Выдан-
не, якое складаецца з абразкоў з жыцця 
старой вёскі, прысвечанае мінуўшчыне 
Беларусі, утрымлівае вершы і прозу, на-
родныя прыкметы, прыказкі, прымаўкі, 
загадкі.

Дзякуючы дызайнерам Нікаля 
Дам’ену і Жульену Сансу, кожны 

аматар музыкі здолее пісаць почыркам 
улюбёнага выканаўцы. У межах праекта 
«Songwriters fonts» творцы зрабілі шрыф-
ты на аснове почыркаў пяці вядомых 
музыкаў — Курта Кабэйна, Леанарда Ко-
эна, Дэвіда Боўі, Джона Ленана і Сержа 
Генсбура. Давялося шмат папрацаваць 
над рукапіснымі дакументамі: спецыялі-
сты нават звярнуліся да перадсмяротнай 
запіскі Курта Кабэйна. На думку ды-
зайнераў, выкарыстанне шрыфтоў, якія 
можна спампаваць бясплатна, дапаможа 
натхніцца сучасным музыкам.

Пайшла з жыцця лаўрэат Дзяр-
жаўнай прэміі Расіі за творы для 

дзяцей і юнацтва (за кнігу «Шчаслівай 
дарогі!») расійская пісьменніца і пера-
кладчыца Ірына Такмакова. Аўтар вя-
домая папулярнымі дзіцячымі кнігамі 
«Казка пра Сазанчыка», «Летні лівень», 
«Ходзіць сонейка па крузе», аповесцямі і 
казкамі «Шчасліва, Івушкін», «І надыдзе 
вясёлая раніца», «Чарадзейка», паэтыч-
ным зборнікам «Поры года» ды інш. 
Акрамя ўласнай творчасці, Ірына Такма-
кова займалася перакладамі з англійскай 
і шведскай літаратуры: яна пазнаёміла 
савецкіх дзяцей з прыгодамі Віні-Пуха 
ды мумі-троляў, распавяла пра востраў 
Нямаінебудзе з кнігі «Пітэр Пэн».

Агляд цікавінак ад  
Дар’і ЧАРНЯЎСКАЙ

Люстэрка тыдня:
свет

Часапіс
УРОКІ  СУЧАСНАСЦІ:  ПРАЦЯГ

На пляцоўцы бібліятэкі № 10  
г. Мінска адбылася літаратурна-

музычная імпрэза, прымеркаваная да 
Дня гумару. Бібліятэка падрыхтавала-
ся да сустрэчы гасцей. У арсенале — 
кніжная выстаўка беларускіх гумары-
стаў, цёплая слухацкая аўдыторыя.

Але і пісьменніцкая дэлегацыя прый-
шла ўзброеная «да зубоў». Пісьмен- 
нік Сяргей Давідовіч напярэдадні ад-
крыцця дачнага сезона даў «слушную 
параду» слухачкам: як без асаблівага 

клопату справіцца з гаспадарчымі 
справамі. Літаратуразнаўца і паэт Пётр 
Радзечка для добрага самаадчування 
шчодра сыпаў эпіграмамі. Дасталася і 
Віктару Шніпу, і Алегу Салтуку, і мно-
гім іншым сучасным паэтам. Януся 
Мальца слухалі з асаблівай увагай, бо 
пісьменнік адкрыў сакрэт, як з адной 
стодоларавай купюры зрабіць дзве і 
тым самым «папоўніць» бюджэт. Стар-
шыня секцыі сатыры і гумару паэт 
Мікола Шабовіч прапанаваў ван-
дроўку па Прыпяці разам з даяркамі 
з верша Міхася Башлакова. А бард 
Андрэй Зыгмантовіч упрыгожыў гэту 
«вандроўку» лірычнымі спевамі.

Вядучая імпрэзы паэт Іна Фралова 
згадала Уладзіміра Фаміча Ермалае-
ва і прачытала адзін актуальны і для 
нашага часу твор пра зяця, якому да 
густу беларускія пачастункі, чаго не 
скажаш пра родную мову.

Ганна СТАРАДУБ

Не толькі жарты ЦІ  СМЯЮЦЦА  
БАНКІРЫ?

На першы погляд здаецца, што бан-
каўскія служачыя, якія працуюць з 

лічбамі ды паперамі-дакументамі, — пера-
важна людзі без асаблівых эмоцый. І ўсё ж 
гэта меркаванне памылковае. Пераканацца ў 
тым мог кожны, хто наведаў імпрэзу ў Нацы-
янальным банку Беларусі.

Яна была прымеркаваная да традыцыйнага 
штогадовага дня смеху, а ў госці да банкіраў 
завітаў «Вожык» у асобах намесніка галоўна-
га рэдактара часопіса Аляксандра Каршакеві-
ча ды сатырыка і гумарыста Анатоля Зэкава. 
Першы распавёў пра гісторыю выдання і яго 
сённяшнія клопаты, а таксама праспяваў пад 
гітару жартоўныя песні, другі ж смяшыў пу-
бліку вясёлымі гісторыямі з уласных жыццё-
вых назіранняў, літаратурнымі пародыямі на 
калег-паэтаў. Тут жа была наладжана і вы-
стаўка лепшых карыкатур «вожыкаўскіх» ма-
стакоў.

Не засталіся ўбаку і самі гаспадары ўста-
новы, якія пацешылі таварышаў па службе 
вясёлымі анекдотамі.

Анатоль ЗАРЭЦКІ

Праект «Ацаляльнае слова», ініцыяваны дырэк-
тарам Гроднааблсаюздруку Паўлам Скрабко, 

стартаваў у Гродне. У педыятрычным аддзяленні 
паліклінікі № 7, якая нядаўна адчыніла дзверы, раз-
гарнулася выстаўка кніг для дзяцей і дарослых, а ў 
імправізаваную залу, упрыгожаную каляровымі 
балонікамі і кветкамі, былі запрошаны пісьмен-
нікі Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Ганна 
Скаржынская-Савіцкая і Людміла Кебіч.

Яны пазнаёмілі маленькіх чытачоў са сваімі новымі 
творамі і кнігамі, а супрацоўнікі Гроднааблсаюздру-
ку — з выданнямі, прадстаўленымі на выстаўцы.

Як адзначыў галоўны ўрач паліклінікі Аляксандр 
Кашуй, паліклініка можа быць не толькі ўстановай 
для фізічнага ацалення, але і для ацалення духоўна-
га. Тут можна знайсці цікавы занятак, прагледзець 
кінафільм, пабываць на кніжнай выстаўцы, якую 
мяркуецца зрабіць пастаяннай. Сустрэчы з творца-
мі горада стануць традыцыйнымі.

У пісьменнікаў і супрацоўнікаў Гроднааблса-
юздруку мэты супалі: папулярызаваць кнігу, вяр-
нуць радасць і асалоду чытання.

Людміла ВАЙТУЛЕВІЧ

Ацаліць словам
Кожны з пачынальнікаў гэтай 

справы працаваў на сваю зям-
лю. І як Францыск Скарына ўславіў 
Полацк, так Спірыдон Собаль разві-
ваў асвету, пакінуўшы след у гісто-
рыі Магілёўшчыны і ўсёй Беларусі, 
якую ён узбагачаў выданнямі кніг. 
Пра гэта распавядае часовая экс-
пазіцыя «Беларускі друкар Спіры-
дон Собаль» у Дзяржаўным музеі 
гісторыі беларускай літаратуры.

Беларускі асветнік нарадзіўся 
каля 1580—1590 гг. у Магілёве ў 
сям’i бурмістра. Першыя спробы 
надрукаваць кнігі ажыццявіў у Кіе-
ве. Адтуль прывёз абсталяванне для 
друкарскай справы. Заснаваў пер-
шыя друкарні ў Куцейне, Буйнічах, 
Магілёве. Спірыдон Собаль выдаў 
адзін з першых на землях сучаснай 
Беларусі «Буквар». Дакладна вядо-
ма, што выданне першых кніг на 
Магілёўшчыне звязана менавіта з 

дзейнасцю гэтага выбітнага белару-
скага дзеяча.

Экспазіцыя дае магчымасць 
уявіць кнігадрукарскі шлях Спіры-
дона Собаля. Можна даведацца пра 
«Букварь сиречь, начало учения де-
тем, начинающим чтению извыка-
ти». А таксама можна пазнаёміцца 
з рэдкімі выданнямі XVII cт. з дру-
карні Спірыдона Собаля ў Кіеве, 
Магілёўскага брацкага манастыра, 
Богаяўленскай друкарні Спірыдона 
Собаля ў Куцейне…

Да ажыццяўлення гэтага праекта 
ў Мінску далучыўся Музей гісторыі 
Магілёва. Падтрымалі яго Нацыя-
нальная бібліятэка Беларусі, Цэн-
тральная навуковая бібліятэка імя 
Я. Коласа НАН Беларусі і Нацыя-
нальны мастацкі музей Рэспублікі 
Беларусь.

Марыя АСІПЕНКА

ПА  СЛЯДАХ  КНІГАВЫДАЎЦОЎ
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Імклівы час адбірае ў чалавецтва многае 
з назапашанага. Здабыткі матэрыяльнай 
і духоўнай культур губляюцца і, магчыма, 
не адновяцца больш ніколі. Асэнсаваць 
спадчыну і паразважаць над пытаннем 
культурнай ідэнтычнасці прапануюць 
Аксана Катовіч і Янка Крук. У кнізе 
«Культура родавай памяці» («Беларусь», 
2017) яны адказваюць на пытанні тых, 
хто звярнуўся ў сітуацыі дэфіцыту 
інфармацыі. Гэтыя людзі не ўпэўнены, 
як дзейнічаць у тых ці іншых абставінах, 
не ведаюць, як разумна рэагаваць на 
некаторыя падзеі. 

Такім чынам, узнікла выданне, дзе падагульняюцца і 
сістэматызуюцца веды ў сферы беларускага народнага 
абрадавага этыкету. Незалежна ад таго, як і дзе мы зараз 
жывём, абрады і рытуалы — вялікі пласт як гісторыі, 
так і сучаснасці.

Кніга заяўлена як навукова-папулярнае выданне. 
Аўтары вядуць аповед хутчэй у мастацкім, чым у наву-
ковым стылі: напрыклад, выкарыстоўваюць шмат мета-
фар, каб маляўніча апісаць той ці іншы рытуал. Выданне 
патрабуе ўвагі і засяроджанасці: чытачу, непадрыхта-
ванаму эмацыянальна і інтэлектуальна будзе складана 
аб’ектыўна ацаніць і прааналізаваць аб’ём інфармацыі. 
Структура кнігі — апісанне дыскурсаў — невыпадковая. 
Па-першае, энцыклапедычныя выданні падкрэсліваюць 
вызначальную рысу дыскурсу як стварэнне спецыфіч-
нага духоўнага настрою, арыентацый, што паглыблены 
ў сацыяльна-культурныя і сацыяльна-псіхалагічныя 
кантэксты. Без сумненняў, такі настрой падтрымліва-
ецца да апошняй старонкі. Межы аднаго дыскурсу за-
стаюцца адкрытымі для перацякання ў іншы. Кожны 
з іх мае сваё поле і сваё паняцце. Па-другое, кожны з 
дыскурсаў — дыялог аўтараў з чытачамі.

Аксана Катовіч і Янка Крук адзначаюць, што на пра-
цягу больш як трыццаці гадоў вандруюць па Беларусі 
з мэтай збірання, фіксацыі, архівіравання і перадачы 
таго, што звязана з адвечнай беларускай духоўнай тра-
дыцыяй. Магчыма, веды, якія аўтары хочуць данесці 
да чытачоў, некаторым пададуцца простымі і элемен-
тарнымі. Але і ў гэтым ёсць сумненні. Так, часта мы 
штосьці робім і не задумваемся, што гэта ёсць часткай 
рытуалу. Напрыклад, апісанае ў кнізе «адведванне» — 
частка шматлікіх рытуальна-абрадавых комплексаў ад 
нараджэння дзіцяці да шлюбнай ночы. А ці ведаем мы, 
што нельга аддаваць адзенне і цацкі сваіх дзяцей чужым 
людзям? Існуе меркаванне, што гэтыя рэчы захоўваюць 
велізарную жыццяданую энергетыку. Лепшай справай 
будзе аддаваць такія рэчы ў спадчыну сваякам, што па-
яднае часткі роду, які, дарэчы, — асноўная катэгорыя 
светаўспрымання аўтараў.

Дыскурс «Імя чалавека: народныя ўяўленні і хрыс-
ціянскія каноны» раскрывае традыцыйныя погляды бе-
ларусаў на выбар імя для дзіцяці. Напрыклад, лічыцца 
кепскай прыкметай даць дзіцяці імя аднаго з бацькоў. 
А вось назваць немаўля ў гонар дзядулі ці бабулі — 

больш правільны ўчынак. Аднак і тут выключэнні… 
Аказваецца, імя — структура надзвычай тонкая. Нават 
тое, з якой мэтай і якой інтанацыяй мы яго прамаўляем, 
адыгрывае вялікую ролю і ўплывае на далейшыя ўзае-
маадносіны з чалавекам.

Грунтоўнасць кнігі «Культура родавай памяці» заклю-
чаецца ў разглядзе многіх сучасных з’яў, якія, здавалася 
б, цяжка прааналізаваць у кантэксце рытуалаў і абра-
даў. Пра гэта сведчаць такія дыскурсы, як «Фотаздымак 
памерлага: на шляху да сакральнага месца ў генеала-
гічным дрэве роду», «Стаіць святліца нова зрублена», 
«Традыцыі ўлазін як культура асваення родавай пра-
сторы», «Шаферамі назвацца — на ўсё жыццё раднёй 
застацца», «Ганаровая роля сяброў маладых у абрадавай 
прасторы вяселля».

Адметная частка выдання — уяўленне аўтараў пра 
слова. Немагчыма весці спрэчку пра тое, што было 
першым: дзеянне або слова. Аднак аўтары лічаць, што 
беларускія міфы нароўні з міфалагічнай спадчынай ін-
шых народаў свету пераканаўча сведчаць аб тым, што 
багі тварылі не словам, а думкай. І гэта нашмат глыбей 
і мацней па выніковасці. Па меркаванні аўтараў, слова, 
якое б шчырае, мудрае і добрае ні было, намнога збяд-
ніла палітру нашых узаемаадносін. У якасці прыкладаў 

аўтары выдання ўспамінаюць, як мы віншуем адзін ад-
наго, часам не ў сілах знайсці патрэбных слоў, перада-
ць ўсю глыбіню пачуццяў. У такой сітуацыі дапамагаем 
сабе жэстамі рук, мімікай, позіркам... Таму Аксана Като-
віч і Янка Крук схільны лічыць непадзельнымі некалькі 
моў нашых зносін: мову дзеяння, слоўнага гучання, жэ-
стаў і мімікі, пахаў, вонкавай прыгажосці, адзення, за-
стольнага этыкету, атрыбутаў і чароўных абярэгаў. Усе 
яны выразна адлюстраваны ў замовах і старажытных 
абрадах.

Аўтары сабралі некалькі соцень этнакультурных 
ідыём-фразеалагізмаў і паспрабавалі класіфікаваць іх 
па ступені патрабавальнасці ад верагоднасці да табу. 
Зразумела, кожная класіфікацыя аб’ектыўна не можа 
быць поўнай і ўсеабдымнай. Але ўжо цяпер мусіць 
быць скарыстана ў якасці рабочага даследчага інстру-
мента. Адзначаецца, што варыятыўны характар схемы 
паводзін дапускаўся там, дзе справа датычылася сферы 
працоўнай дзейнасці, звязанай з жыццём сям’і. Калі ж у 
поле асэнсавання траплялі ўзаемаадносіны з продкамі 
або з багамі славянскага пантэона, характар рэгламен-
тацый змяняўся. Гэта дасягала катэгарычнага імпера-
тыву або табу.

У кнізе разглядаюцца шматлікія аспекты нашага 
жыцця, у тым ліку народзіны, вяселлі і пахаванні. Аўта-
ры запэўніваюць: усё, што яны апісваюць, было абмер-
кавана са слухачамі сістэмы павышэння кваліфікацыі. 
Занатаваны сотні пераказаў тых самых слухачоў і ін-
шых інфарматараў падчас экспедыцый, абагульнены 
шматлікія звесткі, якія таксама былі пераправераны 
на практыцы. Аўтары запрашаюць чытачоў падумаць, 
абмеркаваць сітуацыю, магчыма, нават падключыць ло-
гіку разважанняў, напрацаваную продкамі за стагоддзі.

Для ўсіх, хто займаецца аднаўленнем традыцыйных 
абрадаў на сучасным этапе, аўтары даюць схему ўнівер-
сальнай структуры рытуальна-абрадавага комплексу, 
якая змешчана на форзацы. Веданне асноўных складо-
вых кампанентаў абраду заўсёды забяспечвала суладнае 
існаванне ў межах соцыуму, адкрывала канал своеаса-
блівай сувязі з продкамі. Яны былі перакананыя, што 
некалі зробленае багамі павінна пастаянна абнаўляцца і 
паўтарацца па прынцыпе падабенства чалавекам. Такім 
чынам, абрадавыя практыкі — неабходнасць, падтрым-
ка гармоніі існавання самога свету.

Складаная для асэнсавання праблема прасторы і часу 
ў дачыненні да традыцый і навацый. Аўтары падкрэслі-
ваюць, што трэба расстаўляць усё па сваіх месцах, але з 
улікам сучасных навацый. Аксану Катовіч і Янку Крука 
хвалюе не толькі мінулае — іх цікавіць цяперашні час і 
будучыня, дзе людзі будуць улічваць культуру і досвед 
продкаў, не пазбаўляцца сваіх каранёў, спадчыны і ро-
давых сувязяў.

ПАГЛЫБІЦЦА  Ў  ВЕДАННЕ  СВАЙГО

Тыя, хто цікавяцца 
гісторыяй, адносна 
няшмат ведаюць пра 
вынікі археалагічных 
даследаванняў. Здараецца, 
што цэлыя падарожжы і 
нават жыццяпісы займаюць 
некалькі радкоў параграфа 
ў падручніку. Выправіць 
сітуацыю дапаможа кніга 
Сяргея Тарасава «Археалогія 
Беларусі. Час, таямніцы, 
скарбы, людзі: нататкі 
археолага» (выдавецтва 
«Беларусь», 2017).

Археалогіяй Сяргей Тарасаў зацікавіў-
ся яшчэ ў дзяцінстве. Захоплены і цяпер. 
Для Сяргея Тарасава гісторыя — спа-
койная і павольная плынь. Археалогія 
ж хоць і падпарадкавана гісторыі, але 
навука жывая і рухавая, бо археола-
гі амаль заўсёды займаюцца цяжкай 

фізічнай працай у пошуках артэфактаў. 
І прадугледзець немагчыма: перамога ці 
недарэчнасць і расчараванне... Археолагі 
працуюць з матэрыяльным светам. Адна 
справа — прачытаць у кнізе пра тую ці 
іншую рэч. І зусім іншае — трымаць у 
руцэ дзіўную знаходку: кавалачак гісто-
рыі ў некалькі стагоддзяў.

Аўтар прысвячае сваю кнігу няпісанай 
гісторыі — якой ён жыве: з рыдлёўкамі, 
аквалангамі, вёсламі і нават верталёта-
мі. У займальнай форме Сяргей Тарасаў 
распавядае пра каменны і жалезны вякі, 
падзямеллі і лабірынты... У яго палі зро-
ку — эксперыментальная, паветраная, 
падводная археалогія… Шмат цікавых 
фактаў і гісторый пра Мінск. Асабліва 
інтрыгуюць старонкі, прысвечаныя ле-
гендам пра падземныя хады. Аўтар за-
пэўнівае: на сёння ён адзіны мінчук, які 
не толькі бачыў мінскі падземны ход, але 
і заходзіў у яго...

Грунтоўна аўтар апісвае такую з’яву, 
як «чорная археалогія». Сяргей Тарасаў 
тлумачыць: знаходка, якой бы каштоў-
най ні была, калі вырвана з кантэксту, 

губляе больш за палову 
сваёй інфарматыўнасці. 
А гэта ж толькі частка 
праблемы… Аўтар на-
ват дае класіфікацыю 
«чорных капальнікаў» 
у залежнасці ад таго, з 
якой мэтай людзі мо-
гуць шукаць скарб. Да 
першага тыпу адносяц-
ца індывіды, якія «чор-
ным капальніцтвам» 
зарабляюць грошы. 
Другі тып — тыя, для 
каго такі занятак — 
хобі. Ёсць і падвіды (не-
залежна ад пошукавай 
тэхнікі такія аматары 
дзеляцца яшчэ паводле 
іх асабістых інтарэсаў: 
Першая сусветная вайна, курганы альбо 
вайна з Напалеонам).

Аўтар не хавае сваіх поглядаў на шмат-
лікія пытанні, што натхняе на шчыры 
дыялог з кнігай. Плённыя вандроўкі 
Сяргея Тарасава дазволілі аздобіць вы-

данне цікавымі фотаздымкамі.
Без гумару не абышлося. 

Археолагам даводзіцца мець 
зносіны з рознымі людзьмі 
ў розных частках Беларусі. 
Многія з іх дасылаюць лісты 
па археалагічных пытаннях. 
Бываюць непісьменныя і аг-
рэсіўныя, але хапае пацеш-
ных і вясёлых. У аўтара лісты 
заўжды выклікаюць усмеш-
ку. Сяргей Тарасаў захацеў 
выклікаць гэтую ўсмешку і ў 
чытача, бо змясціў некалькі 
лістоў у рубрыцы «Народная 
археалогія».

Цяперашняе стагоддзе назы-
ваюць часам новых тэхналогій. 

Але ўсё вакол нас — будучая гісторыя. 
Сяргей Тарасаў мяркуе, што ў любым 
магчымым варыянце існавання сусвету 
патрэба ў археалогіі будзе.

Матэрыялы паласы падрыхтавала 
Яўгенія ШЫЦЬКА

Гісторыя на далонях:
артэфакты, знаходкі і расчараванні
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Сабраўся з думкамі, як лепш сказаць 
пра Алеся Масарэнку, і адразу прыга-
даў яго літаратурны партрэт «Вартае 
ўвагі і павагі», напісаны Таццянай Ша-
мякінай (Полымя, № 4, 2013): «Ёсць у 

беларускай літаратуры пісьменнікі, якіх рэдка згадва-
юць у рэйтынгавых “абоймах”, але творчасць якіх 
па-свойму арыгінальная і шмат гаворыць пра час, 
краіну, псіхалогію беларуса. Важна праявіць ціка-
васць і паспрабаваць вылучыць пэўны фокус опты-
кі на рэальнасць у кнігах канкрэтнага аўтара. Алесь 
Масарэнка — адзін з такіх літаратараў: сціплы, не 
крыклівы і не амбітны. Але самабытны, а галоўнае — 
праўдзівы ў адкрыцці некаторых, толькі яму падулад-
ных сфер жыцця. Прычым праўдзівасць тут маецца не 
ў прымітыўна-прыземленым, натуралістычным свеце, 
а як суаднесенасць мастацкага абагульнння з характэр-
нымі з’явамі самой рэчаіснасці».

Слушна сказана, узважана выверана, прынцыпова 
ацэнена. З увагай да сапраўднага таленту і з павагай. 
Дый яшчэ, як пераконваюць далейшыя развагі слыннай 
даследчыцы, з захапленнем: ёсць у нашай літаратуры 
пісьменнік, не падобны на іншых, які сваімі творамі так 
хораша аздобіў уласную творчую дзялянку ў сучаснай 
літаратуры. Калі ацэньваць іх колькасна, гэта не так і 
многа. У той жа час — і вельмі шмат, бо, па сутнасці, усё 
лепшае, напісанае А. Масарэнкам, вытрымлівае самыя 
строгія мастакоўскія крытэрыі.

Пісалася толькі тады, калі проста не магло не пісацца. 
На гэта, безумоўна, паўплывала і тое, што пісьменнік 
шмат дзе працаваў. Бо хацеў лепей вывучыць жыццё. 
Ды яшчэ ўпэўніцца, што здатны на многае. Рашучасці 
надавала і тое, што з маладых гадоў асабліва не раз-
лічваў на дапамогу. А яшчэ нежаданне мірыцца з тым, 
што выклікае ўнутранае супраціўленне. Хоць, бадай, да 
ўсяго было імкненне паспрабаваць сябе, як кажуць, у 
новай ролі.

Перажытае, зведанае, адчутае пасля пераасэнсавання 
так і прасілася ў творы. На аўтабіяграфічным матэры-
яле створана яго першая кніга «На бабровых тонях» 
(1971). Яна адразу звярнула на сябе ўвагу і чытачоў, і 
крытыкі. На тое было дзве прычыны, прычым узаема-
звязаныя. Каторую з іх ні згадвай першай, сутнасць не 
мяняецца: цудоўны жыццёвы досвед і таленавітае асэн-
саванне яго. Тэма была для беларускай літаратуры не 
толькі новая, але і нечаканая — адлоў баброў.

Адным з галоўных герояў твора стаў ба-
цька пісьменніка. Герасім Масарэнка — 
чалавек цікавага лёсу. Прайшоў вайну, 
быў цяжка паранены. Ды не страціў 
любові да жыцця, працы, сумленнасці. 

Гэтыя якасці перадаў і сыну.
Аднак, зразумела, А. Масарэнка расказвае не толькі 

пра свайго бацьку і самога сябе. Аповесць «На бабро-
вых тонях» — гэта і жыццё маляўнічага кутка Беларусі 
Пасожжа (нарадзіўся будучы пісьменнік ў вёсцы Хода-
рава Слаўгарадскага раёна). І праблемы, з якімі паста-
янна сутыкаліся вяскоўцы. Тым не менш твор можна 
ўспрымаць і як паэзію ў прозе. Яна напоўнена прыз-
наннем у любові да зямлі, мілей якой на свеце няма. У 
аповесці гэтая лірычнасць невыпадковая. Вытокі яе — у 
паэтычнасці натуры А. Масарэнкі. Дарэчы, як і мно-
гія іншыя пісьменнікі, свой творчы шлях ён пачынаў з 
вершаў. Першыя з іх былі надрукаваны ў газеце «Магё-
лёўская праўда» ў 1959 годзе. Аднак да паэзіі вярнуўся ў 
сталым узросце.

Таццяна Шамякіна дакладна прыкмеціла адметнасць 
твора: «Аповесць створана ў духу “Палескіх рабінзо-
наў” Я. Маўра, толькі ў герояў Масарэнкі больш мяккас-
ці, больш сапраўднай любасці да жывога […]». Дый не 
толькі гэта заўважыла яна: «Ёсць у аповесці яшчэ адзін 
важны пласт: вобразы сялян, прадстаўнікоў народа, іх 
сакавітая мора. Масарэнка смела ўводзіць у тэкст дыя-
лектныя асаблівасці гаворкі Магілёўшчыны і спецыфіч-
ную рэгіянальную лексіку».

На аўтабіяграфічным матэрыяле напіса-
ны і раман А. Масарэнкі «Баргузінскае 
лета» (1982). У свой час Алесь Герасі-
мавіч памяняў кабінет у рэдакцыі ча-
сопіса «Полымя» на палаткі ў Сібіры. 

У Забайкаллі два гады працаваў рабочым-геадэзістам. 
Асноўныя рысы галоўнага героя Аляксея Богуша на-
гадваюць самога пісьменніка, але ёсць у яго абмалёўцы 
і доля мастацкай фантазіі. Затое іншыя персанажы на-
гадваюць канкрэтных людзей. Тых, з кім А. Масарэнка 
працаваў, дзелячы няпростыя будні, а з некаторымі з і 
пасябраваў. Найперш сваёй рэалістычнасцю прываблі-
вае брыгадзір Сінёў, вобраз якога раскрыты асабліва 
праўдзіва і шматгранна.

Напісаў А. Масарэнка і «Святое возера», раман-бур-
леск, як вызначыў жанр сам аўтар. Гэта раман у вершах, 
хоць у ім знайшлося месца і празаічным адступлен-
ням. Пісьменнік прызнаўся, што такі «сінтэз» з’явіўся 
невыпадкова: «Проза, паэзія — датклівыя формы, і ча-
сам даволі прыстойна пачуваюць сябе ў адзінай канве 
вобразнай палітры. А ў рамане-бурлеску — і пагатоў. 
Бадай, персанажаў тут і занадта. Але ўсе яны — не збо-
ку-прыпёку, выпадковых няма. Роўна так і ў жыцці. Дзе 
хто бачыў лішняга чалавека на гонях Бацькаўшчыны?». 
У творы шмат гумару, які месцамі пераходзіць у сатыру.

Творчы партрэт А. Масарэнкі будзе няпоўны, калі не 
згадаць яго кнігі «Журавіны пад снегам» (1976), «Сон-
ца майго дня» (1988), «Пакуль не звялі кветкі» (1994)… 
Ёсць у іх аповесці, ёсць і апавяданні. Аднак нязменна 
прысутнічае і тое, што, пры ўсім іншым, таксама выз-
начае яго мастакоўскія памкненні: пісаць так, каб не со-
рамна было глядзець чытачу ў вочы.

Ухвальна і тое, што А. Масарэнка — з пісьменнікаў, які 
шмат зрабіў для падтрымкі маладых талентаў. Дбаў пра 
іх, працуючы кансультантам літаратурнага аб’яднання 
«Крыніца» пры рэдакцыі газеты «Чырвоная змена». Але 
асабліва шмат спрыяў, будучы галоўным рэдактарам ча-
сопіса маладых літаратараў «Першацвет». На старонках 
гэтага ўнікальнага выдання друкаваліся многія аўтары, 
якія рабілі першыя крокі ў творчае жыццё: і паэты, і 
празаікі, і крытыкі, і літаратуразнаўцы.

Нікога, хто меў задаткі таленту, не абыходзіў увагай 
Алесь Герасімавіч. Зразумела, далёка не ўсе з іх набылі 
ў літаратуры сваё імя. Але ўсе колішнія «першацветаў-
цы», дзякуючы А. Масарэнку, захавалі любоў да пры-
гожага пісьменства, да роднага слова. Дарэчы, і сам я з 
вялікай удзячнасцю згадваю яго ролю ў маім лёсе.

Падтрымаў ён мяне, калі, будучы сту-
дэнтам журналістыкі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, праходзіў 
я вучэбную практыку ў «Чырвонцы». 
Пасля нашы шляхі надоўга разышліся. 

Згадаў пра мяне Алесь Герасімавіч у 1972 годзе, калі я 
працаваў старшым літсупрацоўнікам аддзела сельска-
га жыцця слуцкай аб’яднанай газеты «Шлях Ільіча». 
Зразумела, праца была далёкая ад літаратуры. І раптам 
званок з Мінска ад А. Масарэнкі, тады — адказнага са-
кратара часопіса «Полымя». Дапамог мне ўладкавацца ў 
штат штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва».

Адзін з герояў аповесці А. Масарэнкі «Сонца майго 
дня» ў сваім дзённіку прызнаецца: «Жыць трэба не ў 
раскошы, а ў чысціні. Чысціні фізічнай і духоўнай. Калі 
наўкола цябе бруд, калі ў жытле тваім, а значыць, і ў 
душы тваёй непарадак — падымай трывогу, змагайся, 
выпраўляй сваё становішча. Дамагайся ва ўсім чысціні, 
не глумі сябе, не паддавайся часовым цяжкасцям…» 
Гэтаксама годна, сумленна жыве і сам Алесь Герасі-
мавіч. Дый іншым паказвае прыклад, як трэба жыць. 
Праз кнігі свае, праз выразную і ўсвядомленую жыц-
цёвую пазіцыю. З упэўнасцю, што ўсё павінна быць ме-
навіта так, а не інакш, прыйшоў ён і да свайго 80-годдзя.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Асоба

***
Плывуць з нябёсаў
сонечныя мроі,
суквеццямі бялее
хараство.
Жыццё маё
не плеснее ў застоі:
мне кожны дзень —
падзея, адкрыццё.

Прачнуліся
ранейшыя жаданні —
душа крыляць
гатова ў вышыні...
Ды ўсе мае
ўскалыхі-парыванні
маўчаць абрыўкам
спеўнае струны.

***
Душа парожняй не бывае —
у ёй жыве захоўны ген,
якi пражытае складае
ў скарбонку жыццяперамен.

Душа чаруе i натхняе —
у ёй зiхцiць духоўны ген,
якi ўсё добрае зважае,
а злому дакляруе тлен.

Душа — адвечна маладая,
царуе ў ёй любовi ген,
якi нiдзе не прападае,
i не здаецца на абмен.

ЖЫЦЦЁ НЕ Ў РАСКОШЫ,  
А Ў ЧЫСЦІНІ
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У сакавіку 2018 года азербайджанскі 
пісьменнік Анар (Анар Расул аглы 
Рзаеў) адзначыў сваё 80-годдзе. Вядомы 
на постсавецкай прасторы празаік, 
драматург, публіцыст, кінасцэнарыст, ён 
многія гады — пачынаючы з  
1987-га — узначальвае пісьменніцкую 
арганізацыю Азербайджана. Аўтар 
50 кніг, выдадзеных на розных мовах 
народаў свету. У лютым 2014 года Анар 
абраны старшынёю Саюза пісьменнікаў 
цюркамоўных дзяржаў. Наша гутарка 
з юбілярам, народным пісьменнікам 
Азербайджана — і пра яго творчасць, 
і пра беларуска-азербайджанскія 
літаратурныя стасункі.

— Вы неяк адзначалі, што творчасць павінен ацэнь-
ваць не сам пісьменнік, а хутчэй — Яго Вялікасць Час. 
Ці высока, наколькі вартасна ацаніў час творчасць 
пісьменніка Анара?

— Мне грэх скардзіцца на няўвагу да маёй працы з 
боку літаратурнай крытыкі і прэсы. Пра мяне шмат пі-
салі і пішуць, як у Азербайджане, так і ў Расіі, Турцыі. 
Усё гэта, як і мая праца ўвогуле, будзе ацэнена ў кан-
тэксце Часу, і пра гэта можна будзе меркаваць толькі ў 
будучыні.

— Вашы кнігі перакладзены на 30 моў народаў све-
ту. Як успрымаюцца вашы творы за мяжою?

 — Магу сказаць толькі пра тыя краіны, пра якія маю 
звесткі. Мае кнігі мелі шырокую прэсу ў Расіі, краінах 
СНД, Турцыі, Венгрыі, ФРГ.

— А наколькі ўвогуле папулярная азербайджанская 
літаратура за межамі Азербайджана?

— З пісьменнікаў майго і наступнага пакаленняў, чые 
кнігі выдаюцца ў многіх замежных краінах, магу назваць 
Эльчына, братоў Ібрагімбекавых, Чынгіза Абдулаева, 
Камала Абдулу. Нашымі літаратурнымі сувязямі з шэ-
рагам замежных краін займаецца Цэнтр па перакладзе 
пры Саюзе пісьменнікаў Азербайджана. Цэнтр, а такса-
ма альманах, які пры ім выдаецца, знаёмяць чытачоў з 
творамі замежных пісьменнікаў і ў той жа час наладж-
ваюць стасункі з пісьменніцкімі арганізацыямі і выда-
вецтвамі некаторых іншых краін з мэтай выдання кніг 
азербайджанскіх літаратараў. Асабліва цесныя ў гэтым 
плане нашы сувязі з пісьменнікамі Турцыі і Расіі. Ведаю, 
што і ў Беларусі пры падтрымцы Цэнтра пабачыла свет 
кніга вершаў Лейлы Аліевай у перакладзе на белару-
скую мову. А цяпер ідзе работа над перакладам анта-
логіі сучаснай азербайджанскай паэзіі на мову Купалы.

— Ці адчувае Саюз пісьменнікаў Азербайджана 
падтрымку дзяржавы ў сваёй працы?

— Несумненна. Дзяржава ўсямерна падтрымлівае 
Саюз пісьменнікаў Азербайджана ў справе наладж-
вання творчых кантактаў з замежнымі пісьменніцкімі 

арганізацыямі і з асобнымі пісьменнікамі ў іншых краі-
нах. Запрашаючы мноства літаратараў на з’езды пісь-
меннікаў ці на юбілеі класікаў нашай нацыянальнай 
літаратуры, мы знаходзім фінансавую і арганізацыйную 
падтрымку з боку дзяржаўных органаў.

— Ці чытаеце сёння замежную літаратуру?
— Так, зразумела, чытаю. Тое, што мне даступна, — на 

азербайджанскай, рускай і турэцкай мовах.
— Наколькі вам відаць з Баку сучасная беларуская 

літаратура? Ці помніце вы, ці помніць яшчэ, на ваш 
погляд, азербайджанскі чытач Васіля Быкава, Алеся 
Адамовіча, Івана Шамякіна?

— Высока цаню творчасць і грамадзянскую пазіцыю 
Васіля Быкава. А з Алесем Адамовічам мы разам ву-
чыліся ў Маскве, на Вышэйшых сцэнарных курсах. За-
сталіся самыя цёплыя ўспаміны ад кантактавання з ім. 
Высока цаню яго дакументальныя кнігі.

— У савецкі час быў такі лозунг: «Дружба наро-
даў — дружба літаратур». Ці актуальны ён цяпер? Ці 
можа мастацкая літаратура зблізіць народы?

— На мой погляд, толькі яна, мастацкая літарату-
ра, як і мастацтва ўвогуле, могуць зблізіць народы, 
здольныя садзейнічаць таму, каб народы лепей пазналі  
адзін аднаго. Можа, нават гэта болей актуальна, чым у 
савецкія гады, калі такая «дружба народаў» афіцыйна 
дэкларавалася і рэгламентавалася. Сёння літаратура, 
як ніколі, здольная зблізіць народы. Цяпер гэты працэс 
можа быць болей неабходны, арганічны, натуральны і, 
калі хочаце, шчыры.

— Не сакрэт, што мы жывём у век інавацый і тэх-
налогій. Як ставіцеся да таго, што моладзь усё меней 
наведвае бібліятэкі і ўсё болей звяртаецца да элек-
троннай кнігі?

— Стаўлюся з горыччу. І адначасова ўсведамляю гэта 
як непазбежныя павевы нашых дзён.

— Якія, на ваш погляд, тры кнігі павінен прачы- 
таць кожны чалавек?

— Калі паставіцца да гэтага пытання з рэлігійнага пун-
кту гледжання, то відавочна, што гэтыя дзве самыя важ-
ныя кнігі — Біблія — са Старым і Новым і Запаветам — і 
Каран. Але калі аднесці пытанне да мастацкай літарату-
ры, то выбраць толькі тры кнігі са скарбніцы сусветнай 
белетрыстыкі — усё ж невырашальная задача.

— А якую кнігу вы назвалі б галоўнай для азербай-
джанскага народа?

— На мой, магчыма, суб’ектыўны погляд, такой кні-
гай з’яўляецца несмяротны эпас нашага народа «Кітабі 
Дзедэ Гаргуда», да якога я звяртаўся і звяртаюся ў самыя 
розныя часіны майго жыцця. Па матывах гэтага эпасу я 
напісаў аповесць і сцэнарый двухсерыйнага мастацка-
га фільма «Святло патухлых вогнішчаў», а таксама эсэ 
«Свет Дзедэ Гаргуда».

— Якая праблематыка сёння найболей актуальная, 
найболей папулярная ў азербайджанскіх пісьмен-
нікаў?

— Відаць, адзінай характарыстыкі для ўсёй сучаснай 
літаратуры не выпрацуеш. Ёсць у сучаснай прозе тво-
ры без нейкага маральнага, духоўнага зместу, але ёсць 
і сапраўдныя ўзоры мастацтва Слова, у якіх маральны 
імператыў арганічна спалучаецца з эстэтычнымі вар-
тасцямі. Чытачы таксама розныя: адных цікавіць голы 
сюжэт без усялякага маралізатарства, для другіх важ-
най падаецца філасофская глыбіня твора.

— Цікавіцеся крытычнымі выступленнямі ў дачы-
ненні да вашых твораў?

— Вядома, удумлівая крытыка, калі яна нават суро-
вая, для мяне важнейшая за ўсялякія дыфірамбы. Але 
не ўспрымаю злобнасць, замешаную на зайздрасці і ня-
навісці.

— Вы яшчэ і сцэнарыст і рэжысёр. Раскажыце пра 
свае самыя ўражлівыя, на ваш погляд, працы ў кіне-
матографе?

— Наколькі яны ўражлівыя, яркія, меркаваць не мне. 
Па маіх сцэнарыях знята ці не пятнаццаць фільмаў, у 
трох з іх я выступаю і ў якасці рэжысёра-пастаноўш-
чыка. Фільмы «Узеір Гаджыбекаў. Акорды доўгага жыц-
ця» і «Акно смутку» я зняў адзін, самастойна, а вось 
«Юбілей Дантэ» — разам са светлай памяці Гюльбеніз 
Азімзадэ.

— Пытанне гіпатэтычнае… Калі хтосьці з замеж-
ных пісьменнікаў прыедзе ў Азербайджан на месяц-
другі ці, можа быць, на паўгода з мэтай напісаць кнігу 
пра Азербайджан, з чаго б вы яму параілі пачаць?

— Параіў бы гэтаму гіпатэтычнаму аўтару перш-на-
перш падрабязна азнаёміцца з гісторыяй нашага народа 
і ўнікліва падысці да самай цяжкай, самай складанай 
праблемы на сёння — карабахскай бяды. Усвядоміць 
тую трагічную рэальнасць, што 20 працэнтаў нашай 
этнічнай тэрыторыі акупавана суседняй дзяржавай.  
Здзейснена гэта было не без дапамогі трэціх сіл, у выніку 
мы маем мільён уцекачоў і вымушаных перасяленцаў.

Гутарыў Кастусь ЛАДУЦЬКА
Баку — Мінск.

Сугучча

Анар, старшыня Саюза пісьменнікаў Азербайджана:  
«Высока цаню грамадзянскую пазіцыю Васіля Быкава…»

З Хасанам Тхазёплавым мы знаёмыя 
некалькі гадоў, праўда, толькі праз 

ліставанне. Кожнаму пісьменніку хочац-
ца знайсці аднадумцаў па творчасці, па-
шыраць аўдыторыю чытачоў.

Многае мяняецца на нашай зямлі. 
Толькі кнігі, якія захоўваюць мудрасць 
стагоддзяў, забыццю не падуладны. Яны — 
нібы злучальныя звёны ў ланцужку па-
каленняў. Гэтыя думкі гучаць у Беларусі 
часта — падчас міжнародных круглых 

сталоў з удзелам гасцей блізкага ды да-
лёкага замежжа.

Ведаю, што Хасан Тхазёплаў на запра-
шэнне нашага Міністэрства інфармацыі 
ўзяць удзел у свяце Дня беларускага пісь-
менства адгукнуўся, будучы ў Нальчыку, 
дзе выдае шырокавядомы часопіс «Літа-
ратурная Кабардзіна-Балкарыя». У бе-
ларусаў, кабардзінцаў і балкарцаў шмат 
агульнага ў гістарычным мінулым: вой-
ны не раз абпальвалі нашы землі. Таму і 
да міру маем прагу як да святой крыні-
цы, і намеры нашы чыстыя ды светлыя, 
як вада ў хуткай горнай рацэ. Праз кнігі 
і публікацыі ў часопісе Хасан Тхазёплаў 
набліжае беларусаў да Каўказа, да яго 
ўнікальнай культуры. А нам, наадварот, 
хочацца пазнаёміць каўказцаў са сваёй 
спадчынай. Публікацыі ў прэстыжным 
літаратурным выданні Каўказа лічу ад-
ной са сваіх лепшых творчых удач.

...Прамяністая ўсмешка Хасана 
Тхазёплава асвятліла патанаючы ў вя-
чэрнім паўзмроку мінскі вакзал. Госць 
з Каўказа прывёз сувенір, які быў вель-
мі патрэбны па сцэнарыі свята-кон-
курсу юных чытальнікаў «Жывая 
класіка». Меркавалася, што адзін з  
удзельнікаў творчага спаборніцтва будзе 
чытаць верш Чынгіза Айтматава «Ліст 

настаўніку», таму Хасану Міседавічу 
было прапанавана прывесці беларуска-
му школьніку маленькі падарунак. Але 
не будзь тое Хасан — ён накіраваўся ў 
дарогу з птушкай амаль у свой рост. Але 
аказалася, што на вакзале ў Маскве арол 
мог і не дачакацца свайго гаспадара. Ха-
сан, маючы неадкладныя справы ў Саюзе 
пісьменнікаў Расіі, на некалькі гадзін па-
кінуў арла аднаму знаёмаму. Калі вярнуў-
ся, вакол птушкі ўжо ішоў бойкі гандаль. 
Адным словам, нялёгка яму давялося 
«парыць з арлом». Але ў гэтым і ёсць Ха-
сан Тхазёплаў — чалавек вялікага палёту, 
які, па меркаванні многіх творцаў, увасаб- 
ляе ўвесь Вялікі Каўказ.

Хасан Тхазёплаў, мяркуючы па яго 
творчасці, нёс на сабе цяжар першапра-
ходцы — Караваншчыка, таго, хто заўсё-
ды ідзе паперадзе — «Я вяду караван 
бедуінскай сцежынай». Ён разумее, які 
нялёгкі гэты шлях: «Дзе сляды на пясках 
замятае завеяй». Шмат патрабуецца сіл, 
каб адужаць дарогу: «Шлях усходні цяж-
кі, і вярблюды стаміліся». Толькі моцны 
духам можа пераадолець усе перашкоды 
на шляху да высакароднай мэты — у гэ-
тым упэўнены не толькі паэт, але і ўсе, 
хто рушыць следам за Караваншчыкам: 
«Але ідзём мы да жыватворнай веры  

святой!». З глыбокай мудрасцю паэ-
зіі Хасана Тхазёплава беларускі чытач 
пазнаёміўся з вялікай цікавасцю. Яго 
вершы друкаваліся ў газеце «Літаратура 
і мастацтва», у часопісе «Нёман».

Цёплыя словы ад беларускіх калег гу-
чалі і ў адрас часопіса «Літаратурная 
Кабардзіна-Балкарыя», калі выданне 
адзначала свой 25-гадовы юбілей. Усе 
ведаюць пра вялікую падвіжніцкую дзей-
насць яго галоўнага рэдактара па ўмаца-
ванні пазіцый літаратараў на Каўказе. 
Вакол часопіса аб’яднаны лепшыя пісь-
менніцкія сілы, аказваецца падтрымка 
маладым аўтарам. Слова пісьменніка 
гучыць у краіне высокіх гор гучна і аўта-
рытэтна.

З вялікай радасцю ў Мінску была 
ўспрынята навіна, што прыйшла на 
пачатку гэтага года з Масквы: выдат-
ны паэт з Нальчыка — у ліку лаўрэатаў 
Вялікай літаратурнай прэміі Расіі. Так 
высока ацэнена яго кніга «Шлях кара-
ваншчыка». Да таго ж сёлета вялікаму 
сябру беларускіх літаратараў спаўняецца 
75 гадоў.

Алена СТЭЛЬМАХ,
першы намеснік старшыні

Саюза пісьменнікаў Беларусі

ДОЎГАГА  ШЛЯХУ  ТАБЕ,  КАРАВАНШЧЫК!
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Звычайна на падсуманне 
жыццёвага досведу натхняе 
позняя восень. Чалавек 
назірае, як няўхільна 
імкнецца да завяршэння 
кругабег года, і міжвольна 
пачынае разважаць пра свой 
зямны плён. Як, зрэшты, 
і ў літаратуры восень — 
традыцыйная метафара 
сталасці.

Аднак бывае і наадварот: азірацца на-
зад ды збіраць у гарманічны суладны 
букет стракатасць пройдзеных шляхоў 
натхняе вясна. «Вясна, вясна! Не для 
мяне ты!» — услед за класікам сцвярджа-
юць сталыя творцы. А моладзь у гэты ж 
самы час натхняецца першымі сапраўд-
нымі промнямі сонца, цешыцца пяшчо-
тай цёплага ветру і адкрывае свае думкі 
і памкненні насустрач светлай будучыні. 
Вось і ў літаратуры вясна — традыцый-
ная метафара маладосці і росквіту.

Менавіта такімі кантрастамі адпавед-
насці / неадпаведнасці зместу метафары 
звыкламу ўспрыманню і вызначаюцца 
сакавіцкія часопісы.

ЗНІЧКІ СВЕТЛЫХ ЗГАДАК
Віктар Шніп пачынае з мінуўшчыны: 

яго новыя балады прысвечаныя Маг-
далене Радзівіл, Марку Шагалу, значна 
бліжэйшым Янку Нёманскаму, Алесю 
Дудару і Міколу Аўрамчыку, побач з про-
звішчам якога яшчэ зусім нядаўна не 
ставіўся працяжнік пасля даты нара-
джэння.

Працягвае тэму пераемнасці літаратур-
ных пакаленняў Уладзімір Мазго ў цыкле 
апавяданняў «Знічкі вечнасці». Чытач 
атрымае магчымасць зазірнуць у закуліс-
се літаратурнага працэсу: трапіць на па-
сяджэнне легендаранга філфакаўскага 
аб’яднання «Узлёт», пакаштаваць суп, зга-
таваны Рыгорам Барадуліным, атрымаць 
своечасовую параду ад Васіля Быкава 
і Ларысы Геніюш, з’ездзіць у творчую ка-

мандзіроўку разам з Марыяй Захарэвіч, 
спяваць песні разам з Якавам Навумен-
кам… І, як бы гэта ні было апраўдана 
тэмай, мы заўважым тут не скрушна- 
настальгічныя ноткі, а сцішанае адчу-
ванне шчасця далучанасці да багацця 
светлых згадак.

Іншыя інтанацыі ў асэнсаванні спад-
чыны папярэдніх пакаленняў гучаць у 
апавяданнях Ганада Чарказяна (пера-
клад на беларускую мову Кастуся Зма-
чынскага). «Інакш мы не можам» — так 
дэкларацыйна-катэгарычна гучыць наз-
ва, якой знітаваныя шэсць апавядан-
няў. Маральныя нормы, якія падаваліся 
бясспрэчнымі і якія ўсё-ткі трацяць 
каштоўнасць у паўсядзённасці новых па-
каленняў, «рэчавая ліхарадка» і лічбавыя 
тэхналогіі, што цалкам змяняюць лад 
мыслення і паводзін, — тэматычныя аб-
сягі прапанаваных твораў.

Сцяжынамі памяці — ці то завулкамі 

еўрапейскіх гарадоў, ці то шырокімі 
вуліцамі беларускай сталіцы — крочаць 
паэтычныя радкі Людмілы Кебіч і Ва-
лянціны Паліканінай (пераклад з рус-
кай Міколы Шабовіча). «Шлях да святла, 
да Бога, сонца», смех прыгожай дзяўчы-
ны, творы мастацтва, першыя вясновыя 
промні і нязгасная надзея на ўратаванне 
душы — тое, чым прапаноўвае сустракаць 
вясновыя святы палымянская паэзія.

МУЗЫКА МІНСКІХ ВУЛІЦ
Усё часцей сюжэты твораў маладых 

аўтараў з гарадскіх будынкаў і брукава-
ных ходнікаў цягне на ідылічна-абстра-
гаванае зацішша лугоў, палёў, узлескаў… 
Вось і ўдзельнікі літаратурнага праекта 
«10 + 10», мэта якога — выданне збор-
ніка апавяданняў пра Мінск (творы  
10 вядомых пісьменнікаў і 10 пачат-
коўцаў), заўзята насяляюць сталіцу 
міфічнымі істотамі і віртуальнымі пар-
камі з няіснымі маляўнічымі рачулкамі.  
Аліна Длатоўская знаёміць нас са 
сціплым сталічным Лесуном і лошыцкімі 
Лоймамі, што атручваюць жанчын, каб 
заняць іх месца ва ўтульным сямейным 
свеце, Ксенія Сырамалот ладзіць сваёй 
гераіні спатканне з прывідам мастака 
Міхася Філіповіча, а Марыя Шэбанец 
прызначае гарадскіх катоў спецагентамі, 
закліканымі выкрыць падступную змову 
супраць чалавецтва… Адкрытым заста-
ецца пытанне, ці можна ўспрымаць гэ-
тыя творы ўсур’ёз.

Творы Маргарыты Казакевіч, хаця 
тэматычна і блізкія згаданым вышэй, 
безумоўна, вылучаюцца больш глыбокім 
асэнсаваннем псіхалогіі чалавека. Калі 
ва ўдзельнікаў праекта «10 + 10» — ува-
собленыя юначыя фантазіі, то тут маем 
справу з паглыбленнем у свет чалавечых 
страхаў, з асэнсаваннем невырашальнай 
праблемы адзіноты, калі чалавек, як ге-
рой апавядання «Унутры», апынаецца 
ўнутры ўласнага страху, і вызваліць яго 
адтуль не можа ніхто.

Аўтары паэтычных нізак не шукалі 
натхнення ў сталічных скверах, але вы-
ключна — у самоце душы. Ганна Шакель 
яшчэ толькі прыслухоўваецца да сваіх 
мастацкіх мелодый. А вось вершы Дашы 
Бялькевіч гучаць не толькі пранізлі-
вым рэхам болю, але і суладдзем рытму 
і слова. Мы ўбачым лірычную гераіню 
рознай: задумлівай, безразважнай, за-
смучанай. Мы пачуем шмат прызнан-
няў на мяжы небяспечнай спавядальнай 
шчырасці і сарказму… Радкі гучаць упэў-
нена, нягледзячы на тое, што мір з самім 
сабой, сваім унутраным светам, стан для 
паэта недасягальны. Аднак праз паэтыч-
нае асэнсаванне ўнутранага раздраю да-
сягнуць творчага майстэрства цалкам 
магчыма.

Такі шлях паэта, які заўсёды «надзем-
ны», і калі Даша Бялькевіч піша, што 
вершы паэтаў — гэта аскепкі іх душ, ад 
якіх «проста так не абтрэсціся», то га-
ворка вядзецца, бясспрэчна, пра моцных 
паэтаў, бо многія аскепкі разлятаюцца па 
людскім моры, бясследна знікаючы ў за-
быцці.

Вылучаецца сярод астатніх верш  
«Па-рады-актыўнаму фону», у якім па-
этка ад асабістага ўздымаецца да агуль-
нанацыянальнага, найперш — праз мову 
(«Мова не ўваходзіць у моду. / Мова даўно 
на шчыце. / І па шчацэ цячэ»). Сапраўды, 
сёння часта гавораць, што мова цяпер у 
модзе. Дык чаму ж такія скрушныя выс-
новы? Зразумець гэта можа толькі той, 
хто ўсведамляе, наколькі вялікая бездань 
(і выправіць ужо нічога нельга) паміж 
сапраўднай, жывой беларускай мовай 
(якую мы ўжо ніколі не вывучым) і той 
яе формай, якая функцыянуе ў сучасным 
грамадстве.

Таццяна Сівец у нізцы вершаў «#край-
мора» выказвае, бадай, усё тое, што ду-
малася нам у чаканні такой запозненай 
сёлета вясны. Галоўнай тэмай застаецца 
каханне (чаканне кахання, страта кахан-
ня, боль кахання), аднак у многіх радках 
гучыць і асэнсаванне паэтычнага па-
клікання. У жартаўлівай форме («Я з чаго 
заўгодна магу зрабіць і трагедыю, і сярэдніх 

памераў вершык...»), і пранізліва-скруш-
най («Не знойдзеш ніяк апірышча? / 
Дык няхай гэта будзе боль твой!»).  
Аднак якія б розныя ні былі тэмы, агуль-
ным для ўсіх вершаў застаецца дыя-
лагічнасць гучання: гераіня ўвесь час 
звяртаецца да некага (каханага, снегу, 

альтэр эга, паэзіі, радзімы, мора)… Па 
сутнасці, усе вершы Таццяны Сівец, са-
браныя ў сакавіцкай нізцы, — чаканне 
адказу. Таму ў чытача ёсць выбар: чакаць 
адказу разам з паэткай альбо паспраба-
ваць знайсці яго самому.

А вось хто зусім не падумаў пра свайго 
чытача, дык гэта Дзмітрый Рубін. І калі 
«Кроплі ртуці» (назва нізкі вершаў) могуць 
разысціся ў вялікім моры асацыяцый і 
не быць такімі атрутнымі, то з аповесцю 
«Нараджэнне на вуліцы Морг» усё знач-
на больш складана. На вуліцы Морг літа-
ратура нарадзілася мёртвай, сцвярджае 
аўтар. Галоўны герой трапляе ў складаны 
віртуальны свет, дзе ўсе, хто прызнача-
ны выконваць важную сюжэтную ролю, 
распавядаюць свае гісторыі. Магчыма, 
той, хто трапіць з аўтарам на адну літа-
ратурна-светапоглядную хвалю, здолее 
ва ўсіх то празмерна натуралістычна-
мізантропскіх, то празмерна адцягне-
на-абстрактных апісаннях разгледзець 
аўтарскую задуму. Аднак задача гэтая 
будзе няпростая. Аповесць прасякнута 
эпізадычнымі сацыяльнымі спасылкамі 
на беларускую рэчаіснасць, актуальнымі 
разважаннямі пра стан сучаснай літа-
ратуры, безнадзейнае змаганне асобы 
са светам стэрэатыпаў і агрэсіі. Аднак 
агульнае па-тэатральнаму феерычнае 
дзейства пакідае ўражанне, што гэта раз-
мова аўтара з самім сабой, і чытач яму ў 
прынцыпе не патрэбны.

ШМАТЗНАЧНАЯ 
НЕДАСКАЗАНАСЦЬ

Тэма асэнсавання мінулага працяг-
ваецца і ў «Нёмане». У аповесці Юрыя 
Казлова «Белая літара» шмат усяго: і спе-
цыфіка постсавецкай рэчаіснасці, і раз-
вагі пра няўцешныя працэсы ў развіцці 
літаратурнай рускай мовы, і правінцыя 
ва ўсёй сваёй красе, і нязбытныя пісьмен-
ніцкія мары, і жыццёвыя расчараванні 
сталага чалавека… Але перш за ўсё — 
расчараванне ў літаратурнай працы: 
«...літаратуры не дадзена перавярнуць 
свет. Ёй дадзена вырадзіцца. Шлях яе — 
ад глагола, што выпальвае сэрцы лю-
дзей, да комікса, што будзе забавай для 
атлусцелага абывацеля-спажыўца». Калі 
чытач, гартаючы літаратурна-мастацкія 
часопісы, пачуваецца натхнёным, самы 
час спусціцца на зямлю.

А вось Уладзімір Рабіновіч паспраба-
ваў «распавесці пра ўсё жыццё» ў пад-
борцы мініяцюр з аднайменнай назвай. 
Трагічныя гісторыі, у якіх апісваюцца 
няпростыя лёсы яўрэяў падчас Другой 
сусветнай вайны, створаныя з жыццёвай 
мудрасцю (якая ўрэшце перамагае бяду), 
нечым нагадваюць лепшыя ўзоры бела-
рускай прозы 1920-х гадоў. Гэтыя мінія-
цюры лёгка ўяўляюцца ў якасці цыкла 
каротка-метражных фільмаў, аб’яднаных 

аднымі галоўнымі героямі. Аднак чытач, 
як вядома, заўсёды багацейшы за гледа-
ча: паміж радкоў застаецца многа непра-
моўленага, што ўзмацняецца і пэўнай 
шматзначнай недасказанасцю.

З новым апавяданнем «Апошні сябар», 
якое знаёміць чытача з буднямі рэдактар-
скай працы, выступае гэтым разам Алег 
Ждан-Пушкін. Як бы ні хавалася аблічча 
аўтара пад маскай безаблічнага Рэдакта-
ра, чытач выдатна разумее, што дзеліц-
ца аўтар найперш асабістым досведам. 
Апавяданне будзе цікава чытаць усім, 
хто звязаны з літаратурнай працай. Рэ-
дактары ад душы пасмяюцца з дасціпна 
апісаных сустрэч і тэлефонных размоў з 
пісьменнікамі, а пісьменнікам спатрэбіц-
ца добрае адчуванне гумару, каб не па-
крыўдзіцца. Аднак самае парадаксальнае 
ў тым, што рэдактар, па вялікім рахун-
ку, сапраўды апошні сябра пісьменніка. 
Магчыма, першы і адзіны неабыякавы 
чытач той, хто скажа праўду і дасць пра-
фесійную параду. Вядома, спецыфічныя 
стасункі ў літаратурным асяроддзі — рэч 
не новая. Творчыя людзі вельмі ўражлі-
выя і датклівыя, калі справа датычыц-
ца абмеркавання іх твораў. Надзвычай 
актуальным бачыцца гэтае апавяданне 
менавіта цяпер яшчэ і таму, што адсут-
насць рэдактарскай працы з тэкстамі 
сёння прыводзіць да крытычнага зніжэн-
ня якасці мастацкіх кніг і часопісных  

публікацый. Калі аўтар перакананы 
ў сваёй геніяльнасці і не знойдзецца 
адважнага чалавека, хто б сказаў праўду, 
у свет выйдзе слабая бездапаможная кні-
га, што, у сваю чаргу, сапсуе рэпутацыю 
пісьменніка-пачаткоўца яшчэ да таго, як 
сфарміруецца яго талент. Хто б прыслу-
хаўся да Рэдактара?

«Рэха жураўліных галасоў» пачуем мы 
ў вершах Генадзя Пашкова (пераклад з 
беларускай Міколы Шабовіча). Пісьмен-
нік, які зусім нядаўна адзначыў 70-год-
дзе, азіраецца на пройдзеныя сцежкі, 
уваскрашаючы ў памяці забытае і неза-
быўнае.

Живопись осеннего пожара.
Графика заснеженных лесов, —
так дакладна перадае адценні розных 

пейзажаў Генадзь Пашкоў. Радзіма ў 
прыўкрасных пейзажах, знаёмых з мален-
ства, птушыныя спевы, блізкія людзі — 
заўсёды ў канцы ўсіх дарог і ў пачатку 
ўсіх роздумаў паэта.

Пошукам свайго паэтычнага голасу ў 
літаратурным шматгалоссі вызначаец-
ца нізка вершаў Аляксандра Рыжова. 
Па-вясноваму гарэзліва гучаць вершы 
Ганны Яцкіў, Настассі Кузьмічовай, 
Настассі Смілінай, Вікторыі Курбека. 
Каханне як увасабленне сутнасці зям-
нога існавання, магія пяшчотных слоў у 
радках паэтак дазволяць хаця б на карот-
кі час адчуць не хуткаплыннасць жыцця, 
а прыгажосць кожнай яго хвіліны, хай 
сабе і няўлоўнай.

Жана КАПУСТА

Крытыка

ВОСЕНЬСКІЯ  АДЦЕННІ   
ВЯСНОВЫХ  НАСТРОЯЎ
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Істота
Што бачыш ты, істота,
аслепленая жоўта-чырвоным
бляскам золата?
Фарбы зямлі?..
Не!.. Твой колер адзіны —
жоўта-чырвоны!
Узыходы і заходы сонца?
Ці ж ты іх бачыш?!
Адзінае сонца твае — халодны метал,
што даўно і канчаткова
папсаваў твой зрок!
...Чаго маўчыш?
Ці ж чуеш?..
Ды што чуеш ты, істота,
аглушаная звонам медзякоў?!
Залівістыя птушыныя спевы
ў вечаровых прыцемках?
Не!..
Сакральны звон вясковых храмаў?!
Канешне ж, не!..
Як можаш чуць ты тое,
чаго ніколі не можа пачуць істота,
народжаная ў халодным бляску медзякоў. 
Глухая!..
 Сляпая!..
  Нячулая!..
  Брудная пачвара,
 народжаная на    
  гібель роду зямнога!..

Неба
Я аддала табе сваё Неба.
А ты…
Ты засяліў Яго крумкачамі і хмарамі,
перунамі й маланкамі...
Аблашчаныя сухавейнымі зграямі,
яны спаралізавалі цела Яго,
згвалтавалі волю Яго…
Навошта-аа-а?!..
Роспачна ўздымаю ўгару рукі і…   
   жахаюся:
перуны трушчаць аблічча прывіднае,
крумкачы дзяўбуць вочы блакітныя,
крывавы барвовец сплывае
  па грудзях заранічных...
Годзе-ее-е-е!..
Праз твае, так, праз твае намаганні
пакорліва гіне ва ўлонні Ракі Жыцця 
«Ружовая лілея Ніла» — лотас*   
   свяшчэнны!..
Годзе-еее-ее-е!..
…Ды тоне голас у гуках нямой   
   нячуласці…

Вялікая Вада
І прыйшла на Зямлю Вялікая Вада.
Бурлівы мутны плёс Яе
Прынёс з сабой голле і трэскі,
Смецце і чорны мул…
Імклівымі хвалямі білася Яна аб бераг,
Аблямаваны аксамітам вясновага  
   разнатраўя.
Шух!..
Гаманіла Вада з тупкай цвердзю…
Шу-ух!.. Шу-у-ух!..
Зноўку ўступала ў спрэчку за межы  
   ўладарання
з непрыступнай і дужай Зямлёй.
Шу-у-х!.. Шу-у-ух!.. Шу-уу-ух!..
Шэра-зялёная цвердзь не здавала сваіх  
   пазіцый,
але мяккія хвалі білі ўсё настойлівей і  
   настойлівей:
Шу-у-ух!.. Шу-уу-ух!.. Шу-ууу-ух!..  
Шу-уууу-ух!..

І скарыўся бераг Зямлі шэрай, і 
знітаваўся з Вадой Вялікай.
І стаў нерухомы земляны ком — целам 
Вады вірлівай.
«Так, дзякуй настойлівасці — мяккасць 
пераадольвае цвердзь.
Так нараджаўся і Свет, набываючы 
звыклыя для нас абрысы і адчуванні»**.
О, Вялікая Таямніца Вады, колькі загадак 
яшчэ хаваеш Ты…

Вырай, альбо 
Партрэт дзяўчыны 
з парцалянавай 
філіжанкай

Памяці дзяўчыны, хворай  
на анкалогію…

Яна любіла піць каву
з цынамонам і гваздзікай,
ледзь кранаючы вуснамі
мізэрную чырвоную
парцалянавую філіжанку.
Яна марыла навучыцца
размаўляць на хіндзі,
хаця невыносна мала ведала пра яе.
Яе вочы былі падобныя на вочы яе коткі:
аднолькава мядова-загадкавыя,
адрозна палахліва-прадрачоныя.
Яе вусны зліваліся з колерам шэра-
блакітнага неба.
З ім яна звычайна размаўляла,
як і з гадаванцамі-птушкамі,
што луналі там.
Яна абагаўляла сваіх крылатых сяброў,
карміла іх з азяблай рукі
пакутнымі бясконцымі начамі.
І адчайна прамаўляла,
самотна пазіраючы з акна бальніцы:
«На іскрыста-цнатлівым снезе планеты
ёсць і мае сляды, о Неба! Вунь там яны,
Ты бачыш?
Ды вунь жа, глядзі!»
...Ночы яе ўсё часцей і часцей
межаваліся толькі з начамі,
А схуднелы тварык нібыта пераймаў 
колер

старанна адбеленага паркалю
прабабулінай сукенкі.
Аж покуль аднойчы наранні
прыручаныя гадаванцы
не забралі яе ў сваю чародку,
каб далікатна і лёгка
з усмешкай на вуснах колеру неба
ўзняць у ВЫРАЙ!

...Яна любіла піць каву
з цынамонам і гваздзікай
і марыла навучыцца
размаўляць на хіндзі...
Яна карміла з рук белых птушак
бясконцымі самотнымі начамі
і знітавалася з іх белай чародкай,
пакінуўшы на іскрыста-цнатлівым
снезе планеты
 амаль незаўважны,
  але чысты след...

Голас маёй сутнасці
Чый ты, голас,
які ўвесь час гучыць у маёй 
падсвядомасці?
Голас-загад,
голас-абраза,
голас-спакуса,
голас-трывога,
голас-няволя,
голас-сумленне?
Голас, які прымушае адмаўляцца ад  
мар і жаданняў.
Голас, які найгравае мелодыю настрою.
Голас, што трывожнымі нотамі 
няволіць цела…
Голас Ісуса?
Буды?
Мухамеда?
Крышны?
А можа, гэта голас д’ябла?

* У Старажытнай Індыі лотас выступае як сімвал 
творчай сілы, вобраз стварэння свету.
** Цытата з вучэння Лаа Цзы. (Старажытнакітайскі 
філосаф (VI—V стагоддзя да н э.), адзін з 
заснавальнікаў плыні даасізму).

У вянок маме
1
Дзень пазычаў цвет васільковай сіні
ў тваіх вачэй, і вечар браў
яго з сабой — за небасхілы
вёў да яшчэ не чорных брам...
2
Шчаслівы быў, калі да мамы ехаў
у той надрэчны дом,
дзе ў сценах баравое змоўкла рэха,
што калыхалі сосны над Дняпром.
І свет вітаўся не журбой з табою,
як сустракала мама ля дзвярэй
зялёнаю вясной, парою лістабою,
а сёння ён — знямелым сіратою
і слухае з густою сівізною,
як замярзае восеньскі ручай
пад кручай, на якой крыжы —
распяццем і віны, і болю...
3
Як адна ты ў хаце смерць пачула —
невядома мне.
Запяклася кроў твая, матуля,
на руцэ на правай і на рукаве.
Як ты памірала ў адзіноце?
Тэлефон маўчаў.
Цяжка сэрцу.
Цяжка небу.
І ў самоце
сонца не ўсміхаецца вачам...

4
І на адной вадзе, на сухарах
згадзіўся б жыць, каб толькі
вярнуцца зноў пад родны дах —
і маміну пачуць гаворку.
У хаце той прысесці за сталом,
і слова кожнае, смачней за хлеб
духмяны,
душою смакаваць і чуць, як за акном
іграе вецер на сваім баяне...

***
Самалётныя гукі
засяваюць нябёс вышыню,
грэе сонца ў далонях
насенне світальных надзей.
...Недзе дзеці на свеце
не гуляюць — жывуць у вайну.
Смерць, і куляй, і мінай
абміні гэты дзень.

***
А лодкі след асенні на вадзе
ў дзень сонечны, калі святлеюць рэчкі,
расстайна-дрогкі, толькі ўсё ж вядзе
радком пісьма на прыстані сустрэчаў...

***
Вераснёвы экспрэс (ці прыгадваў ён  
    лета?)
адышоў ад перона расстанняў вячэрніх.
Позірк твой далячынь
дасылала прыветам.
Больш — не верне.
Заблуджуся пад хмарамі
на алеях у скверах бяссоння,
дзе лісцё, як малых кацянят,
ветры ловяць.
Неба ўсе пазрывала стоп-краны
вясёлых вагонаў —
толькі ў мокры кастрычніцкі снег
паімчалі нястомныя колы...

***
Змаршчыніў век густой разьбою ствол —
   і за яго
ўчапіцца ценям лёгка так.

Карэннем слухае старое дрэва дол,
    а чуе:
сэрца кожнай голькі тахкае...

***
Вецер закінуў насенне на скалы
над морам —
выраслі кедры
і вецце словы дасвеццем
даверыла свету старому,
словы, якія дзень спасцігае і штормам,
і цішынёй з глыбінёю салёнай,
словы, якія вячэрнія зоры
будуць лавіць, як транслятары космасу,
каб іншым данесці планетам —
далёкім, як позіркі ўсіх,
каго на зямлі больш не вернеш,
каго назаўсёды згубілі...
А кедры ў бяссмерце вераць
і голле гайдаюць пад ветрам...

***
Кружацца высока голуб і галубка
ў сіняве нябёс.
Воблакі, як беленькія шлюпкі,
на які плывуць далёкі плёс?

***
Будні дзень бласлаўлёны сініцамі,
заінелым галлём — яму
будзе неба марознымі спіцамі
рукавіцы вязаць на зіму.

Будні дзень паяднаны з вышынямі —
і дакорам таму не гняві
далячыні, дзе рэкамі сінімі
мылі рукі летнія дні.

Будні дзень параднёны з роднымі
галасамі дарог людскіх,
хоць цішэюць гудкі параходныя
да прыходу шурпатых крыг...
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ЦЕПЛЫНЯ
Зіма... Чакаеш снежнага храбусцення пад нагамі і 

сіняй глыбіні неба ў іскрыстых дарожках сонца. Але 
вецер ухае ў акно. Неба ў змрочнай заслоне, і ўсе фар-
бы жыцця сцерліся да красавіка. Пацямнелы асфальт, 
збітая ў рэдкія каўтуны трава на газонах, цьмяныя 
згорбленыя ліхтары ўздоўж шэрых вуліц, схуднелая бя-
роза за шклом і такія ж худыя шэрыя каты, крадучыся і 
непрыкметна, шныраць па дварах і скрабуцца ў дзверы 
маёй душы... І так тыдзень за тыднем.

Не... Не сумна. Цяпер нас, мысліцеляў, экспертаў і да-
радцаў, шмат... Пакуль чытала навіны ў інтэрнэце, вы-
кіпеў боршч. Цяжкі пах смалёнай гародніны запоўніў 
пакой. Расчыніла акно — пусціла свежае халоднае па-
ветра. Потым мяне калаціла. Дастала з шафы бабулін 
шалік — доўгі, з мяне ростам, шырокі — і грэлася! Ба-
буля гадамі вязала яго з клубочных рэшткаў. Гэта была 
такая вязаная гісторыя бабулінага рукадзелля.

Калі мне было гадоў пятнаццаць, бабуля хацела па-
дарыць стракаты шалік. Я крыва ўсміхнулася, а мама з 
цёткай сказалі праўду:

— Арыгінальна, вядома. Але падлеткі цяпер такое не 
носяць!

Бабуля хутка заміргала вачамі і дастала з кашалька 
грошы. Не памятаю, што за іх купіла...

У бабулі былі спрацаваныя грудкаватыя, канапатыя 
рукі. Калі я глядзела на іх, думала, што ў мяне такіх рук 
ніколі не будзе — таму што крухмаліць сурвэткі, вя- 
заць, вышываць, марынаваць памідоры і агуркі я ніколі 
не буду. Дурныя заняткі з мінулага.

Падчас вучобы ва ўніверсітэце нас адправілі збіраць 
фальклор. А я не паехала... Захварэла... Знервавалася...

— Нічога! У нас бабуля ўсе казкі ведае! — супакоіла 
мама.

І бабуля за вязаннем распавяла мне пра Кургузку, пар-
тупею Прапаршчыка, наспявала вясёлых прыпевак, на-
сыпала мудрых прыказак. А потым расплакалася:

— Мой бацька больш ведаў. Ды ўсё пісаў, пісаў. Каб 
немцы яго не расстралялі, дык мог стаць знакамітым 
пісьменнікам.

Калі ў мяне нарадзілася другое дзіця, бабулі стала 
дрэнна. Доктар сказаў, што яна памірае. Я пракручвала 
ў думках, што скажу ёй на развітанне — і сэрца ныла, і 
душа слязілася, а вочы ніяк не маглі расплакацца...

Праз некалькі дзён трывожнага маўчання ўсё стала як 
заўсёды.

— Куды ж мне паміраць? — звыкла гучна і бадзёра 
сказала бабуля. — Я ж дома кофту не паспела звязаць!

І бабуля дарабіла сваю ярка-ружовую кофту, а рэшту 
нітак традыцыйна пусціла на шалік! Яна апранала аб-
ноўку на святы. Бабуля ніколі не насіла цёмнае аддзен-
не, таму што хацела, каб людзі бачылі яе шчаслівай.

Яна памерла праз тры гады. За некалькі дзён да сваёй 
смерці бабуля павіншавала па тэлефоне майго мужа з 
днём нараджэння. Прасіла, каб мы за яе не хваляваліся, 
бо яна вельмі моцная. І не такое яшчэ перажыла.

Мне здаецца, шалік і цяпер пахне вязальнымі спіцамі, 
сунічным варэннем, старымі дзіцячымі кніжкамі, блі-
намі і казкамі з далёкай вёскі Балсуны. У ім туліцца маё 
цудоўнае дзяцінства і бабуліна любоў.

ЗОРКІ Ў ВУШАХ
Дарослыя цётачкі дакладна ведаюць, што такое пры-

гажосць, і так не хочацца іх расчароўваць.
У дзесяць гадоў мне падарылі на дзень нараджэння 

залатыя завушніцы. Вядома ж, я хацела ровар, альбо 
кацяня, альбо рубель на марожанае, кіно і каруселі. Але 
ў дарослых за святочным сталом пры поглядзе на акса-
мітную скрыначку з дзвюма маленькімі зорачкамі былі 
такія захопленыя вочы! І я змірылася з важнасцю пада-
рунка.

Калі пілі за маё здароўе, мама, між іншым, паведаміла, 
што заўтра мы пойдзем у касметычны салон праколваць 
вушы! Настрой прапаў. У цацкі не гулялася, з сябрамі 
не бегалася. Але я была вельмі паслухмяным дзіцём і на 
наступны дзень паныла паплялася ў храм прыгажосці.

Жанчына ў белым халаце і марлевай масцы нагадала 
ўсе выпадкі пабітых каленак, пякучых прышчэпак, ба-
лючага лячэння малочных зубоў. Я схапілася за вушы 
і падалася назад. Мама паглядзела сурова, і я зразуме-
ла, што не пашкадуе. Касметычная фея незадаволена 
хмыкнула і строга вымавіла:

— Калі хочаш быць прыгожая і падабацца хлопчы-
кам, трэба крыху пацярпець!

Я паспрабавала ўспомніць, ці ёсць у нашай школьнай 
прыгажуні Волечкі зорачкі ў вушах, але перад вачыма 
стаялі толькі яе падрапаныя рукі і атласная стужачка ў 
тонкай кароткай косцы.

Потым мяне ўціснулі ў крэсла, і скрозь боль я адчула, 
як знаёмыя галасы аддаляюцца рэхам. У вачах пабялела, 
ногі і рукі не слухаліся, здаваліся бязважкімі.

Так я страціла прытомнасць… І на зло ўсім хацела 
яшчэ доўга ляжаць няшчаснай, але медсястра паднесла 
да носа нашатыр.

— Малайчына — герой! — усміхнулася «Касметыч-
ка». — Затое цяпер будзеш моднічаць!

І з той хвіліны я так намоднічалася! Калі сядзела на 
ўроках, дык у цяжкіх роздумах намацвала вострыя ву-
глы зорачак, нервова скубла завушніцы, адцягвала моч-
кі вушэй... Але больш за ўсё баялася іх згубіць! Бывала, 
зайграюся на вуліцы, а потым раз — і ўспомню пра за-
латы хамут. Сэрца ёкне, па спіне халадок прабяжыць, у 
горле затрымаецца камяк. Схаплюся дзвюма рукамі за 
вушы — цьфу ты! Зоркі на месцы!

Але аднойчы завушніца выслізнула, бразнула аб 
пыльны гарачы асфальт і знікла. Увесь двор, уключаю-
чы дваровую сабаку Альму, шукаў маю завушніцу, а я, 
абхапіўшы калені рукамі, сядзела на лаўцы і ціха ўсхліп-
вала. І было моташна і страшна. Не зберагла…

Зорку знайшла наша дворнічыха. Яна бліснула рад-
ком залатых зубоў і злосна вымавіла:

— Трымай, неахайніца! Мамкі вам накупляюць дара-
гіх цацак, а вы вось з імі як — няўдзячныя!

— Дзякуй! — разгублена прашаптала я і падумала, 
што залатыя зубы — гэта, мабыць, яшчэ больш прыгожа 
і надзейна. Не тое што завушніцы. Але, напэўна, вельмі 
балюча. Можна тысячу разоў прытомнасць страціць.

У пятнаццаць гадоў спяшалася на першае спатканне. 
Апранала сукенку, зачапілася зоркай за маланку — вуха 
закрывавіла, запякло. Раззлавалася. Зняла завушніцы і 
паклала ў скрыначку. Як аказалася, назаўсёды!

Мы сядзелі на даху старога гаража, елі марожанае, 
балбаталі ні пра што...

— Твае валасы пахнуць летам! — сказаў ён і ўсміхнуў-
ся роўнымі белымі зубамі.

Вось табе і першы ў жыцці камплімент. Шчокі запа-
лымнелі, я збянтэжана адвярнулася, накруціла кудзерку 
на палец.

«Валасы пахнуць летам», — у думках паўтарала я, калі 
ўзлятала па лесвіцы ўверх, каб дома хутчэй паставіць у 
вазачку першыя ў маім жыцці кветкі.

Шчасце аказалася не залатым, бязважкім, непатраба-
вальным…

ЛЕПШАЯ РОЛЯ
Не бывае ў жыцці няважных роляў, калі ты герой до-

брай казкі! Дзеці дакладна ведаюць, дарослыя баяцца ў 
гэта верыць.

Шэсць гадоў! Той самы залаты ўзрост, калі бацькі ўжо 
здагадваюцца, кім стане іх прыгожае таленавітае дзіця. 
Сярод папулярных «здагадак» — знакамітым мастаком, 
музыкам, спартсменам і, вядома ж, артыстам.

Мая знаёмая, інтэлігентная жанчына, па сакрэце па-
ведаміла, што ў тэатральнай студыі «Дружба», куды 
ходзяць яе ўнучкі, дадатковы набор. Нас узялі адразу!

І калі на педагогаў пасыпаліся ўсякага роду пытанні 
ад пакупак балетак да сезоннага рэпертуару, то ўсіх пе-
расялілі ў вайбер. Пустыя гаворкі дражнілі цікаўнасць, 
а ў выніку расчароўвалі...

Тата Васіль пісаў:
— Мой Косця дзесьці згубіў шорты!
Мама Люся адказвала:
— Яны ў гардэробшчыцы!

Тата Васіль не мог не быць ветлівы:
— Зразумеў. Дзякуй!
Мама Люся:
— Ды няма за што, калі ласка.
Але так я з усімі пазнаёмілася.
А потым прыляцела паведамленне пра тое, што дзя-

цей чакае асляпляльны поспех у спектаклі «Муха-Цака-
туха».

— А чаму Муха-Цакатуха Бажэна Васільчук? Яна ж 
літары дрэнна вымаўляе, — адразу абурылася бабуля 
Пчолкі.

— А таму што яе мама лепшая сяброўка жонкі дырэк-
тара студыі, — тут жа знайшоўся тата Павука.

— Якая вам справа? — агрызнулася мама Камарыка.
І закуліссе ўзорнага калектыву «Дружба» закруцілася, 

заспявала на ўсе лады.
Пасля тыднёвай сваркі бацькі Мухі-Цакатухі сталі 

збіраць подпісы ў падтрымку таленту сваёй дачкі, тата 
Павука «піў кроў» у мамы Мухі-Цакатухі, мама Кама-
рыка балюча ўсіх джаліла тонкімі паддзёўкамі. І пры гэ-
тым самымі вялікімі нягоднікамі аказваліся «маўчуны».

— А чаму мамы Квітнеючага куста і Самавара сха-
валіся? — ахутваў нас падазрэннямі Павук-старэйшы.

— Вось з-за такіх і не атрымліваецца нічога! — гудзела 
мама Мухі-Цакатухі.

На самай справе мне было крыўдна! Такое адоранае 
дзіця, цудам патрапіў у апошні набор, і тут на табе — 
маўклівая роля Квітнеючага куста. Усхліпваючы над 
сур’ёзнымі няўдачамі свайго сына, я па вечарах старан-
на прышывала салатавыя аксамітна-бліскучыя лісточкі 
да галін казачнага дрэва, а смартфон не змаўкаў, прыно-
сячы новыя сенсацыі.

— Аказваецца, у новым спектаклі Бажэна Васільчук 
будзе Прынцэсай, — войкала мама Пчолкі.

— Ізноў галоўная роля! — падкрэслівала бабуля Муш-
кі-Зелянушкі. Потым бацькі разбіліся на дзве групоўкі, 
тры разы падзялілі ўсе ролі, некалькі чалавек пакінулі 
студыю, гучна пікнуўшы паведамленнем у вайберы. Але 
прэм’ера адбылася!

Глядзельная зала не пуставала — кожнага артыста ў 
нялёгкай творчай дарозе суправаджалі блізкія і родныя.

— Маша, паглядзі сюды! Я фатаграфую! — шаптаў ка-
кетлівай Страказе захоплены дзядуля.

— Наш Лёшка на Тома Круза падобны! — ззяла мама 
Камарыка... І амаль не праслязілася!

А мой самы любімы акцёр сядзеў пасярод залы ў груз-
ным касцюме і задуменна маўчаў.

Я згорблена прысела на заднім радзе. Няёмкасць 
скручвала крыўдамі. Хлопчык-Самавар хоць бы раз-
гойдваўся з боку ў бок і паўтараў «Пых-пых». А мне і 
фатаграфаваць няма чаго — куст ёсць куст! Сама такі 
касцюм пашыла!

Вяртаючыся дадому, пагладзіла сына па кудзерках, 
цяжка ўздыхнула, палічыла страты: сорак гадзін рэпе-
тыцый, час на дарогу, аплата студыі. І ўсё дзеля Квітне-
ючага куста?

— Добры спектакль! — першым загаварыў сын.
Ён выхапіў з маіх рук смартфон і стаў перабіраць ка-

дры.
— А тут, паглядзі, як я магутна стаю! Самы лепшы 

дзень у маім жыцці!
— Сур’ёзна? Табе спадабалася? — абурэнне душыла 

мяне.
— Вядома! — упэўнена сказаў сын. — А яшчэ я 

палічыў крэслы! Іх было толькі дванаццаць, а галоўных 
герояў — пятнаццаць. І калі б усе захацелі сесці, дык 
траім крэслаў бы не хапіла!

— Малайчына! — узрадавалася я.
На наступным тыдні мы запісаліся ў гурток «Цуды 

матэматыкі». Да марудлівага старога на заняткі хадзілі 
два хлопчыкі і адна дзяўчынка. Цішыня, спакой, задач 
усім хапае, бацькі негаманлівыя.

Але тэатральную студыю мы не забылі. У спектаклі 
«Вясновыя прыгоды» Ромка сыграў сваю непераўзыдзе-
ную квітнеючую ролю. Без яркага зялёнага куста ў зале 
было б не так светла, не так цёпла і святочна!

ГІСТОРЫІ ДЗІЦЯЧЫХ 
ПАДМАНАЎ

Абразкі
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Уражаннямі ад тыдня дзіцячай кнігі 
падзяліліся бібліятэкары Беларусі.

Таццяна Швед, дырэктар 
Цэнтральнай дзіцячай біблія-
тэкі горада Мінска імя М. Ас-
троўскага:

— На працягу Тыдня дзіцячай 
кнігі ў 18 дзіцячых бібліятэках 
Мінска прайшлі цыклы розных 
літаратурных мерапрыемстваў. 
Да імпрэз падышлі з крэатывам 
і правялі гульні, квесты, конкур-
сы, падарожжы: менавіта такі 
фармат мерапрыемстваў кары-
стаецца найбольшай папуляр-
насцю сярод школьнікаў рознага 
ўзросту. Напрыклад, у дзіцячай 
бібліятэцы № 14 для серыі ім-
прэз абралі дэвіз «Чытанне до-
брых дзіцячых кніг падобнае да 
прышчэпкі ад цяжкіх захвор-
ванняў душы». Там арганізавалі 
сустрэчу з рэдакцыяй дзіцячага часопіса 
«Мішутка». Супрацоўнікі малодшага аба-
немента падрыхтавалі для сваіх чытачоў 
кніжнае свята «Вясёлы дзень», прысвеча-
нае Сяргею Міхалкову. Тыдзень дзіцячай 
кнігі завяршыўся фестывалем дзіцячага 
чытання, які прайшоў у Цэнтральнай 
дзіцячай бібліятэцы. Былі зона творчасці 
і фотазона з героямі мультфільмаў, кнігі 
з дапоўненай рэальнасцю, конкурсы для 
дзяцей і бацькоў.

Культурна-асветніцкая работа займае ў 
нас значнае месца. Як доказ — адпаведная 
статыстыка: штогод сістэма бібліятэк ар-
ганізоўвае каля 4 тысяч мерапрыемстваў 
для дзяцей, і толькі за мінулы год іх на-
ведала 70 тысяч чалавек. Летась у нашай 

сістэме павялічылася не толькі колькасць 
беларускамоўных кніг для дашкольнікаў і 
школьнікаў, але і попыт на іх.

Юлія Далганава, загадчык аддзела 
дзіцячай літаратуры Віцебскай абласной 
бібліятэкі імя У. І. Леніна:

— Тыдзень дзіцячай кнігі ў нашай бі-
бліятэцы прысвяцілі шасцідзесяцігоддзю 
ордэна Усмешкі — міжнароднай узнага-
родзе, якую штогод прысуджаюць пісь-
меннікам, урачам, педагогам ды іншым 
вядомым людзям за тую радасць, што яны 
нясуць дзецям. Згадалі творчасць зна-
камітых кавалераў ордэна: пісьменнікаў 
Агніі Барто, Астрыд Ліндгрэн, Сяргея 
Міхалкова, Туве Янсан, а таксама акцёра 
і рэжысёра тэатра лялек народнага арты-
ста СССР Сяргея Абразцова, савецкага 
мультыплікатара Вячаслава Кацёначкіна. 
Папулярным стаўся відэасалон «Стывен 
Спілберг прадстаўляе», дзе паказалі яго 
кінастужкі «Вялікі добры велікан», «Баявы 

конь», «Парк юрскага перыяду», «Капітан 
Крук» — дзецям вельмі падабаецца гля-
дзець фільмы і мульцікі. Прайшлі адмы-

словыя майстар-класы па 
вырабе ордэна Усмешкі. 
Чытачы з задавальненнем 
аддавалі яго ўпадабаным 
кнігам. Сярод беларускіх 
аўтараў найбольшую па-
пулярнасць маюць тыя 
пісьменнікі, што трапілі ў 
школьную праграму.

Падрыхтоўка мера-
прыемстваў па замовах 
настаўнікаў — звычай-
ная практыка для нашай 
бібліятэкі. Так, нядаўна ў 
межах тыдня беларускай 
мовы і літаратуры мы 
ладзілі для вучняў пятых 
класаў імпрэзу, прысвеча-
ную юбіляру бягучага года 

Янку Маўру. Мы пастаянна рыхтуем не-
шта цікавае: чым больш мерапрыемстваў, 
тым больш прыйдзе чытачоў. Арганізуем 
гульні і кіназалы па літаратарах-юбілярах, 
экалагічныя падарожжы. Другі год існуе 
праект «Гісторыя сваімі рукамі»: бібліятэ-
кары расказваюць пра гісторыю пісьмен-
ства і літаратуры, а потым вучаць дзяцей 
рабіць кнігі на старажытны манер.

Таццяна Сушынская, дырэктар Вора-
наўскай раённай бібліятэкі:

— На вясновых канікулах у нашым раё-
не маленькія чытачы прыходзілі на прэ-
зентацыі кніг, бралі ўдзел у віктарынах, 
турнірах для кнігазнаўцаў. Цікава прайшлі 
«Дзень юных інтэлектуалаў» і гульня-кон-
курс «Азбука вуліц і дарог», «Вершаванка», 
«Загадкавы калейдаскоп», марафон мульт- 
фільмаў «Чытай і глядзі любімыя казкі». 

Адзін дзень Тыдня дзіцячай кнігі прысвя-
цілі беларускім казкам, як аўтарскім, так і 
народным. Дзеці ўвогуле любяць чытаць 
беларускіх творцаў, бяруць шмат казак 
айчынных пісьменнікаў. Гэта не пад пры-
мусам бацькоў альбо школьнай праграмы, 
а па ўласнай ініцыятыве. Так, шмат чы-
тачоў зацікавілася сустрэчай з дзіцячым 
пісьменнікам Валерыем Квілорыем, які 
падрыхтаваў для нашых наведвальнікаў 
прэзентацыю сваіх кніг. У межах квесту-
гульні «Дарогамі продкаў па роднай зямлі» 
школьнікі разам з бібліятэкарамі гулялі 
па горадзе і слухалі расповеды пра родны 
край: дзецям вельмі падабаюцца актыўныя 
мерапрыемствы па-за межы бібліятэкі. Мы 
асвятляем і экалагічную тэматыку: водзім 
дзяцей у парк, лес... У межах такіх экскурсій 
вучым дзяцей справамі дапамагаць пры-
родзе, з адпаведнай экіпіроўкай ідзём пры-
біраць смецце з парку.

У нашым раёне існуе 12 аб’яднанняў па 
інтарэсах для дзяцей. Сходы ладзяцца раз 
на 2 месяцы, рыхтуюцца планы мерапры-
емстваў. Бібліятэкі адказна ставяцца да 
арганізацыі вольнага часу чытачоў: усе ім-
прэзы запланаваныя на некалькі месяцаў 
наперад, а планы фіксуюцца на інфарма-
цыйнай дошцы, каб дзеці і іх бацькі маглі 
адсачыць тое, што цікава. Так, цяпер ужо 
вядома, што будзе ўлетку. Гэта і чытанне на 
вольным паветры, і прагулкі па горадзе, і 
выезд на возера. У нашай бібліятэкі няма 
летніх канікул: калі пачынаецца работа 
летніх школьных лагераў, дзеці беспера-
пынна ідуць да нас.

Дар’я ЧАРНЯЎСКАЯ
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Для чытання

Кніжны свет

ФАНТАЗІІ
Прыгоды — та-

кая штука, якую 
прыемна перажываць у 
кнігах, і не заўсёды ў са-
праўдным жыцці. Кніга 
Аляксандры Хамянок 
«Прыгоды Эліс» («Народ-
ная асвета», 2018) запра-
шае ў чароўны свет казкі, 
дзе ўсё знаёмае і звычай-
нае раптам пераўтвара-
ецца ў суцэльную загадку.

У кожнага ў дзяцінст-
ве была свая чароўная 

краіна. Аляксандра Хамянок, мусіць, ажывіла сваю. 
Менавіта так варта ставіцца да «Прыгод Эліс». Таму 
сімвалічна, што кніга выйшла ў новай серыі «Краіна 
цудаў».

У галоўнай гераіні Эліс ёсць дар — бачыць будучы-
ню. Яна сапраўдная чараўніца, якая любіць ствараць 
сонечны настрой і дапамагаць.

Калі чытаеш кнігу, адчуваеш выразнае кэралаўскае 
гучанне (іронія, фантазійныя моманты, гумар). Ды і 
імёны Эліс і Алісы перагукаюцца.

Да невялікіх заганаў можна аднесці тое, што аўтар 
не заўсёды дае чытачу прастор для ўласнай фантазіі. 
Сваіх герояў (іх апісанне, учынкі, матывы), як стро-
гая мама, яна «кантралюе» на кожнай старонцы. Па-
збаўлены магчымасці самастойнай інтэрпрэтацыі, 
чытач нібыта чуе толькі голас пісьменніцы, якая тры-
мае ўладу над гісторыяй.

Сапраўдны цуд у гэтай кнізе — ілюстрацыі Марыі 
Міцкевіч. У яе дзівосных малюнках спалучаюцца 
прыгажосць, гумар, вытанчанасць і дзіцячая наіў-
насць. Колер, што пераважае ў казцы, — блакітны. 
Ён увасабляе надзею, чысціню і тыя заўсёдна-шчым-
лівыя мары, якія могуць здзейсніцца толькі ў нашых 
мроях.

Марыя ШЧЫПАНАВА

ПРЫГОДЫ
Тое, што нашыя дзеці 

маюць магчымасць 
знаёміцца з лепшымі ўзорамі 
рускай дзіцячай літаратуры, — 
справа звычайная. Не такая 
актыўная адваротная сувязь. 
Змяніць гэтую сітуацыю за-
кліканая ініцыятыва Фонду 
падтрымкі і развіцця дзіця-
чай літаратуры «Еўразійскі 
форум дзіцячай кнігі»: фонд 
наладжвае выхад у свет леп-
шых дзіцячых кніг краін 

бліжняга замежжа ў перакладзе на рускую мову з мэтай па-
шырэння чытацкай аўдыторыі і актывізацыі кнігаабмену 
паміж краінамі СНД.

Першай ластаўкай стала кніга вершаў беларускага пісьмен-
ніка Уладзіміра Мазго «Слоны с луны» (пераклад на рускую 
мову Генадзя Аўласенкі, мастак Ала Высоцкая). Цешыць вока 
арыгінальнае афармленне і дзівосныя аўтарскія ілюстрацыі, 
дзякуючы чаму чытанне робіцца надзвычай займальным. У 
кнізе багата розных інтанацый — і разважліва-метафарыч-
ных, і гарэзліва-жартоўных. Аўтар «апранае» ў рыфмаваныя 
радкі назіранні за наваколлем, жывёльным светам, гуляецца 
з двухсэнсоўнасцю гучання слоў...

Напрыклад, акуліст, паводле дзіцячай этымалогіі, лечыць 
акул, а той, хто будзе грызці граніт навукі, абавязкова зламае 
зубы. Прыгожай метафарычнай замалёўкай гучыць апісан-
не навальніцы, а прасякнуты настальгічнымі ноткамі верш 
«Казка» — своеасаблівы мосцік паміж дзіцячым і даро-
слым светамі. Вядома, прысутнічаюць у кнізе і выхаваўчыя 
матывы, асабліва ў асэнсаванні празмернага захаплення 
камп’ютарнымі гульнямі. А паколькі адна з асноўных мэтаў 
задуманай кніжнай серыі — пазнаёміць з гісторыяй і куль-
турай краін-суседзяў, то асаблівую ўвагу прыцягваюць тво-
ры, насычаныя беларускімі рэаліямі. Вылучаецца верш «Ці 
ёсць у Слоніме сланы», дзе назвы нашых гарадоў (Бабруйск, 
Камарын, Ваўкавыск, Шчучын і інш.) у жартоўнай форме 
вытлумачваюцца паводле той жа «дзіцячай этымалогіі».

Наталля НАРУТОВІЧ

Настрой
На пачатку года 

ў выдавецтве 
«Галіяфы» пабачы-
ла свет цудоўная кні-
га вершаў «Летняя 
азбука». Вершы ад-
расаваны дзецям да- 
школьнага і школь-
нага ўзросту. Вельмі 
дасціпныя і вясёлыя, 
творы дапамогуць 
дзіцяці вывучыць літа-
ры алфавіта, а таксама 

назвы садавіны, гародніны, кветак і колераў. Аўтар іх, 
Ганна Галавіна, пісала ў першую чаргу для маленькай 
дачкі. Таму нядзіўна, што вершы атрымаліся вельмі 
жывыя, удалыя і лёгкія для ўспрымання. Не толькі 
дзіця, але й дарослага многія з іх прымусяць шчыра 
ўсміхнуцца, напрыклад, вось гэтыя радкі:

Плача ад чаго бабуля?
Бо кусаецца цыбуля.
Ай, цыбуля, як не сорам
Мець такі сабачы нораў!

Дарэчы, спадарыня Ганна згадвае назву «смака-
лык». Гучыць яна трохі нязвыкла, абазначае нешта 
вельмі смачнае, далікатэс. Запазычаная з польскай 
мовы вельмі даўно, назва мае поўнае права на існа-
ванне, хаця, на жаль, у слоўніках не падаецца.

Варта адзначыць і выдатнае афармленне кніжкі. 
Ілюстравала яе мастачка Таццяна Анішчанка. На 
кожнай старонцы дзіця парадуюць яскравыя малюн-
кі, многія з іх дадуць уяўленне пра эмоцыі: агурок — 
спалоханы, бурак — фанабэрысты, гарох — сумны, 
дыня — шчасліва-бесклапотная, ружа — сарамлівая, 
слімак — хітры, яблыкі — вясёлыя.

Чытанне кніжкі разам з дзіцем, несумненна, бу-
дзе толькі на карысць: і настрой уздыме, і вока па-
цешыць, і новыя веды дасць у гульнёвай форме.

Яна БУДОВІЧ

...КВЭСТЫ,  ГУЛЬНІ,  ПАДАРОЖЖЫ

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.
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Кніга Ілоны Кавалец і Галі-
ны Савачкінай «Паравіны 

года» прызначана для заняткаў 
з дзецьмі дашкольнага ўзросту. 
Гэта своеасаблівая кніжка-ма-

ляванка: малюнкі можна не 
толькі разглядаць, але і рас-
фарбоўваць, што асабліва 
даспадобы маленькім дзецям: 
такім чынам яны нібы самі 
ствараюць уласную ўнікаль-
ную кнігу, ажыўляючы ілю-
страцыі паводле свайго густу 
і фантазіі. Цікавыя заданні, 
скіраваныя на развіццё ка-
мунікатыўных навыкаў і ін-
тэлектуальных здольнасцяў, 
дазволяць у лёгкай нязмуша-
най форме пазнаёміцца з ас-
ноўнымі прыроднымі цыкламі і сезоннымі зменамі 
ў наваколлі. Займацца па гэтай кнізе дзіця зможа і з 
выхавальнікам у дзіцячым садку, і з бацькамі, бабу-
ляй, дзядулем дома.

Вучэбна-метадычны дапаможнік Міхаіла Далін-
скага «Развівальнае дыферэнцаванае інтэр-

нэт-навучанне дзяцей дашкольнага ўзросту» будзе 
актуальны для настаўнікаў, выкладчыкаў і студэнтаў 
педагагічных спецыяльнасцяў, якія аддаюць перава-

гу найноўшым тэндэнцыям 
у развіцці педагагічнай сфе-
ры. Кніга апелюе да дыстан-
цыйнай сістэмы навучання 
DL.GSU.BY. Курс «Вучымся 
думаць» упершыню быў ап-
рабаваны ў 2008 / 2009 гг. і 
сёння выкладаецца ў Гомелі. 
Курс разлічаны на дзяцей 
4—6 год і распрацаваны 
такім чынам, што з прапа-
наванымі заданнямі можа 
справіцца дзіця, якое яшчэ 
не ўмее чытыць. Кожны 
зацікаўлены педагог можа 

зарэгістраваць дзяцей, падпісаць іх на адпаведны 
курс і ўсталяваць рэжым аўтаматычнай выдачы 
заданняў. Заданні выдаюцца індывідуальна ў за-
лежнасці ад таго ўзроўню, які можа адолець кож-
нае канкрэтнае дзіця. У дапаможніку падрабязна 
аналізуюцца заданні названай праграмы навучання 
і змяшчаюцца ўсе неабходныя настаўніку інструк-
цыі.

Сабраныя Аленай Грабчыкавай у адну кні-
гу перлінкі слоўнага багацця — «Прымаўкі, 

прыказкі, загадкі» — стануць 
для сучасных школьнікаў доб-
рым сябрам, які заўсёды гато-
вы падказаць трапны выраз у 
адказную хвіліну. Сапраўды, 
сучасным вучням, якія ствара-
юць сваю фразеалогію паводле 
новых рэалій, карысна не забы-
вацца на створанае досведам 
папярэдніх пакаленняў. Кніга 
скіраваная не толькі на ўзбага-
чэнне лексічнага запасу, але і на 
развіццё маўленчых навыкаў, 
што асабліва важна ў свеце, дзе звыклым стылем 
камунікавання становяцца кароткія паведамленні 
ў сацыяльных сетках.

Развіццё маўлення — адна з самых важных за-
дач у дашкольным выхаванні. Гэта ўплывае на 

ўсё далейшае жыццё: і на камфортнасць пачування 
ў асяроддзі аднагодак, і на ацэначнае стаўленне да-

рослых, і на ўзровень самапа-
вагі. Менавіта па тым, як мы 
прамаўляем, як фармулюем і 
выказваем думкі, людзі скла-
даюць пра нас уражанне. 
Таму так важна для бацькоў 
і педагогаў адказна ставіц-
ца да лагапедычных праблем 
і своечасова вырашаць іх. 
Тым больш гэта актуальна 
для дзяцей з парушэннямі 
маўлення. Акурат для эфек-
тыўнай працы з імі і прыз-
начаныя дапаможнікі Юліі 

Кісляковай і Марыі Быліны «Развіццё маўлення. 
Займальныя гульні і практыкаванні» і «Развіццё 
маўлення. Лексіка і граматыка». Пры распрацоў-
цы заданняў бралася пад увагу тое, каб дзіця магло 
развіваць камунікацыю ў розных відах маўленчай 
дзейнасці. Тлумачэнне да кожнага асобнага задання 
чытае дарослы і ў залежнасці ад узроўню маўленча-
га развіцця дзіцяці прапаноўвае той ці іншы спосаб 
выканання. Дапаможнік у першую чаргу прызна-
чаны для настаўнікаў-дэфектолагаў спецыяльных 
дашкольных устаноў, але можа быць карысны і для 
бацькоў, і для выхавальнікаў звычайных дзіцячых 
садкоў.

Наталля НАРУТОВІЧ

Дзіцячы атлас Беларусі. 
Мінск. «Мастацкая літа-
ратура», 2017 г. Тэкст і 
ўкладанне Паліны Грын-
чанкі.

Ярка і змястоўна сцісла 
расказаць маленькім чы-
тачам пра флору, фаўну 
нашай краіны — задача 
цяжкая. Прасцей, лічу, 
стварыць сентыменталь-
ны верш пра абуджэнне 
вясны ці нават які раман-
эпапею. У Паліны Грын-
чанкі атрымалася зрабіць 
вельмі цікавы атлас, з яко-
га можна даведацца, чаму 
павукоў нельга назваць 

насякомымі, навошта бабры ляпаюць па вадзе хвастом, ці 
з’яўляецца наш кажан вампірам і ці існавалі сапраўдныя 
цмокі на Беларусі (адзін з самых інтрыгоўных момантаў 
у кнізе).

Раздзел «Грыбы» чытаецца як казка: тут па-дэтэктыў-
наму вобразна апісваецца грыбніца, карысць паганак і 
мухамораў, шматлікія паразіты на раслінах і жывёлінах 
(адразу згадваецца хорар-шэдэўр «Чужаніца» Рыдлі Ско-
та). Ты як быццам апынаешся ў нейкай камп’ютарнай 
гульні, дзе павінен адрозніць ядомы грыб ад атрутнага, 
блукаеш па дзівосных лабірынтах грыбніцы і раптам пры-
ходзіш да... «Народнай культуры» — наступнага раздзела 
атласа. Пераход настолькі рэзкі, што спярша падаецца: 
гэта падступныя жарты грыбоў, якія завялі цябе не туды.

Апошнія дзесяць старонак, дзе па-канспектнаму сцісла, 
подбегам распавядаецца пра культуру і мастацтва нашай 
краіны, выглядаюць неарганічным дадаткам да гэтага цу-
доўнага атласа. Вельмі спадзяёмся, што пра мастацтва, 
паэзію, музыку, святы, побыт беларусаў выйдуць асобныя 
выданні, якія стануць такімі ж цікавымі, як і раздзелы ў 
гэтай кнізе, прысвечаныя беларускай прыродзе.

Алена Васілевіч. Верні-
саж. Мінск. «Мастацкая 
літаратура», 2018 г.

Тут сабраныя лепшыя 
апавяданні для дзяцей, 
створаныя нашай най-
старэйшай пісьменні-
цай. Творчасць Алены 
Васілевіч — падкрэсле-
на ідылічная. Яе прозу 
насяляюць аднолькава 
добрыя і мілыя дзядулі, 
бабулі, таты і мамы, 
дзядзькі і цёткі. Жы-
вёліны існуюць у цеснай 
повязі з чалавекам, пры-
рода і людзі ўтвараюць 
гарманічнае цэлае. Ні-
хто ні на кога не нападае, 

не рэжа, не крыўдзіць, а калі якая сям’я і гадуе баранчы-
каў, дык толькі дзеля таго, каб яны маглі выдурняцца як 
хочуць: скакаць па сталах і станавіцца ў піраміды.

На старонках кнігі пануе лагода і няспешнасць.
Узнікае ўражанне: перад намі не твор беларускай пісь-

менніцы, а проста мастакі-класіцысты Нікаля Пусэн і 
Клод Ларэн вырашылі часова адкласці пэндзлі і напі- 
саць такую вось сімпатычную фантазійную, далёкую ад 
прыкрай пратакольнай праўды кніжку. Калі згадаць пра  

айчынныя ўплывы, то, безумоўна, тут мы знойдзем алюзіі 
на «Казкі жыцця» Якуба Коласа (асабліва ў апавяданні 
«Калінавая рукавічка»).

Гэтая кніга патрабуе спакойнага, медытатыўнага на-
строю. Заварыце цыкорый з малаком, схавайцеся пад 
плед, адключыце тэлефон і натхняйцеся казачна-марфей-
най прозай Алены Васілевіч. А калі яшчэ з аднаго боку 
ваш спакой будзе ахоўваць віславухі кот, а з другога — 
французскі бульдог, то лепшых умоў для чытання і не 
прыдумаеш.

Вольга Гапеева. Дзве авеч-
кі. Мінск. «Галіяфы», 2017 г.

Элемент цудоўнай вы-
падковасці пануе ў гэтай 
нязмушана-лёгкай верша-
ванай кнізе. Галоўныя ге-
раіні маглі быць авечкамі, 
маглі — і зайчыхамі альбо 
вавёркамі. Яны збіраліся ў 
далёкую дарогу і трапілі... у 
Кітай да гасціннага Панды. 
Чаму менавіта ў гэтую краі-
ну, а не, скажам, у Афрыку 
да кракадзіла ці ў Паўднё-

вую Амерыку да свінаногага бандыкута, — застаецца за-
гадкай.

Зрэшты, логіка тут не галоўнае. Вольга Гапеева ўпэў-
нена: вельмі важна ў нашым разрэгламентаваным жыцці 
адчуць смак і сапраўдную радасць менавіта ад выпадко-
васці. Прыгожая выпадковасць — гэта і ёсць паэзія, якой 
так не хапае ў шэрай паўсядзённасці.

І калі стомленыя, панурыя, незадаволеныя сабой і бліж-
німі дарослыя зазвычай глухія да падобнай паэзіі, то ўся 
надзея, паводле аўтара, застаецца на дзяцей. Бо менавіта 
дзеці маглі б вось проста так, асабліва не задумваючыся, 
зладзіць падарожжа ў якую-небудзь цікавую экзатычную 
краіну, а лепей — у іншую рэчаіснасць, падалей ад нашага 
дыскурсу.

Рыгор Барадулін. Азбука Вясёлы вулей. Мінск. «Кніга-
збор», 2017 г.

Далоў нуд-
ныя ўрокі, дзе 
сапраўдная па-
кута вывучаць 
літары, вучыцца 
чытаць па скла-
дах, добра не ра-
зумеючы, чаму і 
навошта! Лепей за 
ўсё ўявіць літары 
нашага алфавіта 
чароўнымі пчол-
камі. Дзівосныя 
стварэнні, кожныя на свой лад, гудуць, звіняць, бдзынь-
каюць, пяюць — і ўсё гэта разам ператвараецца ў фан-
тастычную араторыю, дзе захоплены слухач з большай 
радасцю будзе пазнаваць асобныя гукі і вывучаць, чаму 
адзін зык не падобны да іншага, чым марнаваць час з 
якім-небудзь занудным педагогам.

Рыгор Барадулін заклікае ператвараць заняткі ў незвы-
чайныя спектаклі, дзе павінна перадусім панаваць гульня, 
нечаканыя сюрпрызы, вострыя жарты і розыгрышы. Для 
паэта беларускі алфавіт — гэта гарэзлівыя пчолкі. Кожны 
з вас можа прыдумаць сваіх адметных і запамінальных ге-
рояў, якія дапамогуць спасцігнуць таямніцы азбукі.

Васіль ДРАНЬКО-МАЙСЮК
Кнігі прадстаўлены кнігарняй «Акадэмкніга».

Кніжны свет

Уцёкі ў 
рэчаіснасць казкі 

Літаратурную гадзіну «Падарож-
нічай, чытай, свет пазнавай!» 

правялі ў бібліятэцы-філіяле № 50 
мікрараёна Колас для вучняў малод-
шых класаў сярэдняй школы № 2 го-
рада Быхава. Хлопчыкі і дзяўчынкі 
пазнаёміліся з кніжнай выстаўкай, 
дзе былі прадстаўлены найбольш вя-
домыя дзіцячыя творы знакамітых 
беларускіх ды расійскіх пісьменнікаў. 
Бібліятэкар Алена Масцяркова рас-
павяла пра гісторыю імпрэзы, якая 
ўпершыню ладзілася яшчэ ў гады Вя-
лікай Айчыннай вайны, але застаец-
ца актуальнай па сёння.

Дзеці даведаліся пра кнігі для юных 
чытачоў, створаныя паэтамі і пісь-
меннікамі, якія маюць дачыненне 
да Быхаўшчыны. У першую чаргу — 
ураджэнца вёскі Заброддзе Міхася 
Пазнякова: шматлікія вершы, апавя-
данні творцы даўно знайшлі водгук у 
школьнікаў. Дарэчы, Міхась Пазня-
коў, уганараваны шэрагам прэстыж-
ных літаратурных прэмій, аказвае 
Глухскай сярэдняй школе імя Мар-
шала авіяцыі, Героя Савецкага Саюза 
Сцяпана Красоўскага матэрыяльную 
дапамогу, выплачвае імянныя сты-
пендыі лепшым вучням, штогод на-
ведвае родную школу.

Празаік і драматург Васіль Тка-
чоў, чыё дзяцінства, юнацкія гады 
прайшлі ў вёсцы Іскань, першую сваю 
кніжку напісаў менавіта для дзяцей, а 
называлася яна «Хітры Данік». Ня-
мала сваіх твораў прысвяцілі дзецям 
слынныя творцы Змітрок Марозаў і 
Раіса Баравікова, чый творчы шлях 
у вялікую літаратуру пачынаўся на 
Быхаўшчыне. Згадвалі і кнігу аўтара 
гэтых радкоў «Непраходзячы боль», 
у якой занатаваны ўспаміны былых 
малалетніх вязняў фашысцкіх канц-
лагераў у гады ваеннага ліхалецця.

Мікола ЛЕЎЧАНКА

ДЛЯ  ЮНЫХ  ЗЕМЛЯКОЎ

Выдавецкі кошык



12 Лiтаратура i мастацтва  № 14   13 красавiка 2018

Кажам «графіка», а маем на ўвазе 
розныя віды гравюрных тэхнік, 

такія як афорт, манатыпія, ксілаграфія, 
гравюра на лінолеуме, а таксама літа-
графію і малюнак. З году ў год у краіне 
адкрываюцца студэнцкія выстаўкі ма-
ладых графікаў і ў гледачоў ёсць магчы- 
масць ацаніць узровень творцаў і 
зразумець патэнцыял айчыннай графікі. 
Сёлета канцэпцыя ў арганізацыі крыху 
змянілася: у выставачнай зале «Kodex» Бе-
ларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў  
(вул. Сурганава 14А) адкрылася выстаўка 
«Маладзік і поўня», дзе прадстаўлены 
творы выкладчыкаў, студэнтаў і выпуск-
нікоў кафедры графікі.

Выстаўка дазваляе пазнаёміцца з раз-
настайнасцю графічных тэхнік праз 
работы сучасных беларускіх мастакоў 
розных пакаленняў. Увайшоўшы ў вы-
ставачную прастору, глядач адразу ба-
чыць творы вядучых беларускіх графікаў 
Паўла Татарнікава і Уладзіміра Віш-
неўскага. Іх вытанчаныя і глыбока філа-
софскія графічныя работы ўцягваюць, 
таму глядач адпраўляецца далей вандра-
ваць па прасторы айчыннай графікі.

— Некалькі гадоў запар мы рабілі вы-
стаўкі нашых студэнтаў. Калі з’явілася 
прапанова ад кіраўніцтва арганізаваць 
выстаўку ў музеі сёлета, мы вырашы-
лі адысці ад звычайнай канцэпцыі: за-
прасілі паўдзельнічаць і выкладчыкаў, 
каб можна было ўявіць, як адбываецца 
развіццё і захоўваецца творчая спадчы-
на кафедры, — распавядае Юрый Хілько, 
загадчык кафедры графікі Беларускай 
акадэміі мастацтваў. — У нас працуюць 
выкладчыкі 1940-х, 1950-х, 1960-х, 1970-х 
і 1990-х гадоў нараджэння. У нашых 
студэнтаў ёсць магчымасць пераймаць 
майстэрства вядучых графікаў краіны 
розных пакаленняў.

Выстаўка «Маладзік і поўня» паказвае, 
як удала могуць суіснаваць творы ма-
стакоў розных пакаленняў у адной пра-
сторы, і падкрэслівае, што прадстаўнікі 
беларускай графікі падтрымліваюць  
адзін аднаго.

— Наш выкладчыцкі састаў працуе па 
тых устаноўках, якія перадаліся нам ад 
мэтраў беларускай графікі, з тых часоў, 
калі кафедрай кіраваў Павел Любамуд-
раў, пад уплывам якога сфарміраваліся 
такія моцныя творчыя асобы, як Ула-
дзімір Савіч, Васіль Шаранговіч, — пад-
крэслівае Юрый Хілько. — Менавіта 
гэтыя людзі заклалі падмурак кафедры. 
Мы вучні адзін аднаго, таму можам уліч-
ваць у працы досвед папярэднікаў, але 
пры гэтым кожны вынаходзіць нешта 
сваё. З году ў год на абароне дыпломных 
работ мы знаходзім шэдэўры: часам каля 
іх можна падоўгу стаяць, каб зразумець, 
напрыклад, як можна алоўкам выканаць 
малюнак на двухметровым аркушы…

Асаблівасць айчыннай графікі — у яе 
здольнасці хутка адгукацца на актуаль-
ныя падзеі. Творцы эксперыментуюць 
з тэхнікамі, спрабуюць здзівіць новы-
мі вынаходніцтвамі. З’яўляюцца новыя 
імёны, якія з поспехам пачынаюць пра-
фесійны шлях, і іх прозвішчы ўсе часцей 
гучаць у рэспубліканскіх выставачных 
праектах.

— Гісторыя мастацтва паказвае, што 
насамрэч усе стылі, прыёмы, кірункі 
прыдуманыя даўно. Вядома, сёння шмат 
што трансфармуецца, але ж аснова заста-
ецца тая ж. Мы не абмяжоўваем у сты-
лістычных пошуках ні аднаго студэнта 
і заўсёды рады, калі яны шукаюць сябе. 
Калі бачым адметнасць, падтрымліва-
ем, каб чалавек развіваўся, — адзначае 
Юрый Хілько. — Але ёсць праблема за-
патрабаванасці: маладым даводзіцца са-
мім шукаць сабе месца работы, а гэта не 
проста. Час для мастакоў цяпер няпро-
сты. Але ж на тое мы і выкладчыкі, каб 
падказаць і падтрымаць. Многія нашы 
студэнты размяркоўваюцца ў мастацкія 
школы: дыплом дае такую магчымасць. 
Некаторыя прыходзяць працаваць у ака-
дэмію, некаторыя размяркоўваюцца ў 
выдавецтвы. Аднак цікавасць да нашай 
спецыяльнасці не губляецца. Сёлета на 
кансультацыю прыехала пятнаццаць ча-
лавек, якія збіраюцца паступаць, а мы 
прымаем усяго шэсць…

Самі ж маладыя творцы ўпэўнены, 
што нічога не атрымаецца без шчырас-
ці. Кажуць, што графіка — гэта асаблівы 
стан душы, лад жыцця. Адзначаюць, што 
пастаянны пошук сябе і аб’ектыўнай іс-
ціны змушае мастака рухаць сусветам.

— За кожным заданнем, якое я атрым-
ліваў падчас навучання, было нейкае 
адкрыццё, — расказвае аспірант Белару-
скай акадэміі мастацтваў Фёдар Шурмя-
лёў. — У кафедры графікі вельмі добра 
сфарміраваная праграма. Нас вучылі 
па-рознаму падыходзіць да рэалізацыі 
задач, вучылі ўдзяляць увагу дэталям. 
Графіку трэба сапраўды любіць, толькі 
тады работы будуць запатрабаваныя — 
абыякавае стаўленне недапушчальнае. 
Бо графіка для мастакоў — гэта не про-
ста мастацтва, а сэнс жыцця.

На адкрыцці выстаўкі мастакі-графікі, 
размаўляючы адзін з адным, падкрэслі-
валі, што кафедра графікі перажыла роз-
ныя перыяды, але атмасфера сяброўства 
і абмену досведам дапамагала не згубіць 

такую каштоўнасць, як стаўленне да 
справы.

Сёння кафедра супрацоўнічае з роз-
нымі еўрапейскімі гарадамі. Выкладчыкі 
і студэнты выязджаюць за мяжу, прад-
стаўляюць свае творы, а разам з імі — і 
краіну. Едуць вучыцца графіцы і да нас.

— Да нас прыязджаюць вучыцца сту-

дэнты з Польшчы. Ёсць цікавасць да 
нашай культуры і жаданне паказаць 
сваё, — расказвае Юрый Хілько. — Вя-
дома, у нашай графіцы ёсць падабенства 
з той жа польскай ці літоўскай, але пры 
гэтым захоўваецца адметнасць — ары-
ентаванасць на нацыянальныя здабыт-
кі. Сёння ў свеце ёсць тэндэнцыя на 
спрашчэнне графікі, але ж, мне здаец-
ца, гэта не заўсёды добра: не варта па-
збаўляцца індывідуальнасці, можна ісці 
наперад, захоўваючы сваю базу майстэр-
ства класічных тэхнік. Тэхнікі лінарыту, 

афорту, лінаграфіі патрабуюць ад маста-
ка аддаць крышачку душы.

Выстаўка «Маладзік і поўня» паказала, 
што кафедра графікі Беларускай акадэміі 
мастацтваў — гэта добра зладжаны ме-
ханізм, які трымаецца на адданай працы 
творцаў, на павазе адзін да аднаго.

— Калі я пагаджаўся стаць кіраўніком 
кафедры, у мяне ў душы жыла трывога, — 
успамінае Юрый Хілько. — Перажываў 
за тое, што, можа, не здолею быць такім 
жа моцным загадчыкам, як мае папярэд-
нікі. Але ж вакол былі сябры, і я ўдзячны 
ўсім калегам за дапамогу, разуменне і су-
месную працу. Мы заўсёды жылі вялікай 
сям’ёй, таму і атрымліваецца выхоўваць 
сапраўдных прафесіяналаў.

Вікторыя АСКЕРА, 
фота аўтара

Павел Татарнікаў «Біблія», 2017 г.

Юрый Бобыраў «Святло ў акенцах», 2016 г.

Абмяркоўваюць

Art-кірунак

ДЭТАЛІЗАЦЫЯ  СЭНСАЎ
праз тэхнікі і светаўспрыманне розных пакаленняў айчынных графікаў

Прастора ОК16 прапанавала скіравацца ў гісторыю 
сусветнага мастацтва праз сумесны мультымедыйны 
праект «Імпрэсіянізм.LIVE». Гэты вялікі праект створа-
ны сумеснымі намаганнямі спецыялістаў з трох краін. 
Палотны (больш за 100 карцін) ажываюць праз асаблі-
вы анімацыйны фільм працягласцю 40 хвілін, дзе ёсць 
сюжэтная лінія і спецэфекты, усё разам дапамагае ад-
чуць эпоху.

Рэспубліканская мастацкая галерэя Беларускага са-
юза мастакоў (Палац мастацтва) прапануе заняцца 
расшыфроўкай знакаў і сэнсаў. «Код» — гэта і камбі-
нацыя лічбаў і літар, што пазначае пэўны аб’ект. Але 
ёсць разуменне культурнага «коду» — зашыфраваная 
інфармацыя, што ідэнтыфікуе культуру як унікальную. 
Культурны код нацыі дапамагае разумець рэфлексіі яго 
носьбітаў, — вырашылі мастакі і прадставілі калектыў-
нае разуменне коду нацыі. Мастакі розных пакаленняў 
разважаюць пра складанасці часу, лёс краіны.

Галерэя ДК просіць сказаць «чыыыз». Гэта жаданне 
аўтара, які менавіта такую назву даў сваёй экспазіцыі, 
куды ўвайшлі плакаты і цішоткі з аўтарскімі малюнка-
мі. Адно і другое аб’ядноўвае тонкі гумар, з якім на свет 
глядзіць Уладзімір Цэслер. І як бы паміж несур’ёзным 
усё ж падглядае і паказвае сур’ёзнае: чым жывуць лю-
дзі, што ўплывае на іх светаадчуванне. Той варыянт, 
калі паход на выстаўку дакладна не пакіне абыякавым. 
Пачуццё гумару пажаданае.

Імпрэсіянізм 
жывы?

Цэслер, гумарДэкадзіроўка
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Савецкая мэблевая сценка, адрыўны 
каляндар, тэлевізійны серыял…  
З чаго толькі не паўстаюць сучасныя 
спектаклі. Пабачыць працэс 
панарамна — 
заўважыць тыя незвычайныя кропкі, 
ад якіх адштурхоўваюцца думкі 
стваральнікаў, і прасачыць вектары  
руху — чарговы раз дазволіў 
Міжнародны маладзёжны 
тэатральны форум «М.@rt.кантакт», 
што прайшоў у Магілёве.

ПА ПАРАДКУ НУМАРОЎ
Праграму сёлетняга форуму ўмоўна можна было б 

падзяліць на тры часткі. Першая — спектаклі-май-
стар-класы для маладых дзеячаў тэатра. Гэта і адна 
з апошніх работ легенды літоўскага тэатра Эймун-
таса Някрошуса «Майстар голаду» паводле навелы 
Франца Кафкі, дзе рэжысёр паўстае для гледачоў неча-
кана лаканічным ды нечакана іранічным. І вытанчанае 
кабарэ «Магадан» ад мастацкага кіраўніка маскоўскага 
тэатра «Каля дому Станіслаўскага» Юрыя Паграбнічкі.

Другая, дыяметральна супрацьлеглая першай, частка — 
дыпломныя і вучэбныя работы студэнтаў. Гледачы 
пабачылі прозу Андрэя Платонава ва ўвасабленні 
Тэатральнай майстэрні Генадзія Трасцянецкага (Ра-
сійскі дзяржаўны інстытут сцэнічных мастацтваў). 
Колішнія студэнты сумеснага курса рэжысёраў ды 
мастакоў Дзмітрыя Крымава і Яўгена Камяньковіча  
(РАТИ-ГИТИС) Філіп Вінаградаў і Аляксей Размахаў 
прадставілі свой незалежны тэатральны праект «Двое», 
які паўстаў з дыпломнай работы. «Двое» прысвечаны 
жыццю і творчасці Аляксандра Грыбаедава. Ствараль-
нікі спектакля камунікуюць з залай у папулярным сёння 
жанры сторытэлінгу (калі пэўная, часцей навучальная, 
інфармацыя даносіцца да гледача шляхам захапляль-
нага расповеду) і з дапамогай неймавернай колькасці 
гаджэтаў ды ноўтбукаў. Беларускія студэнты з Цэнтра 
эксперыментальнай рэжысуры Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў пад кіраўніцтвам Таццяны Трая-
новіч прадставілі на форуме сучасную беларускую дра-
матургію — п’есу Віталія Каралёва «Москау дрымін», 
прысвечаную эміграцыі.

Трэцяя ж і самая вялікая частка праграмы форуму — 
гэта знакавыя работы маладых дзеячаў тэатра ды тэа-
тральны авангард. І менавіта яна выступае падставай 
для пошукаў адказу, што можа чакаць нас у зусім неда-
лёкай тэатральнай будучыні.

СТАРЫЯ СЛОВЫ
Крылатае выслоўе пра добрага рэжысёра, які можа па-

ставіць нават тэлефонную кнігу, сёння варта ўспрымаць 
не толькі метафарычна, але і літаральна. Спектакль 
Дзмітрыя Валкастрэлава «Разенкранц і Гільдэнстэрн» 
(Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэатр юных гледачоў 
імя А. А. Бранцава) паўстаў са спалучэння тэксту абсур-
дысцкай п’есы Тома Стопарда «Разенкранц і Гільдэн-
стэрн мёртвыя» ды матэрыялаў з савецкага адрыўнога 
календара, накшталт займальных фактаў, статыстыкі 
ды цытат генсека Чарненкі.

Эпізадычныя героі Шэкспіра і галоўныя героі Сто-
парда — сябры Гамлета Разенкранц і Гільдэнстэрн — 
звыкла пачынаюць гуляць у арлянку. Аднак апранутыя 
яны ў стандартныя савецкія мужчынскія касцюмы, 
сядзяць паабапал шахматнай дошкі, а хранатоп спекта-
кля вызначаны датамі вядомага матча паміж Анатолем 
Карпавым і Гары Каспаравым, што адбываўся з верас-
ня 1984-га па люты 1985-га. Але ж ніводная фігура на 
дошцы так і не паходзіць — Разенкранц і Гільдэнстэрн 
гуляюць рэплікамі: стопардаўскімі, савецкімі.

Паколькі адпраўным пунктам, з якога за акцёрамі па-
чынаюць рухацца гледачы, усё ж з’яўляецца абсурдысц-
кая п’еса, міжволі згадваецца выказванне Камю пра тое, 
што пачуццё абсурду можа напаткаць чалавека на лю-
бым павароце любой вуліцы. Гэта і здараецца з залай. 
Разенкранц і Гільдэнстэрн дэманструюць на сцэне не 
толькі міжасобасны канфлікт, але і канфлікт анталагіч-
ны, абсурдысцкага і рацыянальнага ўладкавання свету. 
І шахматная партыя тут — спроба выратавацца, знайсці 
хоць нейкае лагічнае вытлумачэнне таму, што адбыва-
ецца навокал. Спроба зразумець тое, на разуменне чаго 
ў многіх сыходзіць цэлае жыццё…

Асобнай увагі заслугоўвае тэкст зманціраванай 
Дзмітрыем Валкастрэлавым п’есы. Пару дзесяцігоддзяў 

таму краевугольным каменем новай драматургіі стала 
жывая размоўная мова, што праявіла на сцэне сучаснас-
ць. Валкастрэлаў скарыстоўвае прыём, але змяняе ўвод-
ныя. Мінулую эпоху для нас праяўляе мова савецкай 
перыёдыкі. Мантаж факусіруецца не на надзвычайным, 
а на надзённым. Сярод «дуэльных» рэплік: правілы вы-
карыстання слоў «турысцкі» і «турыстычны», камуні-
стычныя тэзісы, карысныя парады пра тое, як лепш 
мыць галаву, сказ пра Ляўшу… У гэтым калейдаскопе 
праяўляецца нашае мінулае, водгаласам бачыцца наша 
сучаснае і канчаткова авалодвае гледачом адчуванне 
таго, што светаўладкаванне не разгадаць і не вытлума-
чыць.

НОВЫЯ СЛОВЫ
Сёлетняя праграма форуму традыцыйна абазна-

чыла цікавасць да новай драматургіі. Адным з самых 
яркіх спектакляў гэтага блока стаў «Тата, ты мяне лю-
біў?» кіеўскага тэатра «Залатыя вароты». Рэжысёр Стас 
Жыркоў увасобіў вядомую п’есу беларускага драма-
турга Дзмітрыя Багаслаўскага «Ціхі шэпт сыходзячых 
крокаў». Інтэрпрэтацыйны рэжы-
сёрскі акцэнт кідаецца ў вочы ўжо 
ў змененай назве. Для Жыркова ў 
гэтым тэксце самым важным ста-
новіцца менавіта гэта пытанне. 
Адказы, што не знайшліся ў свеце 
жывых, пасля смерці таты пакут-
ліва шукаюцца ў царстве мёртвых. 
Бо як жыць, калі за столькі гадоў 
так і не зразумеў: любіў цябе ба-
цька ці не? Спроба вызначэння 
жанру рэжысёрскага аповеду пры-
водзіць да неалагізму — снавідчы 
рэалізм. Дзеянне адбываецца недзе 
на мяжы рэальнага і ірэальнага 
светаў. Ва ўласнай тэатральнай 
прасторы «Залатыя вароты» пра-
цуюць у чорнай зале-пенале на 
адлегласці выцягнутай рукі ад гле-
дачоў, ствараючы асаблівы эфект 
прысутнасці. На выязных паказах 
сцэнаграфію адаптуюць, і заднікам 
спектакля становіцца савецкая 
мэблевая сценка, каля якой вырас 
і пражыў значную частку жыцця 
кожны з нас. Рэдзі-мэйд дэкарацыя з яе архетыповым 
увасабленнем ладу нашага жыцця выступае той паяд-
нальнай сілай, што працуе не горш за прастору, дзе гля-
дач становіцца суакцёрам.

Новыя словы, безумоўна, вымагаюць новых пас-
тановачных рашэнняў. І адным з кірункаў у апошнія 
дзесяцігоддзі становіцца інструментарый іншых сфер 
мастацтва. Напрыклад, кіно. У межах праграмы фору-
му быў прадстаўлены спектакль Талгата Баталава «Пу-
стэча» паводле п’есы Максіма Чарныша (Цвярскі тэатр 
юнага гледача). Ключом да вырашэння гэтага тэксту 
пра пустэчу, народжаную ў душы сучаснага чалавека 
офісным ладам жыцця, стала выкарыстанне жанравых 
законаў тэлевізійнага серыяла — сітуацыйнай камедыі. 
У сіткоме дзеянне яднаецца асноўнымі персанажамі і 
месцам, але сюжэтныя лініі захоўваюць пэўную аўта-
номнасць, часам выкарыстоўваюцца сродкі выразнасці 
мыльных опер. Баталаў дакладна вытрымлівае гэтыя 
жанравыя каноны і дазваляе гледачу адчуць радасць 
пазнавання не толькі за кошт сюжэта пра офіснае раб-
ства, асобасны крызіс, пошукі ды страту каханых, але 

і за кошт добра знаёмых серыяльных зако-
наў, што робяць элітарнае тэатральнае ма-
стацтва больш зразумелым для шараговых 
аматараў.

БЕЗ СЛОЎ
Было б не зусім дакладным сказаць, што ў 

спектаклі славацкай арт-групы «Мёд і пыл» 
«Прыўкраснае і жахлівае» няма слоў. Ёсць — 
тэкст песняў, дэкламацыя санета Шэкспіра. 
Аднак генеральна гэтая работа, канечне ж, 
мае перфарматыўна-медытатыўны харак-
тар, і на тое, каб вы шукалі сэнсы ў словах, 
рэжысёр Андрэй Калінка дакладна не спа-
дзяецца. На працягу гадзіны глядач назірае 
за калейдаскопам дзеянняў у арт-прасторы 
(у Магілёве быў абраны Музей П. В. Ма-
сленнікава). Дзеянні правакуюць гледачоў 
на эмацыянальнае і рацыянальнае ўспры-
няцце. Толькі ўласны пачуццёвы вопыт даз-
валяе стаць часткай песні, што, рухаючыся 

ці седзячы, выконваюць акцёры. Удар гонгу фізічна ад-
гукаецца рэхам недзе ў тваёй грудной клетцы. Са зме-
най эпізодаў перажываеш змену эмоцый — цікаўнасць, 
трывогу, радасць. Адначасова «Прыўкраснае і жахлі-
вае» паддаецца і звыклай рацыянальнай дэшыфроўцы. 
Сваім спектаклем Калінка сцвярджае дуалізм свету 
ўвогуле і звяртаецца да мастацтва ў прыватнасці. Што 
ёсць прыўкраснае і жахлівае ў мастацтве? Ці можам 
мы карыстацца гэтымі катэгорыямі ў дачыненні да ма-
стацтва? Адзін з самых моцных аргументаў у гэтых раз-
важаннях — сцэна спектакля, дзе на экране з’яўляюцца 
праекцыі рознастылёвых і розначасовых рэпрадукцый 
сусветна вядомых твораў. У адным шэрагу — адра-
джэнскія лікі ды славутая вавёрка-самазабойца Мауры-
цыа Катэлана. І раптам ты разумееш усю недарэчнасць 
пытання «Ці можа сучаснае мастацтва стаць побач са 
славутымі ўзорамі мінулага?» і безумоўную арганічнасць 
такога суседства.

І КРЫХУ ГАМЛЕТЫЗМУ
Варта адзначыць удалае ўкладанне праграмы  

ХІІІ Міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму 
«М.@rt.кантакт». Апроч таго, што арганізатарам уда-
лося лагічна аб’яднаць досыць розныя ўзроўні і стылі, 
«М.@rt.кантакт» не страціў, а толькі памножыў сваю 
ролю аднаго з інкубатараў, што дазваляюць новым ідэям 
арганічна прыжыцца ў беларускай тэатральнай прасто-
ры. Так, гэтым разам заўважна тэндэнцыя адмаўлення 
рэжысёраў ад працы з гатовым драматургічным ма-
тэрыялам і схільнасць да сачыніцельскага тэатра, між- 
дысцыплінарны падыход да стварэння спектакля і ак-
тыўнае выкарыстоўванне выразных сродкаў і інстру-
ментарыю іншых відаў мастацтваў. Ну, а што тычыцца 
сэнсавых ідэй, то гэта бясконцае ўгляданне ў сучасны 
свет, пры дакладным разуменні яго неспасцігальнасці. 
Адна з гераінь кабарэ «Магадан» сказала: «Для мяне пы-
танне пра сэнс жыцця застаецца адкрытым…»

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ

Сцэна са спектакля «Пустота».

Сцэна са спектакля «Разенкранц і Гільдэнстэрн».
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«М.@rt.кантакт-2018»:  
са словамі і без слоў
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З надыходам вясны чамусьці хочацца 
больш паўночнай свежасці — хутчэй 
за ўсё, да гэтага прывучыў фестываль 
«Паўночнае ззянне», які сёлета ўжо 
чацвёрты раз будзе праходзіць з  
19 па 26 красавіка ў мінскім кінатэатры 
«Мір». У праграме — 18 стужак з 9 краін. 
У «Паўночным ззянні» традыцыйна 
ўдзельнічаюць рэжысёры з Нарвегіі, 
Швецыі, Даніі, Фінляндыі, Ісландыі, 
у мінулым годзе да спіса дадаліся 
Літва, Латвія і Эстонія, а сёлета да ліку 
краін-удзельніц — яшчэ і Фарэрскія 
астравы.

Акрамя новага ўдзельніка, «Паўночнае 
ззянне» можа пахваліцца і іншымі но-
ваўвядзеннямі: на фестывалі пакажуць 
бонусны дакументальны фільм «Дарога» 
Дзмітрыя Калашнікава, спрадзюсіра-
ваны дырэктарам фестывылю Воль-
гай Чайкоўскай (стужка ўжо паспела 
аб’ехаць 80 кінафестываляў і прайсці ў 
амерыканскім пракаце). Да таго ж фе-
стываль адкрыты для новых фарматаў: 
сёлета такім стане Film+Talk. Застаецца 
нязменнай і любоў арганізатараў да ін-
дустрыяльных мерапрыемстваў, сёлета 
іх чакаецца каля 15 (пляцоўкі розныя — 
Акадэмія мастацтваў, галерэя «Арт-Бе-
ларусь», прастора EventSpace, рэстаран 
Ember ды нават касцёл Святога Роха!). 
Аўдыторыю чакаюць як традыцыйныя 
лекцыі пра кіно, так і пашыраныя Q&A 
з гасцямі форуму, музычныя канцэр-
ты. Самая чаканая падзея — сустрэча 
з ганаровым госцем фестывалю, нар-
вежскім пісьменнікам і кінакрытыкам Эрлендам Лу  
(18 красавіка — у прасторы Space, 19 — у рэстаране 
Ember). Эрленд Лу скончыў дацкую кінаакадэмію, пра-
цуе культурным кінааглядальнікам у нарвежскім што-
тыднёвіку, стаў вядомым пасля выдання кнігі «Ва ўладзе 
жанчыны», а самая папулярная яго кніга — «Наіўна. Су-
пер» — перакладзена больш чым на 20 моў.

Яшчэ адно цікавае мерапрыемства — лекцыя швед-
скага рэжысёра Каці Вік. Яна ж прадставіць на фесты-
валі сваю стужку «Былая жонка» (у фільме з гумарам і 
сур’ёзнасцю распавядаюцца тры гісторыі адносінаў, дзе 
сяброўка, жонка і былая жонка збяруцца разам). А пад-
час лекцыі Каця раскажа пра досвед працы з Рубэнам 
Эстлундам ды Роем Андэрсанам, якія сталі лаўрэатамі 
Канскага і Берлінскага фестываляў. Майстар-клас пра-
вядзе латвійскі рэжысёр Віестурс Каірыш, які працуе 
яшчэ як тэатральны і оперны пастаноўшчык. У Беларусі 
ён прадставіць кіно «Хронікі Мэлані» (гэта гістарычная 
драма, у якой рэжысёр паказаў 1941 год, калі Мэлані і 
яе сын Андрэйс едуць у цягніку ў Сібір (зразумела, не 
па жаданні), дзе наступныя 16 гадоў будуць змагац-
ца за выжыванне ў сібірскай глушы) і распавядзе, як 
сумясціць працу рэжысёра у такіх розных сферах, як 
тэатральная сцэна і здымачная пляцоўка. Скончацца 
лекцыі выступленнем эстонскага рэжысёра Прыііта 
Пяясукэ, стужкі якога бралі ўзнагароды на фестывалі 
ў Тамперэ, а прэм’ерныя паказы адбываліся ў Карлавых 
Варах. У Мінск рэжысёр прывязе майстар-клас на тэму 

збору грошай на індзі-кіно з дапамогай краўдфандынгу.
Асаблівая асалода чакае аматараў музыкі: падчас «Паў-

ночнана ззяння» пройдуць камерны канцэрт класічнай 
скандынаўскай і балтыйскай музыкі ў выкананні калек-
тыву «Бон Ваяж» і арганны канцэрт «Вясновая песня» з 
нардычнай і балтыйскай музыкай ды творамі сусветна-
га кінематографа ў выкананні фінскай арганісткі. Што 
да новага фармату Film+Talk, то ў ім пройдзе паказ дац-
кай кінастужкі «Венера» (па сюжэце дзве жанчыны-кі-
нематаграфісткі вырашаюць зняць кіно, заснаванае на 
разважаннях пра каханне ды адносіны рэальных жан-
чын) з дыскусіяй на тэму «фарміравання нашых жадан-
няў» ды месца жанчын у кінапрафесіі, у якой возьмуць 
удзел прадзюсар Кірстын Барфод і беларускія мастацт-
вазнаўцы. Яшчэ адна размова будзе прысвечаная тэме 
хоць і далёкай ад кінематографа, але вельмі цікавай: 

«Матывы скандынаўскага дызайну ў беларускай гарад-
ской прасторы».

Цяпер пра галоўнае — кіно. Адкрыецца фесты-
валь «Паўночнае ззянне» стужкай з Фарэрскіх астра-
воў «Сны каля мора», якую прадставіць сам рэжысёр. 
Фільм распавядае пра жыццё на ізаляваным востраве, 
дзе дзве дзяўчынкі знаходзяць адна ў адной сябровак 
ды саюзніц. Таксама гэта гісторыя барацьбы, кахання 
ды жадання нейкіх зрухаў у месцы, дзе ўсё падаецца 
застылым. Вельмі шмат стужак на фестывалі прысве-
чаныя жаночай тэме. Вось і дацкая стужка «Жахлівая 
жанчына» распавядае пра Мары, якая падаецца Расмусу 
каханнем усяго жыцця, а насамрэч аказваецца маніпу-
лятарам ды дамінантам. У той жа бок рухаецца і швед-
ская стужка «Сільвана»: Сільвана Імам — рэпер, яна 
штурмуе Скандынавію сваёй бескампраміснай лірыкай, 
становіцца голасам пакалення і з падпольнай мастачкі 
ператвараецца ў ікону ды атрымлівае некалькі буйных 
узнагарод.

Кіно з дзіўнай назвай «Рэвалюцыя конікаў» сімвалі-
зуе традыцыйную фінскую дзіцячую забаву — там гу-
ляюць з цацачнымі конікамі, але стужка не зусім пра 
гэта, а пра новы погляд на гульню дзяўчын-падлеткаў, 
якія заклікаюць кожнага «прыслухацца да ўнутраных 
цацачных конікаў». Так, сапраўды, дзяўчыны цяпер 
робяць рэвалюцыі, хоць часам і ўнутраныя: вось і ў 
стужцы «Лебедзь» наравістую 9-гадовую Сул адпраўля-
юць да сваякоў на лета — каб працавала ды сталела, а 

яна замест гэтага перажывае драму кахання. Латвійская 
стужка «Загадка маёй маці» прысвечаная гісторыі тале-
навітага матэматыка, псліхалагічна залежнага ад маці: 
ён быццам эмацыянальна непрыдатны да жыцця. Таму 
мужчына ў свае 34 гады наведвае псіхааналітыка, але 
невядома, ці можа той даць герою трапную параду.

Яшчэ адно літоўскае кіно «Каралеўская змена» — 
адна з самых таямнічых стужак фестывалю. Гэта гісто-
рыя, якая адбываецца на Каляды ў прыватнай клініцы 
за горадам. Там паліцэйскі вартуе пацыента, які падаз-
раецца ў злачынствах падчас Другой сусветнай вайны. 
І хоць змена вартаўніка ўжо даўно скончылася, ніхто 
не прыходзіць падмяніць яго. Як добры паліцэйскі, ён 
працягвае выконваць загад, не звяртаючы ўвагі на ўсе 
дзіўныя абставіны… Ёсць на «Паўночным ззянні» мес-
ца і гумару: чорная камедыя з Ісландыі «Пад дрэвам» 

будзе цікавая тым, хто знаёмы з 
незразумелымі спрэчкамі паміж 
суседзямі (завязанымі на цені ад 
дрэва), з барацьбой з ветранымі 
млынамі, якая ператвараецца ў 
сапраўдную вайну, але разам з 
тым у гэтай гісторыі ёсць месца і 
для сямейных перыпетый. Вельмі 
незвычайнае кіно ў праграме — 
літоўская стужка «Старажыт-
ны лес». Па-першае, яна будзе 
дэманстравацца без субцітраў 
(але глядач усё зразумее, бо мова 
жывёл не патрабуе перакладу), 
па-другое, кіно нетыповае — 
распавядае пра жывёл праз гукі 
лесу, па-трэцяе, аўдыторыі не да-
ецца ніякіх тлумачэнняў, а толькі 
магчымасць паглядзець на свет з 
іншага пункту гледжання.

Што такое «Макументары»? 
Па-першае, гэта кінематаграфіч-

ны жанр, фэйкавае дакументальнае кіно, па-другое — 
назва стужкі пра акцёра і коміка, які стварае пастано-
вачныя гісторыі для медыя ў рэжыме анлайн (зразуме-
ла, што ўсе прымаюць працу акцёра за рэальныя падзеі, 
хутка ён становіцца папулярны, але ці ўсё пойдзе па 
плане?). Стужка, дарэчы, заснаваная на рэальных па-
дзеях. Біяграфічная драма «Том з Фінляндыі» распавя-
дае гісторыю жыцця і творчасці мастака Тоўка Валіа 
Лааксанэна, які быў адным з самых уплывовых дзеячаў  
ХХ стагоддзя, бо зрабіў сабе імя на малюнках гома-
эратычных выяў маскулінных мужчын.

Эстонскі «Канец ланцужка» пакажа гісторыю сэрві-
су хуткага харчавання каля запраўкі. Вядома ж, у такіх 
месцах шмат таямніц, таму ў кіно глядач пазнаёміцца 
з гісторыямі розных людзей ды складзе карціну чала-
вечых партрэтаў праз погляд афіцыянткі. Дакументаль-
ная стужка «Савецкія хіпі» таксама пакажа партрэты 
людзей і верне ў час, калі рух хіпі захапіў тысячы мала-
дых людзей на Захадзе, але ў той жа момант паўплываў 
і на жыццё іншага боку Жалезнай Заслоны, дзе амата-
ры мастацтва стварылі ўласную сістэму людзей свету. 
Нарвежскі дакументальны фільм «Ззянне Паўночнага 
дыска» — гэта 20-гадовая культавая гісторыя групы 
падлеткаў, якія стварылі ўласную музычную сцэну, ра-
дыёстанцыю, серыю вечарын ды шэраг папулярных ме-
лодый, тым самым змяніўшы сваю краіну.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Кадр з фільма «Сны каля мора».

Паўночныя матывы
Свет з іншага пункту гледжання

Больш за дзясятак гадоў таму «Бе-
ларусьфільм» выпусціў цыкл ані-

мацыйных стужак «Аповесць мінулых 
гадоў». Нягледзячы на тое, што сваю 
славу фільмы ўжо атрымалі, час ад часу 
іх згадваюць: усё ж праект сапраўды 
важны, цікавы, з выдатнай рэалізацыяй. 
Нядаўна ў Нацыянальнай бібліятэцы 
Беларусі аматарам мультыплікацыі зноў 
прадставілі «Аповесць мінулых гадоў», 
каб успомнілі, што анімацыя — наша ўсё. 
Ды і нагода пазнаёміцца з гісторыяй гер-
баў маленькіх беларускіх гарадоў.

Над цыклам гістарычна-пазнавальных 
мультфільмаў працавалі шмат (12!) гадоў 
з удзелам вялікай колькасці спецыялі-

стаў — увесь залаты склад анімацыйнай 
студыі прыклаў руку да «Аповесці…». 
Першапачаткова ідэя належыць Ігару 
Волчаку, рэжысёры — Міхаіл Тумеля, 
Уладзімір Пяткевіч, Аляксандр Ленкін, 
Ірына Кадзюкова, Таццяна Кубліцкая, 
Наталля Касцючэнка ды іншыя. «Геро-
яў» фільмаў яшчэ больш, чым выканаў-
цаў: мультыплікатары стварылі стужкі 
пра гербы 36 гарадоў Беларусі, і ў якасці 
бонусу — асобны фільм пра герб і сцяг 
нашай краіны.

У выніку атрымаліся абсалютна не 
падобныя адна на адну замалёўкі: гэта 
і зразумела, бо ў кожнага рэжысёра — 
свая спецыфіка ды стылістыка. Напрык-

лад, ёсць фільмы ў тэхніцы перакладкі, 
ёсць лічбавае кіно, ёсць пластылінавая 
анімацыя. І гэтыя стужкі сваёй унікаль-
насцю скараюць не толькі гледача, але і 
журы кінафестываляў. «Аповесць міну-
лых гадоў» атрымала вялікую колькасць 
узнагарод, у тым ліку і за асобныя стуж-
кі на фестывалях у Брэсце, Магілёве, 
Суздалі… Але зразумела, што для аніма-
цыйнага кіно самая каштоўная ўзнагаро-
да — прызнанне гледача. Хоць «Аповесць 
мінулых гадоў» стваралася для дзяцей ад 
6 гадоў, фільмы серыі любяць і дарослыя. 
Бо дзе яшчэ так даходліва і цікава рас-
павядуць пра геральдыку, растлумачаць 
сімволіку гербаў ды дадуць карысныя 

звесткі пра гісторыю горада? Сапраўд-
ны ўрок гісторыі + крыху геаграфіі (а 
апошняя досыць шырокая: тут і вялікія 
гарады, і Астравец, Тураў, Горкі, Косава, 
Слуцк, Карэлічы, Шклоў…)!

Дарэчы, кожная гісторыя мае свой 
працяг. «Аповесць мінулых гадоў» яго 
таксама атрымае: новы дырэктар кіна-
студыі «Беларусьфільм» Уладзімір Кара-
чэўскі кропку ў гісторыі цыкла пакуль не 
ставіць і адзначае, што кінастудыя будзе 
працягваць папулярызацыю гісторыі 
праз творчасць і анімацыю. Зразумела, 
што гэта двайная карысць: і для культу-
ры, і для жыхароў Беларусі.

УРОКІ  МІНУЎШЧЫНЫ
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У вялікай зале Мінскага 
дзяржаўнага музычнага каледжа 
імя М. І. Глінкі сустрэліся 
навучэнцы з 12 дзіцячых 
музычных школ мастацтваў 
і сярэдніх школ г. Мінска, 
каб паслухаць аркестравую 
музыку ў выкананні не толькі 
вядомых калектываў каледжа, 
але і дзіцячых аркестраў — 
баянных, камерных, змешаных 
саставаў. Усіх іх аб’яднала свята 
аркестравай музыкі — Другі 
аркестравы маладзёжны форум, 
які ладзіцца ў каледжы вось ужо 
другі год.

Калі першы форум прадэманстраваў магчымас-
ці міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне культуры 
і мастацтва — выступленне сімфанічных аркестраў 
Новамаскоўскага музычнага каледжа імя М. І. Глінкі 
(дырыжор Аляксандр Скудноў) і Мінскага дзяржаўнага 
музычнага каледжа імя М. І. Глінкі (дырыжор Мікалай 
Макарэвіч), то сёлета праграма выступленняў Другога 
аркестравага маладзёжнага форуму стала больш разна-
стайная.

Святочныя мерапрыемствы форуму адкрыліся кан-
цэртам аркестра беларускіх народных інструмен-
таў Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя  
М. І. Глінкі пад кіраўніцтвам дырыжора і заснаваль-
ніка праекта Уладзіміра Чэрнікава. У праграме кан-
цэрта прагучалі творы К. Сен-Санса, А. Хачатурана,  
Д. Смольскага, Г. Ермачэнкава. Слухачы змаглі 
пазнаёміцца з музыкай румынскага кампазітара Ты-
берыя Брэдзічану — яго песняй Станкуцей з оперы 
«Жніво», якая прагучала ў выкананні лаўрэата міжнарод-
нага конкурсу, выкладчыка каледжа Вольгі Косаравай.  

Майстэрства цымбальнага мастацтва прадэманстрава-
ла лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў, 
выкладчык Таццяна Сушчэня, якая выканала Канцэр-
ціна для цымбалаў з аркестрам кампазітара Уладзіміра 
Кур’яна.

Кульмінацыяй канцэрта стала «Песня пра Нёман»  
(сл. А. Астрэйкі), якую выканаў лаўрэат рэспублікан-
скага конкурсу Ігнат Скараход у суправаджэнні ар-
кестра беларускіх народных інструментаў Мінскага 
дзяржаўнага музычнага каледжа імя М. І. Глінкі. Напі-
саная кампазітарам Нестарам Сакалоўскім у 1943 годзе, 
«Песня пра Нёман» і сёння застаецца папулярнай і за-
патрабаванай, яна гучыць як гімн Радзіме, беларускай 
зямлі і народу. У завяршэнні канцэрта прагучала му-
зыка Алеся Рашчынскага, беларускага кампазітара, які 
падчас працы ў каледжы ў 24 гады заснаваў аддзяленне 
народна-харавых спеваў (салісты Ягор Працэўнікаў і 
Эдуард Юхнік).

Незвычайным мерапрыемствам форуму ста-
ла правядзенне адкрытай рэпетыцыі двух пра-
фесійных калектываў — аркестра рускіх народных 
інструментаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі  

музыкі (кіраўнік Уладзімір Чэрнікаў) і 
канцэртнага хору МДМК імя М. Глінкі 
(кіраўнік Аляксей Снітко). Музыкі 
паўсталі перад гасцямі «без гальшту-
каў», а дырыжоры ў працэсе рэпетыцыі 
прыадкрылі сакрэты свайго майстэр-
ства. Канцэртнае выкананне кантаты  
Г. Свірыдава «Курскія песні» было прад-
стаўлена гасцям у Вялікай зале каледжа.

Апошні дзень форуму падарыў слу-
хачам свята — Першы фестываль 
дзіцячых аркестраў «Аркестрына», які 
аб’яднаў юных аркестравых выканаў-
цаў, кіраўнікоў калектываў дзіцячых 
музычных школ мастацтваў № 2, 6, 7, 11, 
13, 17, а таксама дырэктароў сярэдніх 
школ № 1, 11, 43, 77 г. Мінска.

Фестывальная праграма ўклю-
чала таксама музычныя прывітанні ад аркест-
равых калектываў каледжа: аркестра беларускіх 
народных інструментаў пад кіраўніцтвам дырыжора, 
дырэктара Мінскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя  
М. І. Глінкі Уладзіміра Чэрнікава, духавога аркестра (ды-
рыжор Аляксандр Цярэшчанка) і аркестра рускіх народ-
ных інструментаў каледжа (дырыжор Віталь Дубовік).

«Такое ўзаемадзеянне на сцэне паказала пераемнасць 
пакаленняў і перспектыву супрацоўніцтва школ і ка-
леджа», — адзначыла член журы, старшыня цыклавой 
камісіі «Аркестравае дырыжыраванне» Людміла Гінько. 
«Пройдзе час, і юныя ўдзельнікі фестывалю змогуць 
атрымаць музычную адукацыю ў сценах Мінскага дзяр-
жаўнага музычнага каледжа імя М. І. Глінкі», — з упэў-
ненасцю дадала Людміла Паўлаўна.

Правядзенне аркестравага маладзёжнага форуму — 
гэта шлях да далейшага развіцця нацыянальных тра-
дыцый аркестравага музіцыравання, абмен вопытам 
у аркестравым выканальніцкім мастацтве, свята твор-
часці і натхнення.

Наталля КАРДАШОВА

Музыка

Гэта было добра — і 
яно ёсць сёлета. Другі 

раз у Беларусі праходзіць 
Пасхальны фестываль, 
ідэя якога нарадзілася ў 
Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі музыкі. Невыпад-
кова: аднаўленне і працяг 
жыцця асацыюецца заўсё-
ды з талентам і моладдзю. 
Таму новы праект знайшоў 
аднадумцаў у Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Бела-
русь і спецыяльным фон-
дзе Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па падтрымцы 
таленавітай моладзі. І на-
ват атрымаў блаславенне 
духоўных асоб. Фестываль 
адразу прыцягнуў увагу: 
у святочныя дні нямала 
тых, хто жадае паслухаць 
цудоўныя творы музыкі, 
у якіх увасобілася веліч чалавечага духу. 
Таму фестываль стаў адметнай падзеяй на-
ват у ліку тых, што ладзіць Беларуская дзяр-
жаўная акадэмія музыкі (на працягу года 
арганізоўваюцца імпрэзы і канцэрты з вядо-
мымі музыкантамі, якія атрымалі высокую 
адзнаку і былі ўзнагароджаны спецыяльнай 
прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
дзеячам культуры і мастацтва за 2017 год). У 
тым, што ўзнагарода знайшла герояў, можна 
ўпэўніцца гэтымі днямі.

Адкрыццём фестывалю сёлета стала вы-
ступленне ў Вялікай зале акадэміі студэнц-
кага хору Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
музыкі, які з’яўляецца лаўрэатам міжна-
родных конкурсаў. Мастацкі кіраўнік і  

дырыжор — уладальнік гранта Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь у культуры на 2018 год, 
загадчык кафедры харавога дырыжыраван-
ня, дацэнт Інэса Бадзяка.

Учора сваю праграму прадставіў камер-
ны аркестр Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
музыкі. Мастацкі кіраўнік і дырыжор — за-
гадчык кафедры аркестравага дырыжы-
равання, дацэнт Пётр Вандзілоўскі. Сярод 
маладых салістаў, што выступалі разам з ар-
кестрам, былі і лаўрэаты міжнародных кон-
курсаў Міхаіл Радунскі (віяланчэль) і Раман 
Ждановіч (марымба). Але для кагосьці маглі 
стаць адкрыццямі імёны Аляксандры Лосе-
вай (арфа), Дар’і Елісеевай (флейта), Валян-
ціна Семялёнава (кларнет).

Сёння заключны канцэрт фе-
стывалю, які можа выклікаць 
зайздрасць шмат якіх прэстыж-
ных канцэртных залаў свету. 
Канцэрт, у якім бярэ ўдзел як 
салістка заслужаная артыстка 
Рэспублікі Беларусь, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь, прыма опернага тэа-
тра Аксана Волкава, мецца-
сапрана якой гучала са сцэн 
славутых тэатраў свету, у пры-
ватнасці «Метраполітэн-опера» 
і «Ла Скала». Выпускніца Бе-
ларускай акадэміі музыкі спя-
вае сёння разам са студэнцкім 
сімфанічным аркестрам Бела-
рускай дзяржаўнай акадэміі 
музыкі. Мастацкі кіраўнік і 
дырыжор — уладальнік медаля 
Францыска Скарыны Андрэй 
Галанаў. Рэжысёрам гэтага (але 
не толькі) канцэрта стала заслу-

жаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь 
Ніна Осіпава.

Ёсць яшчэ адна асаблівасць у Пасхальным 
фестывалі: падчас яго ладзіцца цырымонія 
ўручэння прэмій лепшым выкладчыкам і 
навучэнцам Беларускай дзяржаўнай ака-
дэміі музыкі і Рэспубліканскай гімназіі- 
каледжа пры Беларускай дзяржаўнай ака-
дэміі музыкі. І гэта справядліва — адзна-
чаць людзей, праца якіх раствараецца ў 
прасторы, гарманізуючы яе: так з узнёслым 
духам падтрымліваецца высокі ўзровень 
прафесійнай музычнай адукацыі Беларусі і 
забяспечваецца працяг традыцый, закладзе-
ных некалькімі пакаленнямі творцаў.

Марыя АСІПЕНКА

ІНТАНАЦЫІ  ЎВАСКРАСЕННЯ
Красавіцкая ўзнёсласць Велікоднага фестывалю

Студэнтка 3 курса Белару-
скай дзяржаўнай акадэміі 

музыкі Аляксандра Батальёнак 
(клас Р. Крывель) стала лаўрэа-
там I прэміі VI Міжнароднага 
інструментальнага конкурсу 
імя Я. Станковіча ў намінацыі 
«Скрыпка». Конкурс на пачатку 
красавіка скончыўся ў Кіеве.

Поспех беларускай школы ў 
гэтай жа намінацыі падмацавала 
студэнтка 4 курса Галіна Забыш-
ная (клас Г. Аляксандравіч) — 
яна стала лаўрэатам II прэміі.

Нашы маладыя музыкан-
ты адзначыліся і ў наміна-
цыі «Камерны ансамбль».  
II прэмію атрымалі Аляксандра  
Батальёнак і студэнт 3 курса 
Антон Бакуновіч (фартэпіяна) 
(клас Л. Дзядук). III прэміяй 
адзначаны студэнты 4 курса 
піяністка Юлія Сянькова, вія-
ланчэліст Аляксей Іванько і 
скрыпачка Марыя Кірэйкава 
(клас Г. Някрасавай).

Гэта не ўсе набыткі навучэн-
цаў Беларускай акадэміі музыкі 
на апошні час. Напрыканцы са-
кавіка студэнт 1 курса Веніямін 
Мінькоўскі (клас У. Пуленкава) 
стаў лаўрэатам I ступені ў на-
мінацыі «Кантрабас» на III Усе-
расійскім конкурсе выканаўцаў 
на аркестравых інструментах, 
што прайшоў у Калінінградзе.

Праз 
конкурсы

Ведай нашых!

Іграць разам
Свята аркестравай музыкі: выканальніцкія традыцыі і сучаснасць
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Можа, вы і ведаеце — а калі не, дык зараз я вам распавяду, — 
што наступная мая вандроўка ляжыць уздоўж самай доўгай 
ракі нашай Беларусі. Здагадаліся? Так! Сёння мы крыху 
паходзім, пасядзім, звесіўшы ногі з высокага берага, можа, 
нават трошкі акунёмся ў празрыстыя і даволі імклівыя воды 
Дняпра.

Не, на самай справе перад намі — самая доўгая рака нашай краіны. Збягаючы 
са смаленскіх земляў суседняй Расіі, Днепр бяжыць праз Оршу і Магілёў, побач 
з Быхавам і Рагачовым. Абмывае сваімі водамі Рэчыцу і каля Лоева паварочвае 
аж да Камарына, імкнучыся ўздоўж нашай дзяржаўнай граніцы, урэшце пакідае 
землі Беларусі і нясе свае вольныя хвалі на гасцінныя палеткі другой нашай су-
седкі — Украіны.

Дык вось увесь яго шлях па прасторах нашай краіны складае ні многа ні мала, а 
690 кіламетраў. Мы сёння трошкі раскажам вам пра Днепр і правядзём нейкі час 
у вельмі прыгожым і ўтульным горадзе Рэчыцы, які так прывольна раскінуўся на 
правым беразе Дняпра, непадалёк ад вялікага беларускага горада Гомеля.

Пачынаючы з 1213 года ў пісьмовых крыніцах Рэчыца згадваецца як горад 
Чарнігаўскага княства, а з пачатку XIV ст. уваходзіць у склад Вялікага Княства 
Літоўскага. Уладаром яго быў вялікі князь літоўскі Вітаўт. Ад вялікага караля 
літоўскага і польскага Сігізмунда ІІ Аўгуста Рэчыца ў 1561 годзе атрымала Маг-
дэбургскае права і свой герб: чырвоная харугва з выявай Пагоні на срэбным полі. 
Пачынаючы з XVI і да канца XVIII ст. абавязкі гарадскіх стараст выконвалі прад-
стаўнікі такіх знакамітых шляхецкіх родаў ВКЛ, як Валовічы, Слушкі, Радзівілы.

З XV ст. горад турбавалі частыя набегі татарскіх войскаў, што прымусіла жы-
хароў Рэчыцы ўзвесці на беразе Дняпра вялізны драўляны замак, які ўваходзіў 
у абарончую лінію цытадэляў Прыдняпроўя ВКЛ. Значныя разбурэнні атрымаў 
замак падчас вайны 1648 — 1651 гадоў. Па тагачаснай гравюры XVII ст. можна 
бачыць, што горад меў тры лініі абароны, у якія ўваходзіў у тым ліку і драўляны 
замак на чатырнаццаці вежах.

Але самыя вялізныя разбурэнні Рэчыца пацярпела падчас страшэннай вайны 

паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай (1654 — 1667 гг.). Былі канчаткова страчаныя 
абарончыя здольнасці — земляныя ўмацаванні і драўляны замак.

Горад абудзіўся і атрымаў новы эканамічны штуршок пры будаўніцтве Пале-
скай чыгункі, якая прабягала праз горад з Гомеля аж да Лунінца. З’явілася чы-
гуначная станцыя. Пачалі працаваць розныя прадпрыемствы, друкарня, а на 
невялікай рэчыцкай верфі будавалі рачныя судны. Аднавілі прыстань і паром-
ную пераправу праз Днепр і гэтак далей.

Якія архітэктурныя помнікі захаваліся ў Рэчыцы сёння? Па-першае, рэшткі 
старадаўняга гарадзішча. У 1903 годзе пабудавалі велічны каталіцкі касцёл у сты-
лі неаготыкі ў гонар Святой Троіцы. Нейкі час ён выкарыстоўваўся пад склад, 
калісьці ў ім нават быў піўны бар. У 1999 годзе касцёл аднавілі і вярнулі вернікам.

Яшчэ тут уздымае свае купалы Успенскі сабор. Пабудавалі праваслаўную свя-
тыню ў стылі позняга класіцызму ў 1842 годзе, паводле аднаго з тыпавых праек-
таў, якія на той час былі ўжо распаўсюджаны на землях Беларусі. Да нядаўняга 
часу над памяшканнем прамавугольнай трапезнай існаваў толькі двухпавярховы 
дах. Сёння над ім велічна ўзняла свой стрэльчаты дах вежа-званіца. На першы 
погляд, вонкавых упрыгожванняў храма не так і многа, але і тыя, што ёсць, гар-
манічна падкрэсліваюць узнёслыя сцены сабора, надаюць яму адначасова і ўра-
чыстасць культавага будынка, і яго непрыкметныя рысы вытанчанасці і лёгкай 
успрымальнасці ў навакольным асяроддзі. Адкрытая прастора вакол праваслаў-
най святыні дае магчымасць без перашкод разглядаць яе архітэктурныя асаблі-
васці з усіх бакоў. Не спяшаючыся, паглядзіце ўнутранае аздабленне храма з яго 
прасторнай малітоўнай залай і па-мастацку вырабленым іканастасам. Знакаміты 
гэты храм яшчэ і тым, што ў ім у 1910 годзе выстаўлялі мошчы святой Еўфрасінні 
Полацкай, якія перавозіліся з Кіева-Пячорскай Лаўры ў Полацкі Спаса-Еўфра-
сіннеўскі манастыр.

Усё. На сёння дастаткова. Трэба рухацца далей. Нас чакаюць не менш цікавыя і 
прывабныя мясціны цудоўнай Беларусі. Рэчыцу пакідаем з удзячнасцю і з вельмі 
добрымі пачуццямі і да гэтага горада, і да паўнаводнага магутнага Дняпра, які, у 
адрозненне ад нас, застаецца з Рэчыцай і далей, як верны надзейны сябра і нават 
як яе абаронца.

Выходзіць з 1932 года

 Заснавальнікі: 
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,  
грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў 
Беларусі», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом "Звязда"»

Галоўны рэдактар  
Ларыса Іванаўна ЦІМОШЫК
Рэдакцыйная 
калегія:
Таццяна Арлова
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Віктар Гардзей

Уладзімір Гніламёдаў
Вольга Дадзіёмава
Жана Запартыка
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Вячаслаў Нікіфараў
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Адрас рэдакцыі:  
Юрыдычны адрас:
220013, Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а
Е-mail: info@zvyazda.minsk.by

Адрас для карэспандэнцыі:
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 77 
Е-mail: lim_new@mail.ru 
Адрас у інтэрнэце: www.zviazda.by

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 292-20-51
намеснік галоўнага
рэдактара — 292-43-03

адказны сакратар — 292-20-51
аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53
аддзел прозы і паэзіі — 292-56-53
аддзел мастацтва — 292-20-51
бухгалтэрыя — 287-18-14

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Падпісныя індэксы:  
63856 — індывідуальны;  
63815 — індывідуальны льготны  
для настаўнікаў;  
638562 — ведамасны;  
63880 — ведамасны льготны.
Пасведчанне аб дзяржаўнай  

рэгістрацыі сродку масавай  
інфармацыі № 7 ад 10.12.2012,  
выдадзенае Міністэрствам  
інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом "Звязда"».
Дырэктар — галоўны рэдактар  
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
Нумар падпісаны ў друк
12.04.2018 у 11.00
Ум. друк. арк. 3,72
Наклад — 1403

Друкарня Рэспубліканскага  
ўнітарнага прадпрыемства
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку» 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79. 
Індэкс 220013
Заказ — 1410
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рукапісы прымаюцца толькі  
ў электронным выглядзе,  
не вяртаюцца  
і не рэцэнзуюцца. Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць з меркаваннямі аўтараў 
публікацый.

РЭЧЫЦА

Сілуэты 
Спадчыны

Аўтарскі праект 
Уладзіміра Цвіркі

Ракурс


