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ДЭКОР, ЯШЧЭ ДЭКОР...

«Звязда» працягвае
друкаваць матэрыялы
ў падтрымку адкрыцця
ў пасёлку Глуша Бабруйскага
раёна музея, прысвечанага
творчасці Алеся Адамовіча.

Стары замак у Гродне пачалі ўпрыгожваць
скульптурна-мастацкімі элементамі
У хуткім часе на ўязной арцы
з'явіцца барэльеф анёла з крыламі. Масіўны дэкор напрыканцы мінулага года пачалі вырабляць на Гродзенскім заводзе па
перапрацоўцы каменя. Частка
ке со наў ужо зман ці ра ва на.
Аздаб лен не вя дзец ца па ралельна з будаўніцтвам першай
чаргі каралеўскага палаца.

Анёл вагой у паўтоны
Да аднаўлення замка падключыліся майстры па камені і скульптары.
Спецыяльная брыгада створана на
Гродзенскім заводзе па перапрацоўцы каменю. Адказны заказ трапіў на
найбуйнейшае ў сваёй галіне прадпрыемства вобласці.
Цяпер зманціраваны партал з боку аркі, зроблены парапеты пад дахам і балюстрадай. І гэта толькі пачатак маштабных работ па дэкарыраванні палаца, адзначаюць на прадпрыемстве.
Працэс даволі працаёмкі. Як расказаў гродзенскі скульптар Уладзімір
Панцялееў, на падрыхтоўку толькі
аднаго кесона, памерам 60х60 сантыметраў, патрэбна каля 10 дзён.
Кожны элемент — гэта індывідуальная работа.
Зараз ужо гатовыя дэкоры з кветак, гронак вінаграду, галавы льва.
Элементы даволі масіўныя — кожны
важыць не менш за 200 кілаграмаў.
А галава анёла з крыламі — удвая
больш. Гэта скульптура зойме сваё
пачэснае месца ў цэнтры аркі. Дарэчы, увесь дэкор робіцца ў адпаведнасці з гістарычным воблікам палаца
часоў Стафана Баторыя. З такога
самага пясчаніку, што ўпрыгожваў
замак у ХVІ стагоддзі. Пошукі радовішча занялі шмат часу, адзначыў
навуковы кіраўнік праек та Алег
ШЫМБАРЭЦКІ. І нарэшце знайшлі
падобны пясчанік у Польшчы, непадалёку ад Варшавы.
Блокі адтуль паступаюць трох коле раў — бе лыя, шэ ра-зя лё ныя і
бледна-чырвоныя. На тыдзень завод прымае некалькі фураў з 20 тона мі пяс ча ні ку. Па куль зробле на
10 кесонаў — архітэк турных элементаў для арак. Усе яны зманціраваны. Да канца студзеня тут мяркуюць поўнасцю аздобіць уязную арку.
А ўвогуле работы па дэкоры значна
даў жэйшыя, бо ім упрыгожаць як
вонкавы, так і унутраны аб'ем замка. А ён, як вядома, узводзіўся з
уласцівым для каралеўскага палаца
размахам.

У пошуках страчанага
Стары замак — адзіная каралеўская рэзідэнцыя, якая захавалася ў
Беларусі. Таму і было вырашана аднавіць замак у такім выглядзе, які ён
быў падчас кіравання караля Стафана Баторыя. У свой час кароль зрабіў
палац сваёй рэзідэнцыяй і з дапамогай архітэктара Санта Гучы надаў
яму раскошны выгляд. Але да наша-

Педагогіка + філасофія

альбо пасля разбурэння. Так і ў Старым замку было некалькі такіх інвентарных перыядаў, звесткі пра якія
дайшлі да нашых часоў. Але трэба
разумець, што пісары больш зазначалі тыя моманты, якія патрабавалі
нейкага паляпшэння стану будынка,
рамонту. І часцей за ўсё не звярталі
ўвагі на мастацкія асаблівасці пакояў, наяўнасць нейкіх каштоўных рэчаў. Іх задача была — скласці каштарыс для рамонту, — рэзюмуе Алег
Уладзіміравіч.
Пакуль ідзе рэканструкцыя першай чаргі, гісторыкі, археолагі і праектанты шукаюць кампраміс. Галоўнае, каб гэтыя спрэчкі не сталі тормазам у аднаўленні. Дастаткова
прыгадаць, што рэканструкцыя палаца з-за праектных спрэчак і так
зацягнулася на дзесяцігоддзі.

Таямніца пад камяніцай
Сёння тэрыторыя замка — гэта не
толькі маштабная будоўля. Тут вядуцца археалагічныя раскопкі, якія
значна папоўнілі экспазіцыю гісторыка-археалагічнага музея. Дарэчы,
ён месціцца якраз у Старым замку.
Літаральна нядаўна, ужо ў новым
годзе, знойдзена чарговая шахмат-

ная фігура ХІІІ стагоддзя. Гэта драўляная пешка, на якой бачны знак
Сонца — кола са спіцамі. Гэта знаходка стала ўжо чацвёртай у так званай партыі Замкавай гары. Разам з
трыма шахматнымі фігурамі — ладдзёй і дзвюма пешкамі, знойдзены і
фрагмент шахматнай дошкі.
Нядаўна археолагі раскапалі касцяныя пласціны, якія ўпрыгожвалі
сядло. Прадметы адлюстроўваюць
быт жыхароў гэтых зямель канца
ХІV стагоддзя. Гэта — кераміка,
рэшткі скураных вырабаў — рамянёў
і абутку. Знойдзены бронзавы пярсцёнак і завушніца.
Са праўд най сен са цы яй ста лі
рэшткі сцяны часоў Вітаўта. Яе выявілі падчас пракладкі цеплатрасы.
Адкрыта каля 20 старажытных драўляных пабудоў. Усе спілы адпраўлены на даследаванні ў сталіцу. Многія
ўжо вызначаны па даце — гэта ХІV—
ХV стагоддзі.
Раскопкі вядуцца на той частцы
гары, дзе некалі была камяніца —
гаспадарчая пабудова часоў каралеўскай рэзідэнцыі. На месцы раскопак плануецца стварэнне музейнай
экспазіцыі. І гэта будзе наступным
этапам рэканструкцыі. Першы, самы
складаны этап, завершыць узвядзенне аркі, сярэдняй вежы, галерэі
і сцяны над Нёманам.
— Кож ны ўзро вень па тра буе
свайго асаблівага падыходу, а вопыт
рэканструкцыі такога аб'екта пакуль
не напрацаваны, — адзначае Алег
Шымбарэцкі, — прыходзіцца літаральна паказваць, куды класці цэглу.
Гэта замаруджвае ход работ.
Таксама шмат часу патрабуе пошук патрэбных будаўнічых матэрыялаў — керамічнай пліткі, той жа цэглы... Выбар іх сярод мясцовых прадпрыемстваў даволі нізкі, таму прыходзіцца шукаць за межамі краіны.
А між тым, часу застаецца ўсё менш.
Першую чаргу рэканструкцыі намечана завяршыць на будучы год.
Маргарыта УШКЕВІЧ.
Фота аўтара.

Так шмат ужо напісана пра музей
Адамовіча ў Глушы, што калі б з літарак можна было скласці будынак, ён,
напэўна, атрымаўся б на некалькі паверхаў. Але ні мы, ні чытачы не губляем надзеі, што ён будзе. Вось і чарговы званок таму пацвярджэнне. «Гэта Мікалай Якаўлевіч Карповіч, —
прагучала ў тэлефоннай трубцы. —
Я — ураджэнец Глушы, але зараз
жыву ў Віцебску. Хачу падзякаваць
газеце за такі цудоўны праект. Малайцы, што падымаеце гэтую тэму.
Музей павінен быць. Ён стане ўшанаваннем памяці для ўсіх глушанцаў».
Калі чалавек за некалькі дзён да
Новага года думае пра будучае музея ў маленькай Глушы, напэўна, гэта сапраўды важна.

ТАЯ САМАЯ АПТЭКА
Пакуль размаўлялі з Мікалаем
Якаўлевічам, высветлілася, што ён
сям'ю Адамовічаў ведае не па кніжках.
— Я 1937-га года нараджэння,
жывы сведка гісторыі пасёлка. Бацька Алеся Адамовіча быў урачом, а я
часта хварэў, і ён мяне ратаваў. Мая
старэйшая сястра Любоў Якаўлеўна,
а нас у сям'і было пяцёра, падчас
вайны працавала ў аптэцы, разам з
маці Алеся Адамовіча — Ганнай Мітрафанаўнай. Яшчэ адна сястра Алена была сувязной партызанскага
атрада. Яе выдаў сусед-паліцай.
Дзве мае сястры прайшлі канцлагер — адна Асвенцім, другая Бухенвальд. Трэцюю таксама хацелі сагнаць у Германію, але гэтаму перашкодзілі бабруйскія падпольшчыкі.
Мікалай Якаўлевіч збіраецца перадаць будучаму музею ўспаміны сваёй
старэйшай сястры і ўсе яе ўзнагароды, у тым ліку памятны медаль вязня
Асвенціма. Яна была выдатнікам народнай асветы, вяла актыўнае грамадскае жыццё. У архіве Карповіча
захаваліся артыкулы пра жыхароў пасёлка, якія таксама шмат чаго могуць
расказаць пра мінулае. «Збіраюся сёлета з'ездзіць у Глушу на сустрэчу
выпускнікоў, — падзяліўся ён сваімі
планамі. — Школу скончыў у 1955 годзе, шмат цёплых успамінаў засталося. У нас былі вельмі моцныя матэматыкі, і мне прывілі любоў да гэтага
прадмета. Дзякуючы яму ў мяне і сёння цудоўная памяць. Добра памятаю
сваё дзяцінства, вайну».

АПОШНІЯ СВЕДКІ
З РАМАНА
Успомнілася таксама, як у адну з
апошніх маіх паездак у Глушу сустрэліся мы з Зінаідай Гарнастай, дачкой

героя адамовіцкай дылогіі «Вайна
пад стрэхамі» і «Сыны ідуць у бой» —
падпольшчыка Лісіцына, у жыцці Івана Рыгоравіча Гарнастая. Дачка доўга расказвала пра тыя жахлівыя гісторыі, якія перажыў у першы год
вайны яе бацька. Як ён пайшоў на
фронт, як трапіў у палон, як спрабаваў збегчы. Аднойчы ў яго гэта атрымалася. Пешшу ішоў болей месяца з
Украіны. Зранены, знямоглы, але ж
дабраўся. А калі крыху падлячыўся,
заняўся падпольнай работай у тыле
ворага. З яго дапамогай было здзейснена шмат дыверсій.
Яшчэ адзін прататып — дзед Ляшчун, у кнізе — Лясун. «Жыў да вайны ў Навінках на хутары, быў сувязны, вывозіў на кані сем'і партызан у
лес, — прыгадвае Зінаіда Іванаўна
героя. — Памятаеце эпізод, калі стары, каб зайсці ў аптэку і перадаць
інфармацыю ад партызан, паваліўся
на зямлю і енчыў, быццам ад болю ў
жываце? І немцы паверылі, што ў яго
прыступ. Вось гэта ён і ёсць. Вельмі
хітры быў стары. У яго засталіся дзве
дачкі, але жывыя яны ці не, я нават
не ведаю.
Ёсць у творах Адамовіча і не вельмі станоўчыя прыклады паводзін тутэйшых жыхароў. І хоць пісьменнік
адкрыта не ўказваў на іх, яны самі
сябе пазнавалі. Зінаіда Гарнастай
успамінае, як аднойчы яе выклікалі
ў сельсавет па адной скарзе. Адзін з
пазнаўшых сябе напісаў ліст уладам,
што Адамовіч не заслугоўвае таго,
каб яго памяць увекавечылі. Напісаў,
што ён абгаварыў яго — чэснага чалавека. Прыехала шмат правяраючых, высвятлялі, што і як, але скарга
не пацвердзілася.
— Адамовіч у рамане практычна
ўсіх глушанцаў згадаў, але тых людзей ужо і на свеце няма, — уздыхае
Зінаіда Іванаўна. — І нават іх дзеці
або раз'ехаліся, або паўміралі. Сёння
некаторыя жыхары нават і не ведаюць, хто такі Алесь Адамовіч і якое
ён мае дачыненне да Глушы. Ужо тры
пакаленні з тых часоў змянілася. Ды
і прыезджых стала шмат.

ДЫК ШТО ТАМ,
З МУЗЕЕМ?
Пра му зей га вор ка іш ла яшчэ
падчас пахавання пісьменніка ў Глушы. Сё ле та, да рэ чы, спаўня ец ца
чвэрць стагоддзя з таго маманту.
Летась, дзякуючы ініцыятыве бабруйскага ак тывіс та Андруся Архіпенкі, у пасёлку з'явіўся арт-прыпынак, прысвечаны Адамовічу, і былі
сабраныя грошы на помнік пісьменніку. Плануецца, што ён будзе ўста-

«Настаўнік без характару,
што соль без смаку»

Аднойчы індыйскі лідар Махатма Гандзі садзіўся ў цягнік. Адна з яго
сандаляў зляцела з нагі і ўпала на зямлю. Цягнік ужо пачынаў рух, і не
было ніякай магчымасці падняць яе. Тады Гандзі, не раздумваючы, скінуў на зямлю і другую сандалю. На пытанне сябра пра свой учынак ён
адказаў, што адна сандаля не прынясе яму ніякай карысці, а дзве сандалі абавязкова каму-небудзь спатрэбяцца. Гэту гісторыю прыводзіць
на старонках сваёй кнігі «Мудрасць будучыні» гарвардскі прафесар
Дэвід Перкінс. Часцей за ўсё яе ўспрымаюць як прыклад шчодрасці,
але насамрэч яна пра іншае — пра разуменне таго, што трэба людзям,
і пра ўменне хутка знаходзіць правільнае рашэнне...

МІСІЯ — ЗЛУЧАЦЬ
ПАКАЛЕННІ
Мінулай восенню ў Мінску на тэрыторыі Лошыцкага сядзібна-паркавага
комплексу прайшла ўрачыстая цырымонія пасадкі дрэў, прымеркаваная да
150-годдзя з дня нараджэння выдатнага індыйскага палітычнага і грамадскага дзеяча, чалавека свету Махатмы Гандзі. Яго філасофія ненасілля
аказала значны ўплыў на рух прыхільнікаў мірных перамен. Але Махатма
Гандзі быў яшчэ і выдатным педагогам, які сцвярджаў, што ў адукацыі
заключаецца адзіна магчымы шлях
негвалтоўнага змянення свету. Яго педагагічная спадчына складае больш
за 400 крыніц, сярод якіх восем кніг,
буквар, сотні артыкулаў і публічных
выступленняў.
«Адукацыя можа даць вынікі, якіх
нельга дасягнуць прымяненнем любой
сілы», — лічыў Гандзі. Сімвалічна, што
помнік яму некалькі гадоў таму з'явіўся ва ўнутраным дворыку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе стаў
першым манументам у галерэі вядомых дзеячаў сусветнай палітыкі і навукі.
Арыгінальная і самабытная педагогіка Гандзі з'яўляецца шмат у чым аўтарскай, яна арыентаваная на агуль-

ЖЫВЫЯ
СТАРОНКІ

га часу замак дайшоў без былой велічы. Пасля рэканструкцыі ён зноў
набудзе рысы каралеўскага палаца
ХVІ стагоддзя.
Вось ужо больш як год тут вядуцца работы. І разам з гэтым не сціхаюць спрэч кі ва кол гіс та рыч на га
аб'екта. Да дыскусіі падключыліся і
нашы суседзі-палякі. Экспертная
група на чале з кіраўніцтвам міністэрства культуры не так даўно пабывала на будоўлі і нават вынесла свой
вердыкт — рэканструкцыя адпавядае аўтэнтычнаму выгляду.
А вось унутраны праект пакуль не
вызначаны. Гэта звязана не толькі з
вялікім аб'ёмам работы па ўзнаўленні сцен, але і з адсутнасцю поўнай
карціны гістарычных матэрыялаў па
размяшчэнні пакояў замка. Такая
блытаніна звязана з інвентарнымі
дакументамі. І хоць іх даволі шмат —

10—12 та моў, су стра ка юц ца супрацьлеглыя звесткі па размяшчэнні тых жа пакояў. Напрыклад, цяпер
вядуцца спрэчкі, у якім з іх кароль
правёў апошнія дні свайго жыцця.
— Есць эскізны праект рэканструкцыі Старога замка 80-х гадоў,
які зрабіў мінскі архітэктар Бачкоў.
І яго праект не разыходзіцца з гістарычным інвентарным планам. Новыя
інтэрпрэтацыі выклікаюць пытанні, — зазначае Алег Шымбарэцкі. —
У канчатковым выглядзе гэты план
існуе, і, згодна з ім, у праект Бачкова
ўносяцца карэк тывы. Напрыклад,
спальня Баторыя магла знаходзіцца
ў іншым месцы.
Асобы, якія рабілі інвентарызацыю, часцей за ўсё звярталі ўвагу на
нейкія праблемы, якія існавалі ў пакоі. Напрыклад, рыпелі дзверы альбо
не працаваў замок... У такіх выпадках гэты пакой адзначаўся ў дакументах. Калі ўсё добра, пакой маглі
і не ўпісваць у план. Таму гэтае пытанне не столькі пра з'яўленне новых
звестак, колькі пра іх інтэрпрэтацыі,
лічыць Алег Шымбарэцкі.
— У каралеўскіх замках праходзіла інвентарызацыя перад прыездам
караля, напярэдадні важных падзей

началавечыя каштоўнасці, што прадвызначае іх вечную ак туальнасць.
Першая місія адукацыі — злучаць пакаленні, перадаваць назапашаны стагоддзямі вопыт, забяспечваць пераемнасць у развіцці культуры і цывілізацыі. Гандзі лічыў, што з гэтай функцыяй цалкам спраўлялася традыцыйная сіс тэма адукацыі Індыі. А вось
парушэнне пераемнасці развіцця можа прывесці да «трансплантацыі» на
нацыянальную глебу чужой сістэмы
каштоўнасцяў і прынцыпаў.
На думку Гандзі, важную ролю адукацыя мае і для забеспячэння паступаль на га і пра грэ сіў на га раз віц ця
краіны. Старанна ўлоўліваючы зме-

ны, прадыктаваныя жыццём, яна павінна рыхтаваць да перамен людзей
і дапамагаць ім прымаць правільныя
рашэнні.

«Галоўная праблема адукацыі
не столькі ў тым, каб вырашыць,
чаму і як вучыць, колькі ў тым,
дзе ўзяць добрых настаўнікаў».
У лютым 1926 года для педагагічнага дадатку газеты «Наваджыван»
Гандзі напісаў артыкул «Што такое
адукацыя?» Адказваючы на пастаўленае ў загалоўку пытанне, ён выказаў
думку, што этымалагічна англійскае
слова «еduсаtіоn» азначае «выцягванне вонкі», маючы на ўвазе спробу развіцця схаваных талентаў. Галоўная
мэта ўсяго адукацыйнага працэсу —
«прыкласці намаганні, каб дастаць усё
самае лепшае, што ёсць у навучэнцаў,
звяртаючыся да іх сэрцаў і розуму».
Пры гэтым асноўная роля адводзілася
фарміраванню маральнага стрыжня.
«На вучнях ляжыць, мабыць, самая
вялікая адказнасць. Будучыня залежыць ад іх жадання, сумленнасці, стараннасці і патрыятызму. Настаўнікі не
могуць даць таго, чаго няма ў вучняў,
а могуць толькі дапамагчы «выцягнуць
вонкі» тое, што ў іх ёсць.

ЯКІЯ ВЕДЫ НАЙБОЛЬШ
КАШТОЎНЫЯ?
Асаблівую ўвагу хочацца звярнуць
на разуменне Гандзі вынікаў адукацыйнай дзейнасці — тое, што ў сучаснай педагогіцы называюць кампетэнтнасным падыходам, калі на змену
«ведам, уменням, навыкам» прыходзяць кампетэнцыі...
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Махатма Гандзі пісаў: «Веды, атрыманыя праз вопыт, куды больш каштоўныя і нашмат больш карысныя,
чым кніжныя. Наконт гэтага ў мяне
няма сумненняў». Акрамя таго, да вынікаў адукацыйнай дзейнасці Гандзі
адносіў дасягненне пэўнага (пажадана
высокага) узроўню сфарміраванасці
маральнага характару ў чалавека (сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі), дастатковага ўзроўню авалодання мастацтвам карміць сябе (гэта значыць,
самастойна зарабляць сабе на жыццё). А таксама «быць упэўненым у сабе» (што прадугледжвала ўменне самому забяспечваць задавальненне
сваіх патрэб, каб ні ад каго не залежаць). Гандзі выказаўся і за неабходнасць пашырэння часавых рамак мэтанакіраванай адукацыі. Такім чынам,
намнога апярэдзіўшы час, менавіта
Гандзі першы сфармуляваў актуальную і агульнапрызнаную сёння канцэпцыю «адукацыі праз усё жыццё».
Ён неаднаразова падкрэсліваў, што
галоўная праблема адукацыі не столькі ў тым, каб вырашыць, чаму і як вучыць, колькі ў тым, дзе ўзяць добрых
настаўнікаў, каб ажыццявіць задуманае на практыцы. Такім чынам, у цэнтры педагагічнай сістэмы Гандзі стаіць
педагог. У адным са сваіх артыкулаў
ён пісаў: «Палітык можа дасягнуць
сваёй мэты, нават калі ў яго і няма
характару, але народны настаўнік не
можа абысціся без характару. Настаў-

Што пакінуць,
а ад чаго адмовіцца?
Вось галоўныя пытанні,
на якія мы павінны знайсці
адказ.

нік без характару, што соль без смаку». Цікава, што яшчэ ў старажытнай
Індыі адрознівалі тры катэгорыі педагогаў: выкладчык, які транслюе веды,
настаўнік, які навучае і выхоўвае, і гуру (педагог самага высокага рангу).

КАБ СВЕТ НЕ АСЛЕП
Наведваючы мемарыял Махатмы
Гандзі ў Нью-Дэлі, Генеральны сакратар ААН Антоніу Гутэрыш назваў яго
«найвялікшай» асобай. «Міжнародны
дзень ненасілля (2 кастрычніка —
Дзень нараджэння Махатмы Гандзі) —
гэта даніна памяці найвялікшаму чалавеку з усіх, якія жылі на Зямлі, —
падкрэсліў кіраўнік ААН. — На пасадзе
Генеральнага сакратара я магу толькі
спадзявацца, што ўсе, хто надзелены
палітычнай уладай, змогуць падняцца
да ўзроўню Махатмы Гандзі і зразумець, што дасягнуць мэты можна шляхам дыялогу, захоўваючы прыхільнасць праўдзе і дзейнічаючы ў інтарэсах іншых. Гандзі даказаў, што «ненасілле можа змяніць ход гісторыі».
Напрыканцы прапаную прыгадаць
гісторыю аб цягніку і сандалі Mахатма
Гандзі. Што пакінуць, а ад чаго адмовіцца? Вось галоўныя пытанні, на якія
мы павінны знайсці адказ, калі выбіраем сённяшнім навучэнцам і студэнтам
«сандалі», патрэбныя ім для падарожжа ў будучыню. Устаноўку індыйскага
педагагічнага Гуру — «жыць правільна,
думаць правільна, рабіць правільна» —
складана пераацаніць, як і яго перасцярогу, што прынцып «вока за вока» можа зрабіць увесь свет сляпым.
Ігар ГАНЧАРОНАК,
прафесар, старшыня праўлення
Таварыства дружбы
«Беларусь — Індыя».

ноўлены сёлета. У Бабруйскім райвыканкаме вітаюць яшчэ адну ініцыятыву Андруся — стварыць грамадскую маладзёжную арганізацыю,
якая зможа ўзяць на сябе абавязкі
па рэканструкцыі будынка аптэкі пад
музей.
— Зараз мы вывучаем юрыдычныя нюансы. Будзем удзячны, калі
неабходныя спецыялісты ў гэтым пытанні далучацца да нас. Трэба вызначыцца, колькі грошай спатрэбіцца на
праектна-каштарысную дакументацыю. Шукаем архітэктара, які зможа
даць парады, моладзь, якая актыўнічае ў сацыяльных сетках і зможа
прасоўваць нашы планы праз інтэрнэт. Мяркуем стварыць у Глушы такі
музей, які стане адначасова культурна-грамадскім цэнтрам па развіцці
пасёлка, месцам сустрэч творчай моладзі.
20 студзеня Андрусь са сваімі сябрамі плануе сабрацца ў антыкавярні
ў Бабруйску і запрасіць усіх, каму
неабыякавы лёс музея Алеся Адамовіча. Наталля Адамовіч ужо атрымала запрашэнне на гэтую сустрэчу.
— Мне вельмі прыемна, што ў
Бабруйску з'явілася суполка маладых людзей, якім цікава не толькі
творчасць, але і справа ўвекавечання памяці Алеся Адамовіча. Дзякуй
ім за неабыякавае стаўленне да майго бацькі, — прызнаецца яна.
Наталля Адамовіч атрымала запрашэнне яшчэ на адно мерапрыемства, звязанае з імем яе бацькі. Сёлета ў Расіі ўрачыста адзначаецца
100-годдзе з дня нараджэння вядомага расійскага пісьменніка Данііла
Граніна і 40-годдзе з моманту першага выдання «Блакаднай кнігі», напісанай ім у суаўтарстве з Алесем Адамовічам. У верасні — месяцы, калі
пачалася блакада, у Санкт-Пецярбургу адбудзецца канферэнцыя-выстаўка, прысвечаная юбілейным датам. А летась «Блакадная кніга»
была перавыдадзеная ў Германіі.
Нэлі ЗІГУЛЯ.
Збор сродкаў на музей працягва ец ца. Да лу чыц ца да доб рай
справы можаце і вы. Разліковы рахунак існуе пры аддзеле ідэалагічнай работы, культуры і па справах
моладзі Бабруйскага райвыканкама
р/р
BY 8 4 А K B B 3 6 4 2 1 2
92723267100000 у філіяле 703 ААТ
«ААБ
Беларусбанк»,
БІК
АKBBBY21703, УНП 701226324.
Прызначэнне плацяжу: «Для
вырабу праектна-каштарыснай дакументацыі і рэканструкцыі будынка ў пасёлку Глуша пад музей
А. Адамовіча». Гэты доўгі сказ павінен быць пазначаны ў банкаўскім дакуменце абавязкова.

«Прыязджайце
дадому»:
кніга выбранай паэзіі
Генадзя Бураўкіна
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» прадаўжае серыю кніг
«100 вершаў».
Праект нарадзіўся невыпадкова. Чытачы, бібліятэкары звяртаюць
увагу на тое, што часам сёння кнігі паэзіі выходзяць вялікімі фаліянтамі. Здараецца, у некалькі соцень старонак. Сустракаючы такое
выданне, задумваешся, а ці будзе чытаць сучаснік такі збор вершаў
як раман. Паэзія — заўсёды вобразы, параўнанні, адзіны радок...
— Вось мы і задумаліся, што і як зрабіць, каб вярнуць увагу чытача да паэзіі, — тлумачыць дырэктар «Мастацкай літаратуры»
Алесь БАДАК. — І прыйшлі да такой высновы, што і ў вялікага, знакамітага і, магчыма, меней вядомага паэта можна выбраць сто самых
лепшых вершаў і выдаць адной невялікай кнігай. Так склалася серыя
«100 вершаў». Часам нам падказваюць кнігарні, бібліятэкі, каго
перш-наперш выдаць. Часам мы арыентуемся на меркаванні літаратурнай грамадскасці. У выніку, пачынаючы з 2017 года, выдалі
пяць кніг. Адзін калектыўны зборнік паэзіі прысвяцілі вершам пра
малую радзіму. Аўтары іншых збораў, дзе пастараліся выбраць самае
лепшае са спадчыны паэтаў, — Міхась Стральцоў, Яўгенія Янішчыц,
Пімен Панчанка. Цяпер вось — «Ніці лёсу» Генадзя Бураўкіна.
«Ці то раніцай звонкай, / Ці то вечарам ціхім — / Прыязджайце
дадому, / Прыязджайце дадому / На сустрэчу / З яшчэ не забытым
дзяцінствам, / Дзе матуля / Калыску люляла малому...» Гэтыя радкі
верша «Прыязджайце дадому» нарадзіліся пасля знаёмства чытача
са знакамітым вершам Рыгора Барадуліна — і ў эпіграф нават Генадзь Бураўкін вынес: «Трэба дома бываць часцей...» Многія творы
аўтара кнігі «Ніці лёсу», якую ўклаў чуйны да паэтычнага слова Віктар Шніп, — гэта добра вядомыя беларусам песні. «Снежная імпрэсія» — гэта ж «Завіруха» («Ты куды мяне клічаш, / паслухай? — / На
дварэ ні машын, ні людзей. / Белы снег, / Белы цень, / Белы дзень...»
А хіба вы не ведаеце на памяць з маленства вось гэтыя словы: «Доўгі дзень, / Цёплы дзень / Адплывае за аблокі. / Сіні цень, / Сонны цень
/ Адпаўзае ў кут далёкі. / Збеглі зайкі ўсе ў лясы...» ?.. Вядома ж,
«Калыханка»!.. Не песня, а цэлы драматычны спектакль, які можна
ўяўляць у любое надвор'е, у любую пару года. Бо ў вершы «спяць і
мышкі, і стрыжы. / Спяць машыны ў гаражы», а толькі не спяць словы, ствараючы вобразныя карціны, узбагачаючы нашы ўяўленні
дзеямі, насычаючы паветра вакол нас сняжынкамі. І нясецца, выбіваючы капытамі галасы прыроды, «Конь незацугляны». Упэўнена
нагадвае пра спаконвечнае «Малітва» («Божа, / Захіні маю Радзіму
/ Мудрасцю, / Спакоем / І цяплом!»)...
«Ніці лёсу» — выдатны напамін пра неўміручасць беларускай
паэзіі, пра яе вышыні. І яшчэ — якраз той выпадак, калі вершаваная
кніга чытаецца ад першай да апошняй старонкі.
Мікола БЕРЛЕЖ.

