
— За раз сту дэн ты аку рат вяр-

та юц ца з прак тык — мно гія пра-

хо дзі лі іх на сва ёй ма лой ра дзі ме. 

Маг чы ма, гэ ту пра цу, за хоп ле-

насць род най зям лёй мож на бы-

ло б пе ра ўва со біць у кон курс ныя 

ра бо ты. Гэ та бу дзе не скла да на, 

бо пэў на ж у іх на за па ша ны доб ры 

ма тэ ры ял. Да рэ чы, нам ці ка вым 

бу дзе як на пі са ны, так, на прык-

лад, і зня ты на ві дэа ма тэ ры ял. 

Ма лая ра дзі ма жы ве не толь кі 

ў па мя ці і не толь кі ў кур са вых 

ра бо тах, бы ло б доб ра, каб яна 

ўва саб ля ла ся ў ра бо тах для кон-

кур су.

На ша ак цыя важ ная да лу чэн-

нем да гіс то рыі. Да та го ж яна 

да зва ляе па ка заць, што на кож-

най ма лой ра дзі ме ёсць сла ву тыя 

ім ёны. Сён ня на слы ху асвет ні кі 

Со баль, Ска ры на... Ад нак вазь-

мі це лю бую вёс ку — там ёсць 

свае зна ка выя по ста ці, асо бы, 

якія ка лісь ці ра бі лі штось ці знач-

нае, — на прык лад, да па ма га лі 

лю дзям быць зда ро вы мі. Як у 

ма ёй род най вёс цы Лі па Ня свіж-

ска га ра ё на: мы, ма лыя, не ве да лі 

імя док та ра і ду ма лі, што Ста шэў-

скі — гэ та наз ва пра фе сіі. Ён ля-

чыў лю дзей па ўсёй акру зе. Та му, 

ка лі мы на ву чым ся ўсве дам ляць 

сва іх зем ля коў вя лі кі мі людзь мі, 

на ша гіс то рыя са праў ды ста не на-

сы ча най асо ба мі.

Ча сам мы ка жам, што за ста ло-

ся ма ла пом ні каў гіс то рыі — толь-

кі ру і ны. Ад нак гэ тыя ру і ны ёсць! 

Яны бы лі па бу да ва ны на шы мі 

па пя рэд ні ка мі. І яко га ж вы со ка га 

ўзо ру бы лі гэ тыя каш тоў нас ці, што 

яны да гэ туль уне се ны ў дзяр жаў-

ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных каш-

тоў нас цяў і не ка то рыя з іх на мі ну-

юц ца на ўня сен не ў спіс ЮНЕС КА! 

Зна чыць, бы ла ў лю дзей май стра-

ві тасць. І на ват ка лі пра ек та ва лі 

штось ці італь ян скія май стры, то 

бу да ва лі ж тут на шы лю дзі... Усё 

гэ та вар та бы ло б ад на віць. І ка лі 

не атры ма ец ца зноў уз вес ці бу-

дын кі, то за фік са ваць у на шай па-

мя ці — у кні гах, у здым ках.

Уво гу ле ж удзел у кон кур се ак-

ты ві зуе за яў ле ную ў ім тэ ма ты ку. 

І са мо га аў та ра пры му шае больш 

па шчы ра ваць — бо на кон курс ты 

імк неш ся зра біць яшчэ лепш, чым 

ро біш звы чай на. Ар га ні за та рам 

ён да па ма гае за ах во ціць лю дзей 

да важ най пра цы, у тым лі ку па-

ка заць тых, хто доб ра пра цуе, і 

даць маг чы масць тым, хто па куль 

не дай шоў да ра зу мен ня плён най 

дзей нас ці, пра ца ваць так, як най-

леп шыя ўдзель ні кі кон кур су.

У гэ тыя вы хад ныя я пла ную 

за ві таць на Дзень пісь мен ства ў 

Іва на ва Брэсц кай воб лас ці. Най-

перш для та го, каб уба чыц ца з 

там тэй шы мі людзь мі. Гэ та свя та 

важ нае най перш для жы ха роў га-

ра доў, у якім яно пра во дзіц ца. Су-

стрэ чы з імі аку рат ня суць за рад 

ба дзё рас ці, ап ты міз му і над зеі. 

А мы мо жам ад чуць пульс жыц-

ця — ці тое мы пі шам, ці пра тое 

спя ва ем...
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У Дзень пісь мен ства мы па чы-

на ем но вы этап тра ды цый на га 

кон кур су апа вя дан няў «Звяз-

ды». А пра тое, хто пры хо дзіць 

сён ня ў лі та ра ту ру, чым ад мет-

ныя но выя аў та ры і на што вар-

та звяр нуць ува гу па тэн цый ным 

удзель ні кам твор ча га спа бор-

ніц тва, спы та ем у яго ку ра та-

ра — паэ та і пісь мен ні ка, кі раў-

ні ка вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» Але ся БА ДА КА.

— Ці мож на склас ці хоць бы 

пры бліз ны парт рэт ма ла до га па-

ка лен ня лі та ра та раў?

— Зра біць гэ та вель мі цяж ка, бо 

та кі парт рэт — шмат аб ліч ны. Мо-

ладзь шмат экс пе ры мен туе, уваж лі ва 

со чыць за но вы мі кі рун ка мі ў су свет-

най лі та ра ту ры і імк нец ца пры ме раць 

іх на сваю твор часць. Ка лі па раў ноў-

ваць з бе ла рус кай лі та ра ту рай са-

вец ка га пе ры я ду, дзе ма гіст раль ным 

лі та ра тур ным кі рун кам быў рэа лізм, 

з пры стаў кай «са цы я ліс тыч ны», які 

до сыць на сця ро жа на, ка лі не ска заць 

ва ро жа ста віў ся да роз на га ро ду экс-

пе ры мен таў, то ця пе раш няя раз на-

стай насць ураж вае. Сло вам, кож ны 

зна хо дзіць сваю ні шу і спра буе ў ёй 

не ча га да сяг нуць. І гэ та, на мой по-

гляд, доб ра, бо дае больш маг чы мас-

цяў для са ма вы яў лен ня.

— Агляд ва ю чы ся на мі ну лыя 

се зо ны лі та ра тур на га кон кур су 

«Звяз ды», ці мож на вы зна чыць 

агуль ныя тэн дэн цыі: чым ці ка выя 

ма ла дыя аў та ры, а ча го, быць мо-

жа, ім бра куе?

— Ні ў якім ра зе не ха чу кры ты-

ка ваць ці ўхва ляць асоб ных аў та раў 

і жан ры, у якіх яны пра цу юць, — усе 

жан ры доб рыя, акра мя нуд на га, ва 

ўсіх мож на да сяг нуць плё ну, ува гі і 

па ва гі.

Што да ма ла дых, то яны час та не 

спы ня юц ца на ад ным жан ры: пі шуць, 

на прык лад, рэа ліс тыч нае апа вя дан не 

з эле мен та мі міс ты кі, вы ка рыс тоў ва-

юць роз ныя тэх ніч ныя пры ёмы — і ў 

вы ні ку мо жа атры мац ца... ну, ска жам, 

ме та фі зіч ны рэа лізм. Я ўжо не ка жу 

пра «нон-фікшн», які апош нім ча сам 

вель мі тры ва ла ўвай шоў у на шу лі та-

ра ту ру. Су месь жан раў — гэ та тое, 

што на огул сён ня вель мі ха рак тэр на 

для су час на га пры го жа га пісь мен-

ства — і на За ха дзе, і на Ус хо дзе, і 

гэ так да лей. І ма ла дыя бе ла рус кія 

пісь мен ні кі так са ма не хо чуць за ста-

вац ца на ўзбоч чы гэ тых пра цэ саў. Ка-

лі ж ка заць пра тво ры ста лых у сэн се 

ўзрос ту і во пы ту аў та раў, то тут пе ра-

ва жае рэа ліс тыч ная лі та ра ту ра, але 

яна так са ма, дзя куй бо гу, яшчэ то іць 

у са бе вель мі вя лі кі па тэн цы ял. Хоць, 

шчы ра ка жу чы, мне вель мі не па да-

ба ец ца, ка лі ка жуць пра твор, як бы 

тым са мым ста вя чы яму знак якас ці, 

што ў ім усё — чыс тая праў да, што 

ад пер ша га да апош ня га сло ва — пе-

ра ка за ны рэ аль ны вы па дак. Праў да 

там ці вы мы сел — спра ва дзя ся тая. 

Га лоў нае, каб я аў та ру ве рыў, каб я 

су пер ажы ваў яго ге ро ям, а су пер ажы-

ваць я ма гу, чы та ю чы і Сты ве на Кін га, 

ужо не ка жу чы пра свай го лю бі ма га 

Мі ла ра да Па ві ча, у пры ду ма ны свет 

яко га я кож ны раз ува хо джу як у свет 

рэ аль ны. І зу сім ін шы прык лад: мі ні я-

цю ры Ян кі Бры ля. Вель мі час та гэ та 

на зі ран ні за тым, што ад бы ва ец ца 

ва кол. На пер шы по гляд, што мо жа 

быць пра сцей: уба чыў, пад слу хаў, за-

пі саў, на дру ка ваў. Але па спра буй це 

сва і мі сло ва мі пе ра ка заць на па пе ры 

якую-не будзь бры лёў скую мі ні я цю ру. 

Ці яшчэ адзін прык лад. Коль кі ўжо на-

пі са на-пе ра пі са на пра акоп ную праў ду 

тво раў Ва сі ля Бы ка ва. Зна хо дзі лі ся 

ве тэ ра ны вай ны, якія, пра чы таў шы 

тую ці ін шую апо весць пісь мен ні ка, 

у сва іх ліс тах да аў та ра сцвяр джа лі, 

што гэ та яны бы лі пра та ты па мі яго ге-

ро яў. А на са май спра ве аказ ва ла ся, 

што тыя ге роі — збор ныя воб ра зы аў-

та ра, воб ра зы пры ду ма ныя, уяў ныя. 

Як і мно гія па дзеі, апі са ныя ім. Але 

апі са ныя так пе ра ка наў ча, праў да па-

доб на, гэ та зна чыць, так па доб ныя на 

праў ду, што не дзі ва, ка лі неш та не дзе 

па доб нае са праў ды маг ло быць.

Та му, па раў ноў ва ю чы ма ла дых 

і ста лых удзель ні каў кон кур су, ха-

чу ска заць, што ні я кай «дыс кры мі-

на цыі» ў гэ тым пла не — ма ла ды ці 

ста лы, пост ма дэр ніст ці тра ды цы я на-

ліст — у ад но сі нах да аў та раў ня ма, 

пра што свед чаць і са мі апа вя дан ні, 

якія што год дру ку юц ца на ста рон ках 

«Звяз ды».

Ду маю, на шы чы та чы так са ма 

заўва жы лі і тое, што ўсе аў та ры зна-

хо дзяц ца ў роў ных умо вах — і во-

пыт ныя, і па чат коў цы, і што ня рэд-

ка апа вя дан ні як раз яшчэ не вель мі 

пры зна ных пра за ікаў ста но вяц ца 

пе ра мож ца мі.

— Якія но выя ім ёны аса біс та вы 

для ся бе ад кры лі за апош нія не-

каль кі га доў?

— На за ву ад но імя: Ма ры на Яў-

сей чык, якая яшчэ школь ні цай 

удзель ні ча ла ў кон кур се «Звяз ды» і 

пры мне так са ма ста ла пе ра мож цай. 

Гэ та ці ка вы ма ла ды пра за ік, яна не 

толь кі шу кае но выя ха ды ў жан ры 

апа вя дан ня, але і ўмее пі саць ко рат-

ка, што вель мі каш тоў на для кон кур-

су. Бо час та ў нас зда ра ец ца ад на і 

тая ж праб ле ма — твор, у прын цы пе, 

і мож на бы ло б на дру ка ваць у га зе-

це, але яго па мер 13—14 ста ро нак, 

ці, ска жам, 35—40 ты сяч зна каў. Яго 

ж не маг чы ма ўціс нуць на га зет ную 

па ла су, а ў ідэа ле доб ра бы ло б, каб 

ён быў ка ра цей шы ўдвая, што не 

раз ага вор ва ла ся ўмо ва мі кон кур-

су. А ска ра чаць я не маю пра ва, гэ та 

ж кон курс, дый на огул па ды хо джу 

да рэ дак ту ры вель мі ашчад на. Та му 

зноў, ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю, ха-

чу звяр нуц ца да аў та раў: ка лі лас ка, 

не за бы вай це пра аб ме жа ван ні, што 

да ты чац ца аб' ёму. А чым ска ра чаць 

ужо га то вае апа вя дан не (я наогул 

не пры хіль нік гэ тай ме ры), лепш да-

слаць ін шае.

— У наш пісь мен ны час, ка лі з 

да па мо гай ін тэр нэт-рэ сур саў кож-

ны сам са бе бло гер, лі та ра тар, 

а пры не аб ход нас ці і вы да вец, — на 

якія кры тэ рыі вар та ары ен та вац-

ца па чат коў цам, каб не па паў няць 

шэ ра гі гра фа ма наў, але зай мац ца 

доб рай лі та ра ту рай?

— Мяр кую, што ней ка га агуль на-

га рэ цэп та, пры дат на га для ўсіх, тут 

быць не мо жа. Ка лі б быў та кі рэ цэпт, 

то, на пэў на, усе кла січ ныя тво ры, усе 

кла сі кі бы лі б не чым вель мі па доб ныя 

адзін да ад на го. Але Ку па ла ад роз ні-

ва ец ца ад Ко ла са, Ме леж ад Бры ля, 

Бы каў ад Ка рат ке ві ча, Танк ад Пан-

чан кі, Ба ра ду лін ад Бу раў кі на. Та му 

ма гу па жа даць толь кі ад но: імк нуц ца 

быць не па доб ны мі да ін шых, шу каць 

сваю твор чую не паў тор насць і са ма-

быт насць, але пры гэ тым ад чу ваць 

ся бе част кай на цы я наль най лі та ра-

ту ры, у якой ба га тая гіс то рыя і, не 

су мня ва ю ся, вя лі кая бу ду чы ня.

За пі са ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Ад праў ным пунк там марш ру ту 

з'яў ля ец ца гіс то ры ка-края знаў чы 

му зей вёс кі Вя лі кія Двор цы, фон-

ды яко га на ліч ва юць прак тыч на 

3000 адзі нак. У му зеі ство ра на дзе-

вяць вы ста вач ных за лаў, экс па на-

ты якіх да па ма га юць зра зу мець і 

вы ву чыць по быт ся лян — як са мой 

вёс кі Вя лі кія Двор цы, так і на ва-

коль ных на се ле ных пунк таў.

Вёс ка ўпер шы ню згад ва ец ца 

ў 1554 го дзе. Наз ва па хо дзіць ад 

сло ва «двор», жы ха ры вёс кі на зы-

ва юць ся бе «двар ча не». За сваю 

прак тыч на 500-га до вую гіс то рыю 

на се ле ны пункт пе ра жыў вой ны, 

па дзе лы Рэ чы Па спа лі тай, ад ме ну 

пры гон на га пра ва, дзве су свет ныя 

вай ны, поль скую ін тэр вен цыю, 

ста наў лен не са вец кай ула ды. Хоць 

гэ тая вёс ка і не ва ло дае ўні каль-

най гіс то ры яй, але ўсё ж яна мо-

жа быць ці ка вая. Ці ка вы жыц цё вы 

шлях не ка то рых двар чан. На прык-

лад, Іван На ду ліч быў у скла дзе 

цар скай ар міі і слу жыў у Пет ра гра-

дзе, у 1914 го дзе ўзна га ро джа ны 

імян ным га дзін ні кам за доб рую 

страль бу, з'яў ляў ся ўдзель ні кам 

дзвюх рэ ва лю цый 1917 го да ў Пет-

ра гра дзе, удзель ні чаў у арыш це 

цар скай сям'і, ба чыў Ле ні на.

Фё дар Ар хі по віч з'е хаў на за-

роб кі ў ЗША, за ра біў гро шай, на-

быў зям лю ў ЗША, але вяр нуў ся ў 

род ную вёс ку і быў тут за мож ным 

се ля ні нам. А ка лі па ча ла ся ка лек-

ты ві за цыя, у лі ку пер шых ус ту піў 

у кал гас і здаў ба га тую ма ё масць. 

І гэ та да лё ка не ўсе эпі зо ды гіс то-

рыі вёс кі, якія мо гуць за ці ка віць.

На ступ ным пунк там марш ру-

ту з'яў ля юц ца ме жа выя ка мя ні 

1563 го да. Яны слу жы лі для аба-

зна чэн ня гра ні цы.

Пра яз джа ю чы на ве ла сі пе дзе 

ад ад на го да ін ша га пунк та марш-

ру ту, вя до ма, не пе ра ста еш за ўва-

жаць на ва коль ную пры ро ду, якая 

не мае сва іх асаб лі вас цяў, але ва-

ло дае ўні каль нас цю і здоль нас цю 

за ва ра жыць ро зум.

Па чы на ец ца зна хо джан не тэ ры-

то рый, дзе ка лісь ці ста я лі знік лыя 

на се ле ныя пунк ты. І пер шае та кое 

мес ца на марш ру це — фаль ва рак 

Га ра ва ха, як мяр ку ец ца, уз нік ён у 

кан цы ХVІІІ ста год дзя, слу жыў для 

вы рошч ван ня жы вё лы і на рых тоў-

кі се на. На ле жаў гэ ты фаль ва рак 

ро ду Скір мун таў, якія жы лі ў вёс цы 

Вя ля ці чы. Не су мнен на, яны доб ра 

раз бі ра лі ся ў зем ле ўла дан ні, та му, 

як мяр ку ец ца, у пер шай па ло ве 

ХІХ ста год дзя для па ляп шэн ня 

пе ра воз кі та ва ру з фаль вар ка да 

ма ёнт ка быў вы ка па ны ся ля на мі 

роў, шлях па якім быў ка ра цей-

шы, чым шлях, што пра хо дзіў па 

ра цэ. Част кі гэ та га штуч на га ро-

ва мож на пра са чыць у су час ным 

ланд шаф це.

У вёс цы Вя ля ці чы зна хо дзіў-

ся не па срэд на сам ма ён так ро ду 

Скір мун таў, які на ле жаў ім не ад-

ра зу. Упер шы ню ма ён так згад ва-

ец ца ў 1524 го дзе, і на ле жаў ён ро-

ду Вя ля ціц кіх, ад проз ві шча гэ та га 

ро ду і пай шла наз ва вёс кі.

У 1826 го дзе на гро шы Ада ма 

Скір мун та, які ў той час ва ло даў 

ма ёнт кам і вёс кай, бы ла па бу да ва-

на царк ва Рас тва Ба га ро дзі цы, у 

якой, хоць і знач на пе ра бу да ва най, 

вя дуц ца служ бы і ў на шы дні.

У гэ тай вёс цы ў сям'і ўні яц ка га 

свя та ра ў 1815 го дзе на ра дзіў ся 

Франц Са віч, які з'яў ля ец ца ства-

раль ні кам Дэ ма кра тыч на га та ва-

рыст ва, — бе ла рус кі рэ ва лю цыя-

нер-дэ ма крат, па эт і пуб лі цыст. 

Пі саў ён, да рэ чы, на «па лес кай» 

мо ве.

Яшчэ адзін са знік лых на се-

ле ных пунк таў — вёс ка Чыр во ны 

Бе раг, якая ўпер шы ню згад ва ец-

ца ў ХVІ ста год дзі. У дру гой па ло-

ве ХІХ ста год дзя ста ла ху та рам 

вёс кі Кну ба ва, а ў ХХ ста год дзі 

цал кам спы ні ла сваё іс на ван не. 

Ці ка вы жыц цё вы шлях апош ня га 

жы ха ра гэ тай вёс кі, Аляк санд ра 

Гер ма но ві ча. На ра дзіў ся ён у лю-

тым 1881 го да. У вы ні ку пры зы-

ву на ва ен ную служ бу тра піў у 

склад мар ско га фло ту, курс ма-

ла до га бай ца прай шоў у флоц-

кім экі па жы Санкт-Пе цяр бур га. 

А не ўза ба ве апы нуў ся ў са май 

гу шчы рус ка-япон скай вай ны 

1904—1905 га доў. Слу жыў ка ча-

га рам на ка раб лі, які пры няў на 

ся бе пер шыя ўда ры, ба ро ня чы 

Порт-Ар тур. Атры маў ра нен не, 

цу дам за стаў ся жы вы — вы бу хо-

вай хва ляй быў вы не се ны за борт. 

Але гэ та не спы ні ла Гер ма но ві-

ча, ён пра цяг нуў аба ро ну го ра да 

на су шы, дзе атры маў яшчэ ад но 

ра нен не. Быў прад стаў ле ны да 

ўзна га ро джан ня дву ма Ге ор гі еў-

скі мі кры жа мі і ме да лём «За ад-

ва гу». Пас ля вяр тан ня на ра дзі му 

за стаў ся жыць на сва ім ху та ры 

Чыр во ны Бе раг, вы га да ваў з жон-

кай сем сы ноў і тры дач кі.

Фаль ва рак Вост раў Свід на ўпер-

шы ню згад ва ец ца ў 1551 го дзе. 

Слу жыў пры меж най зо най, яго 

жы ха ры так са ма зай ма лі ся і ахо-

вай гра ніц.

Гэ ты марш рут — адзін са спо-

са баў па ка заць, якая мо жа быць 

уні каль ная і ад мет ная гіс то рыя на-

ват са мых, зда ва ла ся б, ня знач ных 

на се ле ных пунк таў, гэ та прык лад 

та го, як мож на па спра ба ваць за ха-

ваць на шу спад чы ну для бу ду чых 

па ка лен няў.

Анд рэй ПА ЛЮ ХО ВІЧ.

КАБ НА ПІ СА НА МУ — 
ВЕ РЫЦЬ

Рас пра ца ва ны ту рыс тыч ны марш рут «Стру мень» па каз вае 

гіс то рыю і пры ро ду вёс кі Вя лі кія Двор цы, вёс кі Вя ля ці чы, да-

па ма гае пра вес ці са ма стой нае вы ву чэн не знік лых на се ле ных 

пунк таў. Гэ тыя геа гра фіч ныя аб' ек ты зна хо дзяц ца ў Пле шчыц-

кім сель скім Са ве це Пін ска га ра ё на.

Пле шчыц кі марш рут

На га да ем, што «Звяз да», «Края знаў чая 

га зе та» і Бе ла рус кі фонд куль ту ры ра зам 

ла дзяць рэс пуб лі кан скі кон курс «Сла ву-

тыя ім ёны ма ёй ма лой ра дзі мы». Свае 

твор чыя на пра цоў кі, якія ўпіс ва юц ца ў 

тэ ма ты ку Го да ма лой ра дзі мы, вы мо жа-

це да сы лаць на ад рас: 220026, г. Мінск, 

Тра ец кая на бя рэж ная, 6 (Бе ла рус кі фонд 

куль ту ры) да 31 снеж ня. Тым ча сам ра бо-

ты ўжо па сту па юць. На прык лад, сён ня, на-

пя рэ дад ні Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, 

мы змя шча ем ту рыс тыч ны марш рут, які да слаў нам Анд рэй 

Па лю хо віч. Гэ та не вя ліч кі ванд роў ны да вед нік па Пле шчыц-

кім сель скім Са ве це Пін ска га ра ё на. Ад нак на па чат ку хо чац ца 

даць сло ва ад на му з ар га ні за та раў кон кур су, пісь мен ні ку і 

края знаў цу Ана то лю БУ ТЭ ВІ ЧУ, які на пэў на ж на тхніць і вас 

паў дзель ні чаць у кон кур се:

«Усве дам ляць 
сва іх зем ля коў вя лі кі мі»
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