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Мы бу дзем пра цяг ваць лі та ра тур нае спа бор ніц тва 
і за пра ша ем да ўдзе лу ўсіх, хто пі ша ці на ват чы тае 
апа вя дан ні на ста рон ках га зе ты — мо жа быць, пры спеў 
час вы пра ба ваць свае маг чы мас ці?

Та му што наш кон курс ад кры ты для вас — і для пра-
фе сій ных лі та ра та раў, і для тых, ка го на тхнен не ці жа-
дан не вы ка зац ца пад штурх ну ла да ства рэн ня апа вя дан-
ня. Ка му ёсць пра што на пі саць ці за ха це ла ся па дзя ліц ца 
сва і мі дум ка мі пра свет, жыц цё ў ім ча ла ве ка. Ці рап там 
вы бы лі свед ка мі ці ка вых па дзей, не ар ды нар ных сі ту а-
цый, пра якія мож на рас па вес ці ў лі та ра тур ным тво ры. Ці 
пры спеў час з чы та ча пе ра тва рыц ца ў пісь мен ні ка...

Умо вы: раз гля да ец ца толь кі ад но апа вя дан не ад ад на-
го аў та ра (!) па ме рам да 5 ста ро нак (ці да 10—12 ты сяч 
зна каў). Гэ та па він на быць апа вя дан не на бе ла рус кай мо-
ве, якое ні дзе да гэ туль не дру ка ва ла ся. Рэ дак цыя па кі дае 
за са бой пра ва не рэ цэн за ваць і не вяр таць тво ры.

Апа вя дан ні на кі роў вай це на ад рас: га зе та «Звяз-
да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, г. Мінск, 
з па зна кай «На лі та ра тур ны кон курс». Мож-
на да сы лаць апа вя дан ні на элект рон ны ад рас: 
іnfо@zvіаzdа.bу так са ма з па зна кай «Лі та ра тур ны 
кон курс».

Ша ноў ныя аў та ры! Аба вяз ко ва па ве дам ляй це сваё 
проз ві шча і імя (са праўд нае), імя па баць ку, дак лад ны 
паш то вы ад рас і поў ныя паш парт ныя звест кі (ну мар, кім 
і ка лі вы да дзе ны, аса біс ты ну мар), а так са ма кан такт ны 
тэ ле фон. Ка лі лас ка, на пі шы це коль кі слоў пра ся бе: чым 
зай ма е це ся, ка лі і пад уплы вам ча го па ча лі пі саць.

Вя ду чым кон кур су ў 2016 го дзе за ста ец ца пісь мен-
нік Алесь БА ДАК, ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая 
лі та ра ту ра».

Най леп шыя апа вя дан ні, па да дзе ныя на кон курс, 
бу дуць на дру ка ва ны на ста рон ках га зе ты з вы пла тай 
га на ра ру. Гра шо выя прэ міі атрым лі ва юць пе ра мож цы 
пас ля пад вя дзен ня вы ні каў.

ВІН ШУ ЕМ 
ПЕ РА МОЖ ЦАЎ

Ад мет на, што наш кон курс апош нія га ды пры цяг вае 
ўва гу ў асноў ным удзель ні каў з пісь мен ніц ка га ася-
род ку ці з ко ла на шых па ста ян ных чы та чоў. Так бы ло, 
пры нам сі, у 2015 го дзе. Вель мі ра дас на, ка лі на шы 
аў та ры не губ ля юц ца і на гад ва юць пра ся бе но вы мі тво-
ра мі — та ды ёсць ад чу ван не, што кон курс пра во дзіц ца 
не здар ма, што ў яго ёсць свая чы тац кая аў ды то рыя.

Дзя куй усім на шым аў та рам, якія не пер шы год да-
сы ла юць свае апа вя дан ні на кон курс. Дзя куй і тым, хто 
да лу чыў ся да нас толь кі ле тась, хто пі саў та му, што не 
мог не пі саць, ка лі ад чу ва ла ся на тхнен не, ка лі дум кі 
пра сі лі ся на бе лы ар куш. Дзя куй на шым аў та рам за 
тое, што пі шуць на бе ла рус кай мо ве (і тым, хто, мо жа 
быць, па спра ба ваў гэ та зра біць упер шы ню — ёсць і 
та кія лю дзі, якіх пад штурх ну ла ме на ві та на ша га зе та). 
Дзя куй і тым, хто да сы лаў свае тво ры на кон курс, але 
апа вя дан ні не бы лі на дру ка ва ныя. Ёсць фар мат га зе-
ты: не ўсё, што на пі са на на ват твор ча і з дум кай, мо-
жа па ба чыць свет у пе ры я дыч ным вы дан ні. Да та го ж 
кон курс, які пра во дзіць на цы я наль ная га зе та, якая ідзе 
на ўсю кра і ну, мае свае ўмо вы, і па тра ба ван ні да якас-
ці тэкс таў ні хто не ад мя няў. Па-пер шае: твор па ві нен 
мець дум ку і ад люст роў ваць праз воб ра зы су час ную 
бе ла рус кую рэ ча іс насць, раз ва жаць пра ча ла ве ка ў ёй. 
Па-дру гое: апа вя дан не — гэ та май стэр ства сло ва, якое 
па він на ад чу вац ца на ват у не вель мі вя лі кім тэкс це.

Вя ду чы кон кур су 2015 го да Алесь Ба дак, прад стаў-
ля ю чы апа вя дан не і аў та ра, звяр таў ува гу на вар тас ці 
тво ра і асаб лі вас ці аў тар скай ма не ры. Ся род на шых 
пе ра мож цаў за мі ну лы год — лі та ра та ры і ама та ры 
лі та ра ту ры, якія што дзён на зай ма юц ца ін шай пра цай, 
але ма юць сваё ад чу ван не і по гляд на скла да ныя з'я-
вы жыц ця. Уз на га ро джан не прой дзе ў рэ дак цыі га зе ты 
«Звяз да». Удак лад ніць ін фар ма цыю мож на па кан такт-
ным тэ ле фо не: +375 29 6910249 (Vеlсоm).

УВА ГА, 
АЎ ТА РЫ!

Да ўдзель ні каў кон кур су 
апа вя дан няў «Звяз ды» ў 2016 го дзе

ВІН ШУ ЕМ 
І ЗА ПРА ША ЕМ ПЕ РА МОЖ ЦАЎ:

1-я прэ мія — Вік тар ВА РА НЕЦ, апа вя дан не «Та-
ям ні ца Фа ры Ві таў та» (4 ве рас ня 2015 го да).

2-я прэ мія — Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА, апа вя дан не 
«Ве лі код ны па час ту нак» (9 чэр ве ня 2015 го да).

3-я прэ мія — Ле а нід ЛЕ ВА НО ВІЧ, апа вя дан не 
«Дзед Ва сіль і Ор лік» (30 кра са ві ка 2015 го да).

Па да рож ні чаць мож на не 
толь кі ў пра сто ры, але і ў 
ча се. Пра гэ та вы дат на ве-
да юць мас та кі і паэ ты. Ім 
да дзе ны та лент на блі жаць 
да нас гіс то рыю. У гэ тым 
пе ра кон вае і вы стаў ка 
«Час маг на таў», якая пра-
цуе ў га ле рэі Рэс пуб лі кан-
ска га тэ ат ра бе ла рус кай 
дра ма тур гіі.
Ры ца ры, маг на ты, пер ша-
дру кі. Ця пер для мя не гэ та 
не прос та сло вы, а жы выя 
воб ра зы, якія інт ры гу юць. 
Пра тое, як гэ та га здо ле лі 
да біц ца ма ла дыя мас та кі, 
раз ва жае адзін з ку ра та-
раў пра ек та, скульп тар і 
вы клад чык скульп ту ры, 
ма люн ка і кам па зі цыі Гім-
на зіі-ка ле джа мас тац тваў 
імя І.В. Ахрэм чы ка Іван 
АР ЦІ МО ВІЧ. 

Па чаць з гіс то рыі
«Мы па да лі за яў ку на кон-

курс куль тур ных іні цы я тыў 
пра ек та «Го лас куль ту ры», які 
рэа лі зу ец ца пра пад трым цы Еў-
ра пей ска га са ю за. Мэ та яго — 
па гру зіц ца і нам, пе да го гам, і 
на ву чэн цам, у гіс то рыю, у так 
зва ны «за ла ты век» бе ла рус-
кай гіс то рыі — гэ та ХV, XVІ, XVІІ 
ста год дзі. У гэ ты час бы лі ство-
ра ны най больш вя до мыя ар хі-
тэк тур ныя ан самб лі — Мір скі, 
Ня свіж скі за мкі, жы лі Ра дзі ві лы, 
Са пе гі, ад бы ва лі ся шмат лі кія 
ге ра іч ныя па дзеі, інакш ка жу чы, 
гэ та час, ба га ты на рэ аль ную 
гіс то рыю, так са ма на ле ген ды і 
мі фы. Для мас та ка гэ та ўсё не-
ве ра год на ці ка ва — па-пер шае, 
ужо ня ма тых лю дзей, ні хто не 
ве дае іка на гра фію, не за ха ва-
ла ся фо та здым каў, ёсць шы ро-
кая пля цоў ка для фан та зіі. Ра бі, 
што хо чаш, укла дай свой сэнс, 
ілюст руй, ства рай але го рыі».

«Час маг на таў» — гэ та не 
прос та пра ект, а куль тур ная іні-
цы я ты ва. Як тлу ма чыць Іван Ар-

ці мо віч, гэ та «го лас куль ту ры, тое, 
што да па мо жа пра соў ваць на ша 
мас тац тва, пра па ган да ваць бе-
ла рус кае, пад няць на цы я наль ную 
гіс то рыю, тыя фак ты куль ту ры, 
на якія мы ўжо за бы лі ся». Кож-
ны твор пра ек та — са ма стой ны. 
Яны дзесь ці на іў ныя, дзесь ці дзі-
ця чыя, у той жа час і сур' ёз ныя, а 
іх вар тасць у тым, што «кож ны з 
мас та коў укла даў у бе ла рус кую 
гіс то рыю свой сэнс — гэ та шчы-
рае яе пра чы тан не. Мы мо жам 
уба чыць гіс то рыю ў раз віц ці, не 
толь кі ча са вым, але і раз віц ці кож-
на га з мас та коў».

Вы ста ва «Час маг на таў» 
атры ма ла ся роз най — дыя па-
зон шы ро кі, пра цы ці ка выя. Іван 
Ар ці мо віч тлу ма чыць: «Па-пер-
шае, ра зам з пра ца мі мас та коў-
па чат коў цаў, яшчэ дзя цей, экс-
па ну юц ца пра фе сій ныя ра бо ты; 
па-дру гое, пра ект прад стаў ляе 
на шу на ву чаль ную ўста но ву, 
якая з'яў ля ец ца ў Бе ла ру сі ўні-
каль най — на прык лад, з 5 кла са 

мы ву чым дзя цей скульп ту ры, 
мож на ўба чыць твор часць кож-
на га ў раз віц ці. Акра мя та го са-
ма тэ ма зна ка вая для куль ту ры 
Бе ла ру сі, для лю дзей, якія ці-
ка вяц ца куль тур ным пра цэ сам, 
якія з'яў ля юц ца част кай куль-
тур най і гіс та рыч най су поль нас-
ці. Кож ная пра ца тут мае сваю 
аў тар скую ін тэр прэ та цыю — з 
ад на го бо ку, гэ та неш та аса біс-
тае, ін тым нае, з дру го га — гэ-
та ад сыл ка да на шай гіс то рыі, 
і чым час цей мы бу дзем гэ тую 
тэ му за кра наць, тым больш яна 
бу дзе ўплы ваць на тое, што ад-
бы ва ец ца сён ня. Ка лі мы вяр-
та ем ся да гіс то рыі зноў і зноў, 
гэ та зна чыць, што яна жы ве — 
жы вуць тыя ж праб ле мы, тыя ж 
па няц ці, тыя ж ідэі».

Ад чуць гіс то рыю
Вы клад чык і мас тацт ва знаў-

ца Га лі на Баг да на ва ад зна чы ла, 
што на за ня тках па гіс то рыі мас-
тац тва мож на па каз ваць пра-
цы з пра ек та як ілюст ра цыі да 
гіс та рыч ных па дзей: «Ка жуць, 
што на род без па мя ці дрэн ны. 
Я ду маю, шмат мож на знай сці 
пры ма вак пра гіс то рыю, а гэ-
тая на род ная муд расць не на 
пус тым мес цы ўзнік ла. Прос тыя 
лю дзі ве да лі, што га ва ры лі, ра-

зу ме лі і ста ра лі ся бе раг чы свой 
род і па мя таць сва іх прод каў, бо 
ча ла век жа не ўзяў ся ні ад куль, 
не вы ткаў ся з па вет ра. За кож-
ным ча ла ве кам — па ка лен ні».

Іван Ар ці мо віч ка жа, што 
для яго ад каз на пы тан не пра 
важ насць гіс то рыі — ві да воч-
ны: «Ка неш не, гэ та моц на за-
ле жыць ад ча ла ве ка, які на кі-
роў вае. Але для мя не, на прык-
лад, гіс то рыя — гэ та гіс то рыі. 
Гіс то рыя ці ка вая, бо гэ та не 
прос та су хія ліч бы, пе ра лік 
проз ві шчаў, але і сю жэ ты, жы-
выя лю дзі, іх уза е ма ад но сі ны. 
Гіс то рыя — гэ та прад мет фан-
та зіі: ад каз кі да гіс то рыі, ад ле-
ген ды да пры па вес ці. Ка неш не, 
той пласт гіс то рыі, які пад ня ты 
ў на шым пра ек це, — гэ та ўзру-
ша ная фан та зія. Дзяў ча ты тут 
зной дуць пры го жыя жа но чыя 
ўбо ры, а хлоп цы — ге ра іч нае 
мі ну лае».

Но вае, су час нае — гэ та 
асэн са ван не і транс фар ма цыя 

ўжо пе ра жы та га. Праз мі ну лае 
мож на вы ра шаць праб ле мы су-
час нас ці, лі чыць Іван Ар ці мо віч: 
«Ка лі звяр нуц ца да ма іх дзі ця-
чых ус па мі наў і ўяў лен няў, а ў 
дзя цін стве за кла да ец ца ас но ва 
ўся го, то мой баць ка на гіс то-
рыі, як кры ні цы бяз меж ных маг-
чы мас цяў для мас та ка, пе ра даў 
і мне лю боў і ці каў насць да гэ-
тай тэ мы. Для мя не гэ та ба га ты 
пласт бяс кон цас ці воб ра заў, у 
якім мож на знай сці твор чыя ідэі 
і ра шэн ні... Сва ім зва ро там да 
гіс то рыі ма ла дыя мас та кі ня-
суць яшчэ сваю бу ду чы ню, на-
шу бу ду чы ню як на ро да. Бо та-
кі эле мент як са ма свя до масць 
за ста ец ца важ ным, ня гле дзя чы 
на тое, што мы амаль 25 га доў 
не за леж ная дзяр жа ва, але гэ ты 
мо мант кож ны асэн соў вае для 
ся бе сам».

На ма ля ваць 
гіс то рыю

Сён ня мас тац тва мо жа раз-
маў ляць з гле да ча мі з да па-
мо гай не толь кі воб ра за, але 
і ідэі. Каб ад чуць гэ та, мож на 
па глдя зець на ад ну з прац вы-
ста вы — «4 ка ро ны». Мас та кі 
па ка за лі ка ро ну як сім вал ула-
ды. Вы тан ча ная, жа ноц кая — 
каб пад крэс ліць пры га жосць 
жан чы ны; ка ро на з па пе ры па-
каз вае, што ўла да пе ра тва ра-
ец ца ў ні што, яна хут ка плын ная; 
са све чак — сім вал та ям ні цы, 
змоў, бо ў тыя ча сы свеч кі бы лі 
ледзь ве не адзі ны мі свед ка мі 
гіс та рыч ных па дзей; ка ро на з 
ме та лу — жорст кая, сім вал гра-
хоў нас ці ўла ды: «Гэ та ўсё фі-
ла соф скія рэ чы. Пры да па мо зе 
адзі на га воб ра за па ін ды ві ду-
аль ным ра шэн ні тут па ка за ны 
шэ раг ад мыс ло вых аса цы я цый, 
але гэ та ўво гу ле ры са су час-
на га мас тац тва — не ка то рыя 
рэ чы трэ ба рас тлу мач ваць гле-

да чу. Мо ва мас тац тва не змя-
ні ла ся — яно, як і 300 га доў та-
му, вы маў ляе ты мі ж срод ка мі: 
жы ва піс — ко ле рам, ма люн кам, 
скульп ту ра — фор май і пра сто-
рай ва кол... Мо ва не змя ні ла-
ся — змя ніў ся све та по гляд і 
ад но сі ны мас та ка да свай го 
вы каз ван ня. Яно ста но віц-
ца больш змяс тоў ным, больш 
ары ен та ва ным не на кан ста та-
цыю фак та, а на яго фі ла соф скі 
змест, на сім ва лы і зна кі. Ка лі 
твор ста но віц ца зна кам — гэ та 
най вы шэй шая яго фор ма».

Іван Ар ці мо віч сам шмат ува гі 
на дае гіс то рыі — на прык лад, ён з 
баць кам і скульп та рам Ула дзі мі-
рам Це ра бу ном ужо амаль 10 га-
доў пра цуе над маш таб ным пра-
ек там, які пры све ча ны Пер шай 
су свет най вай не — гэ та комп лекс 
па лі ніі су праць ста ян ня ў Смар-
го ні ў 1915—1917 га дах, ка лі там 
пра хо дзі ла лі нія фрон ту. У той час 
го рад быў прак тыч на зні шча ны, 
а пра гэ тыя па дзеі амаль ні хто не 

ве дае: «Там ад бы ва лі ся не ве ра-
год ныя рэ чы — упер шы ню на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі ўжы лі га за вую 
зброю, упер шы ню там уз ля цеў 
і раз біў ся па вет ра ны ка ра бель 
«Іл ля Му ра мец», упер шы ню там 
дзей ні чаў жа но чы ба тальён Ма-
рыі Бач ка ро вай». Комп лекс вя-
лі кі — бу дуць не толь кі скульп-
тур ныя кам па зі цыі. Пра ект стане 
ін тэр на цы я наль ным.

Быць гіс то ры яй
Іван Ар ці мо віч пра цуе не 

толь кі з ма ну мен таль най 
скульп ту рай, але і з ма лы мі 
фор ма мі. З чым пра ца ваць ляг-
чэй — ён не ка жа, бо «ўсё вя лі-
кае ро біц ца з ма ло га. У ма лым 
усё вы ра ша ец ца — і воб раз, і 
кам па зі цыя, і ідэя. Усе склад ні кі 
вя лі ка га тво ра ад ра зу вы ра ша-
юц ца ў не вя лі кім па ме ры. Ма ну-
мен таль ная скульп ту ра — гэ та 
як ства рэн не філь ма — пра ца 
не ад на го ча ла ве ка. У скульп ту-
ры аў тар, ка неш не, па нуе, але 
ён ро біць твор не адзін».

Удзель нік і ар га ні за тар мас-
тац кіх вы стаў у Бе ла ру сі і за мя-
жой, аў тар кні гі пра бе ла рус кую 
шко лу скульп ту ры, Іван Ар ці мо віч 
усё яшчэ хва лю ец ца, ка лі прад-
стаў ляе пра цу аў ды то рыі: та ды 
пры хо дзіць мо мант ча кан ня і кры-
ху рас ча ра ван ня — як гэ та бу дзе 
ўспры ня та: «У га ле рэі пра ца ўжо 
пе ра стае быць тва ёй — яна на ле-
жыць лю дзям». Ён — сам яшчэ 
ма ла ды скульп тар, та му па ра ды 
ма ла дым да ваць не збі ра ец ца. 
Адзі нае, што мо жа па ра іць, — 
лю біць сваю пра фе сію, лю дзей 
на во кал, сваю гіс то рыю. І нес ці 
мас тац тва ў ма сы, маг чы ма, на-
ват сіл ком, па чы на ю чы з па пу ляр-
ных форм, але га лоў нае — «хоць 
кры шач ку па хіс нуць наш не ру хо-
мы свет». Пра ект «Час маг на таў» 
як раз дэ ман струе ру хо масць і 
змен лі васць.

Мар га ры та ДЗЯХ ЦЯР.

«ГІС ТО РЫЯ — 
ГЭ ТА ГІС ТО РЫІ»

Час маг на таў у га ле рэі

На ву чэн цы 3 кур са Мак сім ЕР МА КО ВІЧ і Ян ЛЕЎ ША са скульп тур най 
кам па зі цы яй апошняга «Аста фій Баг да на віч Ва ло віч».

На тал ля ШЫБ КО. «Ле ген да аб ка мя нях».


