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✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў і 
гасцей XIV Нацыянальнага фестыва-
лю беларускай песні і паэзіі з яго ад-
крыццём. «Гэты прадстаўнічы куль-
турны форум з гонарам выконвае 
пачэсную місію развіцця і папуляры-
зацыі айчыннай літаратуры і музыч-
нага мастацтва, — гаворыцца ў він-
шаванні. — На сцэнічных пляцоўках 
Маладзечна выступаюць самыя зна-
камітыя артысты, аб’яднаныя лю-
боўю да роднага слова і песні. Адной 
з незабыўных старонак з’яўляецца 
конкурс маладых выканаўцаў, які 
адкрыў многім майстрам беларускай 
эстрады шлях на вялікую сцэну».

✓ Кіраўнік дзяржавы павіншаваў 
народнага артыста Беларусі Арноль-
да Памазана з 75-годдзем. «Створа-
ныя Вамі вобразы кранаюць сэрца 
адданасцю жыццёвай праўдзе, адлю-
страваннем найлепшых рыс народ-
нага характару і псіхалагічнай глы-
бінёй,  — адзначана ў віншаванні.  — 
Спектаклі з Вашым удзелам упры-
гожваюць рэпертуар Нацыянальнага 
акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы 
і карыстаюцца нязменным прызнан-
нем гледачоў розных пакаленняў».

✓ Пленум Прэзідыума Саю-
за пісьмен нікаў Беларусі з удзе-
лам першага намесніка Кіраўніка 
 Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспу-
блікі Беларусь Аляксандра Радзькова 
а дбыўся ў Мемарыяльнай зале сталіч-
нага Дома літаратара. «Пісьмен-
нікі  — гэта  аўдыторыя, закліканая 
выказвац ь свае думкі публічна. Вы 
павінны перадаць чытачу сваю энер-
гетыку, пісьмен ніцкую культуру»,  — 
пад крэсліў А.  Радзько ў падчас су-
стрэчы з творцамі.

✓ Амаль 300 артыстаў Нацыяналь-
нага акадэмічнага Вялікага тэатра 
оперы і балета Беларусі бяруць удзел 
у штогадовым фестывалі «Вечары Вя-
лікага тэатра ў замку Радзівілаў», які 
праходзіць у Нясвіжы 20 — 22 чэрвеня. 
Высокае мастацтва публіцы прадэ-
манструюць оперныя выканаўцы, 
артысты балета, сімфанічны аркестр 
і хор. Музычнае свята пройдзе на 
некалькіх пляцоўках: ва ўнутраным 
двары і тэатральнай зале замка, га-
радской Ратушы, а таксама ў касцёле 
Божага Цела.

✓ 23 чэрвеня ў вячэрнім эфіры тэ-
леканала «Беларусь 1» Агенцтва тэле-
навін Белтэлерадыёкампаніі сумесна 
з дзіцячым хорам рэспубліканскай 
гімназіі-каледжа пры Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі прад-
ставіць праект «Яны спявалі за Ра-
дзіму», прымеркаваны да 70-годдзя 
беларускай наступальнай аперацыі 
«Баграціён» — найбуйнейшага выз-
валенчага руху ў гісторыі Вялікай 
Айчыннай вайны. Усяго гледачы ўба-
чаць 10 фільмаў. Пачатак — у 22.10.

✓ У гэты ж дзень на тэлеканале 
«Беларусь 3» адбудзецца прэм’ера 
гістарычнай сагі «Шляхта. Бруталь-
ная гісторыя». Гэта чарговая праца 
аўтарскага калектыву Агенцтва тэ-
ленавін на чале з Міхасём Равуцкім з 
серыі вядомых гістарычных цыклаў. 
Дарэчы, чатыры праекты ў 7 част-
ках  — «Слуцкія паясы. Тайныя зна-
кі», «Радзівілы. Таямніцы сям’і», «На-
цыянальная дылогія. Статут ВКЛ», 
«Нацыянальная трылогія. Герб. Гімн. 
Сцяг» — сталі лаўрэатамі спецыяль-
най прэміі Прэзідэнта Беларусі дзе-
ячам культуры і мастацтва. Першая 
серыя пачнецца ў 19.10.

Мноства карцін, намаляваных гаспада-
ром дома і падораных яму сябрамі. Таршэр 
пад зялёным абажурам, друкарка, камін, 
утульнае крэсла-качалка, драўляная мэбля 
ў сталовай. На сценах кабінета і малень-
кай спальні — простыя шпалеры, на ман-
сардзе  — шмат сонца. Кнігі на паліцах, на 
стале — скрынка з цюбікамі фарбы. Стары 
каляндар, а побач — расклад аўтобуса на 
Мінск. Такім гэты дом быў пры жыцці гаспа-
дара, народнага пісьменніка Беларусі Васіля 
Быкава. Літаральна ўчора, 19 чэрвеня, у 90-ы 
дзень нараджэння Васіля Уладзіміравіча, 
дзверы для наведвальнікаў расчыніў філіял 
Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай 
літаратуры — «Музей-дача Васіля Быкава». 
Ён знаходзіцца ў пасёлку Ждановічы-6 па 
адрасе: вуліца Вінаградная, 62.

Двухпавярховы дом агульнай плошчай 
104 квадратныя метры пісьменнік пабуда-
ваў у 1984 годзе. Менавіта тут ён мог ад-
пачываць ад гарадской мітусні, прымаць 
блізкіх сяброў, маляваць, займацца аўта-
мабілем у гаражы. Два гады таму ўдава 
пісьмен ніка Ірына Міхайлаўна перадала 
дачу ва ўласнасць дзяржавы. Было прыня-
та рашэнне адкрыць тут музей.

— Гэты музей асаблівы. Ён мемарыяль-
ны, — распавядае дырэктар Дзяржаўнага 

музея гісторыі беларускай літаратуры 
Лідзія Макарэвіч. — Мы пакінулі ўсе 
прадметы, што былі ў доме пры жыцці 
Васіля Ула дзіміравіча, — ад мэблі да су-
веніраў, мастацкіх работ, нават прадме-
таў побыту. Дадалі яшчэ некаторыя ма-
тэрыялы. Яны паказваюць Васіля Быкава 
як чалавека, які вельмі любіў маляваць, 
нават замест дзённікавых тэкставых 
 запісаў рабіў дзённікі-малюнкі. 

Рашэнне захаваць дачу Васіля Быкава 
ў амаль нязменным стане беларускія спе-
цыялісты музейнай справы прынялі пасля 
сустрэчы з латышскімі калегамі. Тыя распа-
вядалі пра свае мемарыяльныя музеі і з за-
давальненнем адзначалі, што іх папярэднікі 
пакінулі прастору максімальна нязмененай. 
Праз гады гэта набывае асаблівы сэнс… 

Думаецца, сэнс гэта мае ўжо сёння. Калі 
заходзіш у кабінет, бачыш друкарку на ста-
ле, лямпу, пад святлом якой ён працаваў, 
кнігі, што пісьменнік любіў гартаць (нека-
торыя з іх нават з аўтографамі аўтараў), то 
сам вобраз творцы з «голасу аўтара» кніг і 
партрэтаў у падручніках ператвараецца ў 
жывога чалавека, які калісьці быў тут. 

У музеі-дачы Васіля Быкава побач з ме-
марыяльнымі рэчамі вельмі карэктна прад-
стаўлены экспазіцыйныя комплексы, якія 

расказваюць пра жыццё пісьменніка, звяза-
нае ў першую чаргу з гэтым домам. Экспа-
нуюцца быкаўскія малюнкі, накіды, зробле-
ныя алоўкам у шматлікіх блакнотах, толькі 
крыху павялічаныя. Змешчаныя і тыя, на 
якіх адлюстраваны аўтамабіль. У музейную 
прастору ператварыўся і гараж пісьменніка. 
Цяпер тут можна пабачыць своеасаблівую 
карту дарог, на якой пазначаныя асноўныя 
кропкі, дзе бываў Васіль Уладзіміравіч: яго 
родныя Бычкі, Гродна, Мінск, востраў Са-
халін, дзе служыў пісьмен нік, гарады, куды 
ён трапляў падчас камандзіровак. Такі крок 
таксама зроблены не выпадкова. Быкаў — 
адзін з нямногіх беларускіх пісьменнікаў, 
які сур’ёзна цікавіўся аўтамабілямі, ведаў, 
як яны працуюць. Пра гэта сведчыць мно-
ства спецыяльных кніг для аўтамабілістаў, 
якія і сёння стаяць на адмысловай палічцы 
ў гаражы. 

Варта падкрэсліць, што «Дача-музей 
Васіля Быкава» сёлета працуе толькі па ка-
стрычнік. Наступнай вясной, калі пачнец-
ца чарговы дачны сезон, дом Васіля Ула-
дзіміравіча зноў запросіць у госці. Паводле 
задумкі, наведвальнікі пабачаць крыху зме-
неную экспазіцыю, што прыадкрые іншыя 
старонкі біяграфіі і творчасці Васіля Быкава. 

Марына ВЕСЯЛУХА

Загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева ў кабінеце  
Васіля Быкава звяртае ўвагу першых наведвальнікаў на кнігу з прысвячэннем Быкаву. 
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На дачу, да Быкава!
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— Як рэалізуюцца стасун-
кі беларускай і амерыканскай 
літаратурных грамадскасцей?

— Пачну з расповеду пра сябе. 
Я беларуска (пісьменніца на-
радзілася ў пасёлку Высокае Ві-
цебскай вобласці. — Я. Я.), але 
ў Саюз пісьменнікаў была пры-
нятая на амерыканскай зямлі.  
Па адукацыі — архітэктар. Член 
Саюза архітэктараў Беларусі. 
Кандыдат навук, былы дацэнт 
архітэктурнага факультэта Бе-
ларускага політэхнічнага інсты-
тута (цяпер — Беларускі нацы-
янальны тэхнічны ўніверсітэт), 
спявала ў опернай студыі Дома 
культуры прафсаюзаў, якая 
пазней атрымала назву Опер-
ны народны тэатр. У 1979 год-
зе з’ехала ў ЗША, дзе спачатку 
працавала чарцёжнікам. Вершы 
першапачаткова пісала не для 
публікацый, выступала перад 
эмігранцкай публікай. З цягам 
часу, пасля з’яўлення некалькіх 
паэтычных зборнікаў, мяне па-
чалі запрашаць у Беларусь. Тут 
я заўсёды адчуваю, што пры-
ехала да сяброў. Пастаяннай  

пляцоўкай сустрэч з чытачамі 
стала Мінская абласная бібліятэ-
ка імя А. Пушкіна. Зборнік «До-
рогами судьбы» — мая восьмая 
кніга. Несумненна, старшыня 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Мікалай Чаргінец праводзіць 
каласальную працу і з замеж-
нымі членамі гэтай грамадскай 
арганізацыі, і з рускамоўнымі 
творцамі. Кіраўніцтвам СПБ 
арганізоўваюцца выступленні 
аўтараў перад рознымі аўды-
торыямі, ладзяцца паездкі па 
ўсіх рэгіёнах Беларусі. Для краі-
ны гэта вялікі плюс. А ў Лос- 
Анджэлесе, дзе я жыву, актыўна 
працуе Рускі літаратурны клуб, 
членам якога грамадская аргані-
зацыя Russian Social Community 
бясплатна прадастаўляе залу 
для выступленняў. Я з’яўляюся 
і сябрам нью- ёркскага Клуба 
рускіх пісьменнікаў. У Каліфор-
ніі на рускай мове выдаецца 
«Международный альманах по-
эзии», дзе друкуюцца расійскія, 
украінскія, еўрапейскія паэты, 
а таксама беларускі творца Ана-
толь Аўруцін.

— Ці змянілася штосьці ў 
кнігавыданні?

— Калі казаць пра Лос- 
Анджэлес, то тут даводзіц-
ца выдаваць кнігі або за свой 
кошт, або за спонсарскія срод-
кі. Але ў той жа час вельмі 
радуе, што паэзія жыве і пра-
цягвае жыць. Так, у нямецкім 
горадзе Дзюсельдорфе з 2002 
па 2012 год на высокім узроўні 
праходзіў 10-гадовы Міжна-
родны паэтычны турнір, які 
скончыўся выданнем «Залатой 
кнігі» выбраных твораў яго пе-
раможцаў. У гэты калектыўны 
зборнік увайшлі і мае вершы. 

— Якія перспектывы развіц-
ця беларуска-амерыканскіх 
літаратурных стасункаў  вы 

бачыце? Што яшчэ можна 
 зрабіць для ўмацавання на-
шых сувязей?

— Повязі, якія нас яднаюць, 
вельмі тонкія: яны трымаюц-
ца на чыстым энтузіязме. А 
больш моцнымі стануць тады, 
калі беларускі бок пашырыць 
межы душэўнасці ў дачыненні 
да эмігрантаў.

— А наколькі зацікаўле-
на літаратурай сучасная мо-
ладзь? Ці наладжаны кантакт 
паміж старэйшым і малод-
шым пакаленнямі ў ЗША?

— Маладыя амерыкан-
цы сёння даволі прагматыч-
ныя і рупяцца пра набыццё 
спецыяльнасці, арыентую-
чыся на тыя прафесіі, якія,  

згодна з іх меркаваннямі, мусяць  
прыносіць добры грашовы пры-
бытак. Літаратурай з іх цікавяц-
ца адзінкі, якія з задавальнен-
нем наведваюць творчыя веча-
рыны, канцэрты ды культурныя 
мерапрыемствы. На мой погляд, 
каб па-сапраўднаму прывабіць 
моладзь да мастацтва слова, 
трэба як мага часцей правод-
зіць сустрэчы з прадстаўнікамі 
старэйшага пісьменніцкага па-
калення, здольнымі з адкрытай 
душой звярнуцца да маладых, 
каб такім чынам паспрыяць 
выхаванню ў іх любові да пры-
гожага. Для эмігранцкіх дзяцей 
пры Russian Social Community 
працуюць гурткі і клубы, у ме-
жах якіх рэгулярна ладзяцца 
баць коўскія вечары.

— У Беларусі вас ведаюць 
не толькі як паэтэсу, але і як 
публіцыста. Пра што пішаце 
апошнім часам?

— У Каліфорніі ўжо больш 
як дваццаць гадоў ажыццяўля-
ецца выпуск рускамоўнага 
штотыднёвіка «Панорама», 
дзе друкуюцца і мае артыку-
лы, пры свечаныя культурнаму 
жыццю эміграцыі, псіхалогіі 
эмігрантаў, праблеме адапта-
цыі ў іншай краіне.

— Падзяліцеся, калі ласка, 
творчымі планамі.

— Я працую над вялікім 
мастацкім празаічным тво-
рам (мяркую, што гэта будзе 
аповесць ). Тэма — акупацыя і 
гісторыя савецкага перыяду.

Гутарыла Яна ЯВІЧ

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Нагодай для сустрэчы з паэтэсай, членам Саюза 
пісьменнікаў Беларусі Інай Санінай (сапраўднае імя 
— Маіна Іванаўна Арцішэўская-Ерусалімчык) стаўся 
сёлетні выхад у айчынным выдавецтве «Харвест» яе 
зборніка вершаў і паэм «Дорогами судьбы» (серыя 
«Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі»). Пра гэтае 
выданне, а таксама пра лёс рускамоўнай літаратуры 
ў далёкім замежжы — наша гутарка з аўтарам.

Пашырым межы душэўнасці

Імпрэзы

Заснавальнікі акцыі — Мін-
скае абласное аддзяленне Саюза 
пісьменнікаў Беларусі і Мінская 
абласная арганізацыя Белару-
скага саюза журналістаў, газеты 
«Звязда» і «Мінская праўда». У 
межах творчага праекта жур-
налісты і пісьменнікі наведа-
юць тыя адрасы літаратурнай 
памяці, што звязаны з жыц-
цём і творчасцю пісьменнікаў- 
франтавікоў, паэтаў і празаікаў, 
якія адстойвалі свабоду, неза-
лежнасць у шэрагах партызан.

На Пухавіччыне ўдзельнікі 
творчага дэсанта пабывалі ў 
Мар’інай Горцы, у літаратур-
ным пакоі Алеся Бачылы, які 
знаходзіцца ў мясцовай карцін-
най галерэі, на месцах парты-
занскай славы, у вёсках Бала-
чанка, Падбярэжжа, звязаных 
з памяццю народнага песняра 
Якуба Коласа. У раённым края-
знаўчым музеі ў вёсцы Блонь 
правялі краязнаўчыя чытанні.

— Мы ставім перад сабой 
мэту расказваць пра твор-
цаў, якія ў час вайны праявілі 
мужнасць, якія помнілі, што і 
слова павінна быць зброяй, — 
дзеліцца задумамі, звязанымі 
з акцыяй, галоўны рэдактар  

«Мінскай праўды» Мікалай Літ-
вінаў. — Пухавіччына — гэта 
ваенныя лёсы Алеся Бачылы, 
Міхася Пянкрата, Макара Па-
слядовіча, Ларысы Кароткай… 
У 1944 годзе на акупіраванай 
тэрыторыі паблізу Рудзенска 
была надрукавана кніга паэта і 
партызана Усевалада Сабліна. У 
партызанскіх атрадах змагаліся 
Яніна Крайнік, Леанід Амбах, 
Міхась Карнейчык. Чаму пра 
гэта не распавесці сённяшняй 
моладзі? Спадзяёмся, што па 
выніках акцыі, якая пройдзе 
ў многіх раёнах Міншчыны, 
пабачыць свет і кніга «Слова 
клікала ў бой». 

Сваімі развагамі на Пу-
хавіччыне дзяліліся з чытача-
мі, мясцовымі краязнаўцамі 
намеснік дырэктара Выдавец-
кага дома «Звязда» — галоўны 
рэдактар часопіса «Полымя» 
Алесь Бадак, галоўны рэдактар 
часопіса «Маладосць» Святла-
на Дзянісава, першы намеснік 
галоўнага рэдактара «Мінскай 
праўды» Сяргей Грыб, члены 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Браніслаў Зубкоўскі, Мікалай 
Гурын. 

Сяргей ШЫЧКО 

І клікала 
слова ў бой

Акцыя

Акцыя пад такой назвай стартавала 
на Міншчыне, у Пухавіцкім раёне. 
Прымеркавана яна да 70-годдзя вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
і 70-годдзя Вялікай Перамогі. Вядучыя імпрэзы — творцы 

Таццяна Сівец і Навум 
Гальпяровіч — запрасілі ў свет 
высокага мастацтва. «Наша 
паэзія — самая песенная, а 
песня — самая паэтычная», — 
зазначыў Навум Гальпяровіч 
на пачатку мерапрыемства, а 
вершаваныя радкі сучасных 
беларускіх аўтараў толькі 
пацвердзілі выказванне паэта.

Каб любіць Беларусь, трэба 
перш за ўсё любіць маленькую 
радзіму. Таму паэты Мікола 
Шабовіч і Рагнед Малахоўскі 
прысвячалі свае творы роднай 
Мядзельшчыне, з радкоў Ула- 
дзіміра Мазго паўставалі 

зэльвенскія краявіды, а 
паэтэса Іна Фралова вершам 
прызналася ў любові вёсачцы 
Шыпкі, што на Вілейшчыне.

Зразумела, знайшлося ме-
сца і філасофскім роздумам, 
і вершам пра каханне. 
Паэт, аўтар паэтычных 
пародый Анатоль Зэкаў, як 
заўсёды, дадаў у сур’ёзнасць 
мерапрыемства «лыжку 
дасціпнага гумару», зава-
яваўшы сэрцы гледачоў 
паэтычнай пародыяй «Адна-
люб». Паэтэса, кампазітар,  
спявачка, кіраўнік гарадскога 
літаратурнага аб’яднання «Аг- 
мень» маладзечанка Таццяна 

Атрошанка прымусіла заду-
мацца над сэнсам жыцця.

Цёпла былі ўспрыняты пу- 
блікай радкі Алеся Бадака, 
які, нягледзячы на занятасць, 
знаходзіць час на ўласную 
творчасць, а таксама Аліны 
Легастаевай — паэтэсы, чыя 
любоў да Беларусі праверана 
адлегласцю і часам.

Не абышлося, вядома, без 
музыкі. Паэт і выканаўца Ка-
стусь Цыбульскі ўзняў настрой 
гледачоў песняй-пажаданнем, 
спявачка Кацярына Лазука 
прадставіла прэм’еру «Танец раз-
вітання» (словы Алеся Бадака, 
музыка Алены Атрашкевіч).

Аматараў паэзіі сярод 
іншага цікавіла, што натхняе  
аўтараў на творчасць, 
якія літаратурныя густы 
яны маюць, ці дапамагае 
паэту-песенніку знаёмства 
з вядомымі выканаўцамі 
«прасунуць» новую песню.

Аксана ЯРАШОНАК

Фестываль. Беларусь. Паэзія.
«Каб любіць Беларусь…» — гэты вядомы радок 
Алеся Ставера, а сёння слоган нацыянальнага 
тэлеканала «Беларусь 3», стаўся назвай літаратурнай 
гасцёўні, якая ладзілася 14 чэрвеня ў Палацы 
культуры горада Маладзечна ў межах ХІV 
Нацыянальнага фестывалю беларускай паэзіі і песні.

Часопiс «Бярозка» распачаў рэкламную кам-
панiю. У Цэнтральнай дзiцячай бiблiятэцы 
творчы дэсант у складзе бярозкаўцаў Генадзя 
Аўласенкі, Аксаны Ючкавіч і Віктара Лупасіна, 
а таксама намесніка галоўнага рэдактара часо-
піса «Маладосць» Тамары Сарачынскай і супра-
цоўніц Выдавецкага дома «Звязда» выступіў пе-
рад вучнямі пачатковых класаў.

Мэтай творчага дэсанта было зацікавіць 
жэўжыкаў адноўленай «Бярозкай», «пілот» якой 
выходзіць у жніўні. А таксама ў межах акцыі 
«Лета з добрай кнігай» заахвоціць хлопчыкаў і 

дзяўчынак да чытання дзіцячых кніг, якія выхо-
дзяць у Выдавецкім доме «Звязда».

Спачатку юнае пакаленне крытыкавала вы-
ступоўцаў, але верш пра шаблязубага тыгра пе-
рамянiў глядацкi настрой, i далей толькi i было 
крытыкi, што: «А чаму такi кароткi верш?» або: 
«А напiшыце пра чалавека-павука!» Калi ж па-
чалася гульня ў загадкi Генадзя Аўласенкi, то ёю 
захапiлiся лiтаральна ўсе. А перамагла дружба: 
кожны атрымаў прыз — самалёцiк з шакаладным 
грузам.

Віктар ЛЕАНІДАЎ

Творчы самалёцік 
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Стасункі

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское 
аддзяленне СПБ выказваюць глыбокія спачуван-
ні пісьменніку Уладзіміру Аляксеевічу Лазару з 
прычыны напаткаўшага яго гора — смерці ЖОНКІ.

Што стаіць за простай, але 
такой знаёмай, нават роднай, 
назвай «Бярозка»? Ні многа ні 
мала 90 год існавання, выбітныя 
пісьменнікі ў рэдактарах, у тым 
ліку Уладзімір Дубоўка і Рыгор 
Барадулін… Безліч аўтараў, тво-
раў, чытачоў. «Бярозка» выхава-
ла не адно пакаленне беларусаў.  
У 2012-  м легендарная «Бяроз-
ка» стала выходзіць пад воклад-
кай часопіса «Маладосць». 

А цяпер — увага! У жніўні 
выхо дзіць вынік «перазагруз-
кі» — пілотны  нумар адноўленай 
«Бярозкі»! Стваральнікі яе, супра-
цоўнікі рэдакцыі «Маладосці», 
вельмі пастараліся, каб часопіс 
займеў выгляд і змест, здоль-
ны прыцягнуць цяперашнюю 
падлеткава- дзіцячую чытацкую 
пуб ліку. Пабачыць аналаг «піло-
та» вы зможаце ў восьмым, жні-
веньскім, нумары «Маладосці». 

Імкнучыся быць на ад-
ной хвалі са сваімі чытачамі- 
тынэйджарамі, «Бярозка» цвёрда 
трымаецца напрацаваных за ста-
годдзе традыцый. Яна, як і раней, 
з’яўляецца найперш літаратур-
ным часопісам, у якім друкуюцца 
творы і знакамітых пісьменнікаў, 
і чытачоў. «Бярозка» застаецца 
ўнікальнай пляцоўкай літара-
турнай вучобы для самых юных 
творцаў Беларусі. 

Новая «Бярозка» ўзбагаціла-
ся нелітаратурнымі рубрыкамі, 
пры свечанымі самым розным 
аспектам няпростага падлет-
кавага жыцця. Тут і цікавыя 
звесткі пра сучасную культуру, 
вядомых і невядомых (але заўсё-
ды цікавых) людзей, прапановы 
карыснага і прыемнага баўлення 
часу, парады псіхолагаў, абмер-
каванні актуальных тэм... Калі 
вы не забудзецеся своечасова 
выпісаць восьмую «Маладосць», 
то на ўласныя вочы пабачыце і 
ацэніце  адноўленую «Бярозку». 

Тамара САРАЧЫНСКАЯ

Так называецца патрыятычная ак-
цыя, якую прымеркавала да 70- годдзя 
вызвалення Беларусі ад нямецка- 
фашысцкіх захопнікаў Брэсц кая 
абласная бібліятэка імя М. Горкага.

Мэта яе — звярнуць увагу маладо-
га пакалення на гэту значную дату, 
абудзіць жаданне ведаць, паважац ь 
гісторыю, культуру і мову сваёй  
Радзімы. 

Вядомыя жыхары нашага горада, 
члены Брэсцкага абласнога аддзя-
лення Саюза пісьменнікаў Беларусі 

прачытаюць па адным вершы бе-
ларускага аўтара на тэму Вялікай  
Айчыннай вайны і пагутарац ь 
з навучэнцамі сярэдніх школ, 
студэнтамі , прадстаўнікамі розных 
сацыяльных груп насельніцтва пра 
значнасць гэтай падзеі.

Акцыю падтрымлівае Брэсцкі 
абласны выканаўчы камітэт. У яе 
ўрачыстым адкрыцці ўзяў удзел 
старшыня аблвыканкама Канстан-
цін Сумар. 

Анатоль МІКАЛАЕЎ 
Менавіта так мяркуе і загадчыца Гомельскай гарад-

ской бібліятэкі № 11 — філіял № 8 Антаніна Уварава. 
Таму рэгулярна арганізоўвае прэзентацыі новых вы-
данняў, запрашае мясцовых літаратараў. 

У маі з нагоды 70-годдзя вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў адбыліся змястоў-
ныя сустрэчы з вайскоўцамі вайсковай часткі 5525. 
Пазней — са школьнікамі, якія прахо дзяць практы-
ку ў вучэбным Цэнтры падрыхтоўкі дапрызыўнікоў. 
Перад вайскоўцамі выступалі Васіль Ткачоў і Ганна 
Атрошчанка. А вось у госці да хлопцаў і дзяўчат за-
віталі ветэраны вайны. Бібліятэкі вайсковай часці і 
вучэбнага Цэнтра дапрызыўнікоў папоўніліся ціка-
вымі выданнямі, якія падарылі чытачы гарадской 
бібліятэкі.

Ларыса СЯМЁНАВА

Пісьменнік нарадзіўся ў Вілейскім 
раёне, але доўгі час жыў у Вільні і 
Маскве. Яго імя стала вядома шы-
рокаму колу грамадскасці дзякую-
чы доктару культуралогіі прафеса-
ру Аляксандру Смоліку, які правёў 
грунтоўнае навуковае даследаванне і 
падрыхтаваў манаграфію «Божы дар 
Івана Кандрацьева». 

А.  Смолік распавёў, што ягоныя 
навуковыя пошукі распачаліся пасля 
азнаямлення з кнігай «Александр ъ 
Сергеевичь Пушкинъ, его жизнь, 
смерть и сочинения» ў Нацыяналь-
най бібліятэцы Беларусі. Пасля была 
праца ў Літоўскім дзяржаўным гіста-
рычным архіве ў Вільнюсе, Расійскай 
дзяржаўнай бібліятэцы ў Маскве… 

На выстаўцы былі прадстаўлены 
прыжыццёвыя выданні І.  Кандра-
цьева, навуковыя працы, прысвеча-
ныя даследаванню творчай спадчы-
ны літаратара, а таксама выданні з 
асабістай бібліятэкі А. Смоліка.

Літаратурная спадчына Кандрацье-
ва ўражвае: ім напісаны мастацкія 
творы на гістарычныя тэмы: «Бич 
Божий», «Великий разгром», «Салты-
чиха», «Драма на Лубянке», «Божье 
знамение» (апошнія два прысвечаны 
падзеям 1812 года) ды інш., падрых-
таваны гістарычны даведнік «Мо-
сковский кремль» і вялікі гістарычны 
нарыс «Седая старина Москвы», які 

перавыдаваўс я вялікімі тыражамі ў 
1999, 2006 і 2008 гадах. Ён аўтар шэра-
гу драматычных твораў, паэтычных 
зборнікаў «Думы и были» і «Под шум 
дубрав», паэм «Полтавская  певунья» 
і «Альманзор», знакамітых песень 
«По диким степям Забайкалья»  і 
«Очаровательные глазки»…

Апрацаваў вершаваныя народныя 
казкі «Снегурочка», «Сивка-бурка, 
вещая каурка», падрыхтаваў буквар, 
па якім можна самастойна навучыц-
ца чытаць і пісаць, выконваць не-
складаныя матэматычныя вылічэн-
ні. А ў зборніку «Дома и на воздухе: 
детские игры и забавы» І. Кандрацьеў 
сабраў і сістэматызаваў дзіцячыя 
гульні і забавы.

Сёння творчасць Івана Кандрацье-
ва ўвайшла ў актыўны даследчы кан-
тэкст беларускіх навукоўцаў: у маі 
2013 года ў Вілейцы прайшлі Першыя  
Кандрацьеўскія чытанні, на якіх 
прадстаўлены даклады беларускіх 
гісторыкаў, культуролагаў, філолагаў, 
краязнаўцаў. У 2015 годзе яны прой-
дуць у Маскве пры падтрымцы Ма-
скоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтваў. 

Падрыхтаваны праект памятна-
га знака, які плануецца ўсталяваць 
на радзіме пісьменніка — у вёсцы  
Каловічы.

Павел САПОЦЬКА

Сябры «Спаткання» Яўгенія Бараноўская, 
Зінаіда Коткіна, Артур і Ліза Паўлавы, Міша 
Прановіч чыталі творы паэта, а песні на яго 
вершы на беларускай, рускай і польскай 
мовах  выконвалі беларускі народны ан-
самбль «Завіруха» (мастацкі кіраўнік Тамара 
 Бухціярава), рускі ансамбль «Барыня» (ма-
стацкі кіраўнік Алёна Агафонава), польскі 
ансамбль «Rodaci» (мастацкі кіраўнік Івета 
Берзіня)  і Павел Прозар. Артысты «Завірухі» 
праспявалі таксама латышскія народныя пе-
сні «А куды ж ты?»і «Ай-я, жу-жу», перакла-
дзеныя С. Валодзькам на беларускую мову. 

Сустрэчу з творцам наладзіў і Цэнтр бе-
ларускай культуры ў г. Даўгаўпілсе, які ўзна-
чальвае Жанна Раманоўская. З прывітальным 
словам да прысутных  звярнуўся генеральны 

консул Беларусі ў Даўгаўпілсе Віктар Гейсік, 
адзначыўшы, з якой любоўю паэт піша пра 
родную зямлю і ўзгадвае дзяцінства, аднача-
сова аддаючы даніну павагі латвійскай зямлі, 
на якой цяпер жыве і працуе.

Старшыня рыжскага беларускага тава-
рыства «Прамень», дэпутат Сейма Латвіі 
Алёна Лазарава падарыла С. Валодзьку ня-
даўна выдадзены двухтомнік «Руская паэзія 
Латвіі», дзе змешчана падборка яго вершаў 
у перакладзе на рускую мову. Завяршылася 
вечарына песняй «Беларускі дом» на словы 
С. Валодзькі, якая стала гімнам беларускай 
дыяспары Даўгаўпілса.

Людміла СІНЯКОВА,
cустаршыня беларускага  

таварыства «Уздым»

Свята паэзіі, прысвечанае 215-годдзю з дня нара-
джэння Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна, адбылося 
6 чэрвеня ў Мінску каля помніка вялікаму паэту. 
Арганізатарамі імпрэзы сталі Мінскае гарадское ад-
дзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, грамадская 
культурна-асветніцкая арганізацыя «Наша Русь», 
Фундаментальная бібліятэка і Саюз жанчын Бел-
дзяржуніверсітэта.

Прысутныя ўсклалі кветкі да помніка, чыталі 
вершы А. С. Пушкіна, у тым ліку і ў перакладзе  
на беларускую мову, творы, прысвечаныя класіку. 
Перад шматлікімі слухачамі выступілі паэты Валян-
ціна Паліканіна, Мікола Шабовіч, Мікалай Іваноў, 
Аліна Легастаева, Таццяна Лейка, Вадзім Спрын-
чан, Дзмітрый Пятровіч, Іна Саніна, якая прыехала 
ў Мінск з Лос-Анджэлеса, а таксама вучні СШ № 36.

Павел КУЗЬМІЧ

Творчыя сустрэчы ў Латгаліі

У латвійскім горадзе 
Екабпілсе адбылася 
творчая сустрэча  
з беларускім паэтам 
Станіславам 
Валодзькам, куды 
разам з ім прыехалі 
яго сын Алег і спявак 
Павел Прозар. 
Вяла імпрэзу 
старшыня мясцовага 
беларускага 
таварыства 
«Спатканне»  
Валянціна 
Дарашчонак.

Выступае Станіслаў Валодзька.

Вытокі

Вяртанне праз 165 гадоў
Выстаўка кніг, прысвечаная 165-годдзю з дня нараджэння 
выдатнага пісьменніка, літаратара, перакладчыка Івана 
Кандрацьева, адкрылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

 «Бярозка». 
Перазагрузка

Між іншым
Чытаем верш па-беларуску!

Летам —  
у бібліятэку

Традыцыя вiтаць новых членаў 
Саюза ў Коласавым доме невыпад-
ковая. «Пры жыцці класiка тут па-
навала творчая атмасфера: збiралi-
ся паэты, мастакi, вучоныя. Таму 
тут захоўваецца асаблiвая аўра, 
сапраўдны творчы дух. Паколькi 
сёння вы атрымлiваеце ганаровыя 
сведчаннi вашага таленту, вы свае 
ў гэтым доме», — вiтала гасцей 
дырэктар установы Зінаіда Кама-
роўская. 

Новыя Коласавы паплечнiкi (iх 
сёлета пакуль што пяць) — асобы 
рознага ўзросту, творцы рознай 
жанравай скiраванасцi. Алена Ту-
рава — сцэнарыст, паэтэса, празаiк, 
пiша для дзяцей i дарослых. Сяр-
гей Волкаў — аўтар фальклорна- 
этнаграфiчных краязнаўчых выдан-
няў, да таго ж — вядомы мастак- 
iлюстратар, якi аформiў больш як 
300 кнiг. Алена Шчарбакова — паэ-
тэса, для якой абранне ў прафесiй-
ны саюз — нагода паспрабаваць 
здольнасцi i ў прозе. Валерыя Са-
ротнiк  — таксама паэтэса, празаiк, 
перакладчыца («будучыня нашай 

лiтаратуры», паводле старшыні МГА 
СПБ Мiхася Пазнякова). Уласная 
творчасць свядома ўспрымаецца ёю 
як працяг творчага «следу» бабулi, 
славутай паэтэсы Нэлi Тулупавай. 
Тамара Лявiшка  — даследчыца, поў-
ная iмкнення захаваць у памяцi на-
шчадкаў найбольш значныя з’явы 
хрысцiянскай культуры ў Беларусi, 
стваральнiца бiяграфiчнай серыi, 
прысвечанай Сафii Слуцкай. 

Членства ў СПБ для ўсiх iх не 
толькi гонар і публiчнае прызнанне 
таленту (хоць i гэта значыць вельмi 
многа). Галоўнае — адчуць еднасць 
з калегамi, аднадумцамi. Працаваць 
так, каб даносiць свае набыткi да як 
мага большай колькасцi чытачоў, да 
таго ж мець магчымасць пастаянных 
непасрэдных кантактаў з iмi. У кан-
тэксце гэтых вызначальных патрэб 
М. Пазнякоў i распавёў пра асноў-
ныя кiрункi дзейнасцi арганiзацыi, 
пра яе структуру, прынцыпы працы, 
падкрэсліў галоўны пiсьменнiцкi 
абавязак: «Добра пiсаць, адчуваючы 
адказнасць перад чытачом».

Таццяна СТУДЗЕНКА

Будуць разам
У Дзяржаўным лiтаратурна-мемарыяльным музеi  
Якуба Коласа адбылося «пасвячэнне ў творцы»:  
нядаўна абраныя ў Саюз пiсьменнiкаў Беларусi  
ўрачыста атрымалi членскiя бiлеты.

На паклон да Пушкіна

Здаўна вядома: у паэтычных радках 
можна знайсці адказы на ўсе свае 
пытанні, якія хвалююць душу. 
Недарэмна ж кажуць: «Хто вершы  
чытае і складае, той добрае сэрца мае!» 
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***
Таемны голас разбудзіў мяне,
і я ўтаропіўся у вочы ночы.
Там выскал цемрадзі, нібыта воўчы,
І адзінокі гэты галасочак…
Яго пачуўшы, сэрца ўстрапяне,
Ён штосьці гаманіў мне, ледзь чутно.
Не слыхам — сэрцам счуў я мілы голас,
што плыў праз ціш ад мамінай магілы.
Пахмурна 
хмар яго трымалі крылы, 
 і ахінаў змакрэлы вецер ноч.

***
Не радуйся бядзе чужой,
а спачуваннем азарыся,
тады пашлюць нябёсаў высі
таемны знак спагады свой.

***
Святло таму, хто ў цемры не панік,
хто мудра ўсмешкай цемру прывітае,
а чарната, як лёд вясною, тае,
як сонца, душы асвячаюць дні.

***
Высокім стаў. 
 Зірні, стаіш на чым:
няўжо не бачыш 
 і планеты-маці?
Пыхлівасць вокны 
 выбівае ў хаце.
Разважлівы спакой 
 важней за чын.

***
Званы спяваюць Богу гімн.
Зірну на  храм, як вінаваты.
Жабрак без Бога і без хаты,
і свет бязбожны — перад ім.
І чарада за чарадой —
да храма, 
 па прыступках стромых…
Галечы стоенасць і стома
бясконцы выткалі сувой.

Свежаспечаны хлеб 
Шлю пашану зярняці
І табе, звонкі серп!
З чым твой пах параўнаць мне,
Свежаспечаны хлеб?
Ці то з водарам родным
І зямелькі, і рос,
Ці то з сілай нязводнай
Неспасціжных нябёс?

І твой пах, і цябе я
Параўнаю з раллёй,  
З аржаніцаю спелай  
І з людской дабрынёй.
Бо без гэтага, знаю,  
Знік бы хлеб на стале.
Вось чаму праслаўляю  
Свежаспечаны хлеб.

* * *
То бор, то гай, 
 то палявыя сцежкі
Бягуць насустрач хуткаму аўто,
І рассыпаюць светлыя усмешкі
Валошкі ў гушчы 
 маладых жытоў.
А мне ніяк не справіцца з душою —
Я патанаю ў чэрвеньскай красе... 
А вунь і мост над Прыпяццю-ракою —
Ён зараз нас 
 праз рэчку пранясе.
А там падхопіць лёткая дарога, 
І, нібы птушка з выраю вясной,
Я прылячу да роднага парога
І прывітаю 
 кут радзінны свой...

Мой ранак ружовы...
Мой ранак ружовы
Са мной павітаўся — 
Ў абшары вясковым 
Святлом разаслаўся.
Зноў еду я ў госці 
Сустрэцца з радзімай,
А сэрца чагосьці
Ў тузе жураўлінай.
Напэўна, дом родны
Мяне зачакаўся — 
Гаворкай пяшчотнай 
Даўно не натхняўся. 
Дарога наперад 
Бяжыць і гукае,
А ў сэрцайку верад
Шчыміць, не сціхае: 
Як там, пад бярозкай,
Спяць мама і тата?..
Ці знаюць, што ў вёску
Я еду на свята?
…Мой ранак ружовы
Над лесам палае —
Ў абшары вясковым
Святло рассцілае...

Ірына
Імя гучыць як арыя: Ірына,
дзе кожны гук пад небам — самы шчыры.
Расой світальнай вымыецца поле
не для таго, каб свет пабраўся з болем.
І дзень асенні змрочны ці зімовы
асвеціць светлынёй вясновай слова.
На адрас твой світанні шлюць вітанні,
на голас — ён працяг адвечнай тайны.
А ноччу зорнай вышываюць зоры
тваё імя загадкавым узорам...

Рака
Спяшаецца рака данесці мору
не змору, не дакор і не адчай —
свой голас, поўны прагі непакоры,
і дух, што 
 з небам рух вады вянчаў.

На перакатах, на вірах глыбокіх
варожыць час пра што і пра каго,
тасуючы і зоры, і аблокі
між нізкіх і высокіх берагоў?
Шліфуючы каменьчыкі ў прадонні,
гаворыць кожны міг:
  — Не наракай
на лёс без адпачынку,
  лёс бяссонны, —
каму — вякоў нястомніца —
  рака?

Белая балада
Мама, мама, дай сарочку белую,
дай сарочку новенькую мне. 
Будзе луг дзяўчатамі захмелены
(там чмялям так соладка ў траве).
— Вось, сынок, бяры сабе на радасць!
Ткалася ж на кроснах палатно
з лёну, што пад сонцам і пад градам
рос і цвіў з блакітам заадно.
Як жа ранак промнямі і ў росах
Ззяе пералівамі наўкол!
Як жа свежасцю дыхнуць пракосы,
што ўсцілаюць за ракою дол!
І каго там позіркам прывеціць
сэрца трапяткое ў мураве?
І чые залётны ў поўдзень вецер
косы варажбой сваёй кране?
…Хлопец у кашулі снежна-чыстай
зацугляў гарачага каня
і галопам да ракі імчыцца
напярэймы маладога дня.
А вада ў рацэ туман світальны —
белы, нібы неба сырадой,
выпіла і плешча прывітальна

светлаю і цёмнаю вадой.
Верны сябра бела-чорнай масці
фыркае на быстрыні рачной.
Повад
           закруціўся
             на запясці
ці ля шыі юнака пятлёй?
І юнак з чупрынаю густою
тоне, захлынаецца без сіл.
Белы сокал кружыць над вадою,
і згасае белы небасхіл.
У кашулі белай, што матуля
шыла сыну для вясёлых дзён,
жоўты жвір навек яго атуліць,
жоўты ахіне навечна сон.
У матулі ў валасах дачасна —
чорных, нібы галчына крыло, —
белымі агнямі
 ўспыхнуць пасмы —
болю незагойнае святло.

Сыходзяць салдаты
Памяці Міколы Грынчыка

Сыходзяць салдаты — 
 апошнія з тых,
каму на пілоткі, на гімнасцёркі
вятрамі пасеяўся пыл франтавых
дарог перасмяглых —
  ад ростаняў горкі.
Сыходзяць у вечны,
  глыбокі спакой
маўклівай зямлі,
  баранілі якую.
Услед ім хусцінкай
  махне снегавой
зіма, а вясною — зязюля кукуе.

І ў небе праводзін плывуць галасы
за імі зусім не анёлаў біблейскіх —
там пух аблачынак
  ляціць за лясы —
за водгукам залпаў
дывізіі энскай.

* * *
Вячаславу Рагойшу

У спякоту бусляняты ў гнёздах
моляць, як умеюць, вышыню
дзюбамі раскрытымі, каб поўдзень
хоць адной хмурынкай агарнуў.
І, пачуўшы іх, пад вечар дзесьці
над барамі свежасцю дыхне
неба, каб у свет жывы данесці
не пустой гуллівасці павеў.
І на дол, на курганы на стромах,
на магілы продкаў дождж густы
паліецца музыкай знаёмай,
што чые прыгадвае гады?

Камень
Камень, камень, на якой мяжы
быў ты цвёрдым знакам адчужэння,
вартаваў якія рубяжы
ў полі, дзе дажджы паілі зерне?
Час цябе спіхнуў у роў калі —
не адкажуць птушкі, і аблокі,
і ручай, што светла гаманіў,
як ішоў дамоў з дарог далёкіх.
Перуны бліскучыя нажы
на табе заточвалі вякамі.
Вецер тут рамонкам варажыў —
ногі прытаміў, прысеў на камень.
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Суніцы паспелі ў той на дзіва ягадны 
год рана, нават нечакана і неспадзява-
на, бо вясна, як ніколі, выдалася цёплай, 
гарачай. З пачатку красавіка, адразу па-
сля Дабравесця, сонца ўжо не гуляла, а 
працавала на поўную сілу: зыркімі про-
мнямі ўзварушвала, абуджала да жыц-
ця змрочна-шэры абшар, струменіла і 
лілося шчодрым святлом на палі і лугі, 
бары і гаі, пералескі і паляны, затым па-
чало моцна прыграваць і пячы-жарыць, 
быццам улетку. Хутка зямны свет пераў-
васобіўся, набыў маладое светла- зялёнае 
аблічча. Вясна неўпрыкмет адбуяла 
белай яблыневай квеценню і перакіну-
лася на лета. Больш кароткімі і ціхімі, 
не гэткімі самазабыўнымі, сталі спевы 
птушак: ужо з самага рання іх займаюць 
бацькоўскія клопаты. І ўсё ж птушыныя 
галасы абвастраюць увагу ды слых, іх 
вітальны покліч адганяе кудысьці прэч 
сонны настрой і заваблівае на волкую 
лясную сцежку.

Жанчына, пакратаўшы вузельчык на 
белай у крапінку хусцінцы, ступіла на 
мяккі мурог, потым спынілася і прыма-
цавала паяском уздоўж таліі доўгі гліня-
ны гарлачык. Чэрвеньскаю світальнаю 
раніцай яна зноў прыйшла на сустрэ-
чу з сунічным летам і падрыхтавала-
ся збірац ь ягады. Сцежка пры ўзлеску 
ўвобмірг вывела на добра знаёмую па 
мінулых гадах палянку. Спадзеў на тое, 
што і гэтым разам яна будзе ягаднай, 
спраўдзіўся. Сунічнік аж зіхцеў чыр-
ванню. Марыя раптоўна схамянулася: 
здалося, ён пунсавеў буйнымі кропель-
камі крыві, але гэтая мроя-прадчуванне 
знікла гэтак жа імгненна, як і з’явілася.

Хутка збіраць ягады абедзвюма рука-
мі Марыя навучылася яшчэ ў далёкім 
дзяцінстве, калі хадзіла ў лес па суніцы 
і чарніцы са сваёй бабуляй Зосяй. Ад яе 
ў спадчыну дастаўся і гэты гарлачык, па-
цямнелы, з маленькай шчарбінкай пры 
самай адтуліне. У яго ссыпаць жменяю 
ягады мо і не вельмі зручна — гарлаві-
на крыху вузкаватая, — але затое мож-
на спакойна нахіляцца, збіраць лясныя 
шчадроты і не баяцца пры гэтым, што 
сабранае раней можна незнарок вытру-
сіць долу. Яна, тады малая Марыйка, 
брала ў суніцы збанок ці кошык. Але і 
сёння памятае, як дужа засмуцілася і 
плакала, калі нейкім чынам не ўтрыма-
ла кошык з ягадамі і той кульнуўся: спе-
лыя чырвоненькія сунічкі апынуліся на 
траве. Пакуль іх сабрала, дык часу шмат 
патраціла, да таго ж ручанятамі ледзь 
не палову ягадак парасціскала. Бабуля 
Зося побліз суніцы збірала, але Марый-
ка не адразу прызналася, што выпусціла 
кошык з рук. Неаднойчы падаў-валіўся 
і збанок з ягадамі. А вось бабулін гар-
лачык служыць ёй, як і раней яго гаспа-
дыні: прывязаны за гарлавіну, ён надзей-
на трымаецца паперадзе на паясніцы і 
крыху паварочваецца, звісае долу разам 
з нахілам постаці. Ды калі даўганосы 
паўнюткі гарлачык, стоячы на ўскрайку 
палянкі ці паміж мурагу поруч з вядзер-
цам ці кошыкам, раптам і завальваецца, 
то з яго высыпаецца не так і шмат ягад, 
большасць усё ж застаецца.

Марыя схілілася да сунічніку і па-
чала хуценька, увобмірг здымаць са 
светла-зялёных кусточкаў-парасонікаў 
чырвона- пунсовыя бобінкі. Яна порстка 
церабіла густы ягаднік, кідаючы суніч-
ку за сунічкай у гарлавіну гарлачыка. 
Некалі Марыя дзівілася, як дужа хутка 
збірае суніцы ці чарніцы яе бабуля, а ця-
пер яна сама стала гэткай жа ўвішнай і 
рупнай ягадніцай. Ды і паставай Марыя 
падобная да бабулі Зосі: невысокая, тан-
клявая, як бярэзінка, хутчэй нават ху-
дарлявая. А яшчэ яна загарэла за лета на 
сонцы — і гэтая смуглявасць трымаецца 
на яе целе ледзь не ўвесь год. Нагінац-
ца і збіраць суніцы ёй, Марыі, лёгка, не 

гэтак, як суседцы Тамары, якая пакутуе 
праз крывяны ціск, але ўсё роўна амаль 
штодня выпраўляецца ў лес, каб сабраць 
колькі кіло сунічнага багацця.

Марыя і Тамара ходзяць у ягады па-
асобку, толькі ім вядомымі сцежкамі. 
Хоць яны і суседкі, аднак паміж сабой не 
сябруюць, але і не варагуюць. У кожнай 
з іх — свае палянкі і ўзлескі, прагалы і 
дзялянкі. Здавалася б, колькі трэба той 
бяздзетнай Тамары з яе мужам суніц, ад-
нак яна ніяк не хоча адстаць ад Дарашэ-
вічыхі, то бок Марыі, якая носіць ягады з 
лесу цэлымі вёдрамі. «Багатырка» — так 
кажуць пра заможную Тамару Крупец. 
Марыя ж праз нястачу грошай мусіць 
не толькі трымаць гаспадарку, але і кру-
ціцца, каб пратрымацца ў гэтым жыцці. 
Пасля збору яна перабірае ягады і вязе іх 
на ровары на продаж да шашы «Слуцк — 
Мінск». Там, побач з павароткаю на іхні, 
як цяпер кажуць, аграгарадок, нядаў-
на абсталявалі невялікі базар — ука-
палі некалькі дашчаных сталоў і побач 
з імі лаўкі. Дагэтуль Марыя, як і іншыя 
збіральнікі ды гандляры ягадамі, са-
дзілася непадалёк ад шашы, выстаўляю-
чы на яе ўскрайку здабыты лясны скарб.

Назбіраць збанок, два ці вядро 
суніц — гэта, уласна кажучы, паўсправы. 
Галоўнае — мець шанцаванне, каб пасля 
хутка і выгадна прадаць іх. Тады і можна 
з палёгкаю ўздыхнуць. Аднак не ўсё так 
спраўджваецца і не ўсё так хутка бывае, 
як хацелася б. Вось і цяпер Марыя, запаў-
няючы гарлачык суніцамі і пазіраючы на 
парожняе пяцілітровае вядзерца, думала 
пра тое, ці будзе сёння спрыяльны дзень 
для гандлю. А тое, што набярэ яна суніц 
хутка і шмат, ужо не сумнявалася: адразу 
ёй выпала пашчыраваць на шчадрадай-
най сунічнай паляне.

Ягадны, так бы мовіць, бум захапіў 
амаль палову аграгарадка. Своеасаблі-
вы бізнес для Марыі трэцяе лета запар 
стаўся крыніцай дадатковага, а даклад-
ней, асноўнага заробку. Яна, вясковая 
бібліятэкарка, атрымлівае за сваю працу 
як кот наплакаў. Грошай плацяць мізар, 
а яны паўсюль і на ўсё патрэбныя. У бі-
бліятэцы ўвялі платныя паслугі, з раёна 
давялі грашовую суму, якую яна павін-
на зарабіць за месяц. Дык даводзіцца 
са свайго заробку закладваць грошы, 
бо за кнігі-дэтэктывы і іншае чытво ні-
хто не хоча плаціць. Навошта, калі па 
тэлеку штодня дэтэктыўныя фільмы і 
меладрамы круцяць. Не, не толькі ёй, 
Марыі, гэтых грошай не хапае, а най-
перш яе адзінаму сыну Валерыку, які 
вучыцца ў сталічным педуніверсітэце 
на настаўніка. Стыпендыю ён мае невя-
лікую, дужа сціплую — на яе студэнту не 
пражыць. Валерык прыязджае раз на два 
тыдні дахаты, бярэ розныя харчы, і гэта 
выратоўвае сына, бо, маючы на стале 
бульбіну, скварку і гурок, ён не галадае. 
Але ж не хлебам адзіным жыве чалавек, 
і студэнт у гэтым сэнсе не выключэнне. 
Валерыку патрэбны і вопратка, і абутак, 
і кніжкі, і яшчэ нямала з таго, што хочац-
ца прыдбаць маладому хлопцу і на пра-
жыццё, і для вучобы, і для душы ці ад-
пачынку. Марыя добра разумее ўсё гэта, 
бо сама калісьці была студэнткай, вучы-
лася ў інстытуце культуры. У кішэні яе 
Валерыка заўсёды мінімум сродкаў, дык 
хіба можа ён, скажам, з лёгкім сэрцам 
патраціць грошы на тэатр ці дазволіць 
запрасіць туды яшчэ і дзяўчыну. Напэў-
на, думалася ёй, Валерыку хочацца сха-
дзіць увечары ў якую-небудзь кавярню, 
пася дзець і адпачыць з сябрамі. Ці мала 
чаго жадаецца ў маладыя гады, калі паў-
сюль так шмат розных прынад і забаў. 
Аднак яе Валерык — чалавек сур’ёзны 
і адказны. Дарма ён не будзе марнаваць 
ні грошы, ні час. Марыя любіць свайго 
сына ўсім сэрцам і жадае яму, як і кож-
ная маці, шчаснай долі. А таму працуе і  

высільваецца па гаспадарцы, карпее, 
збіраючы ў лесе ягады, млее на санца-
пёку, намагаючыся як мага хутчэй пра-
даць тыя пластмасавыя чаропкі з суніца-
мі ці чарніцамі. Ёй часцей і больш шан-
цавала, чым Тамары, якая заўсёды хмура 
касавурылася, зайздросна пазірала, калі 
пакупнікі, пакінуўшы свае легкавікі, 
кіраваліся да суседкі Марыі і бралі ў тае 
ягады. Асабліва Марыі шэнціла, і гэта 
пільна заўважала Тамара ды іншыя ган-
дляры, на пакупнікоў-мужчын.

— Маня, ты хоць маленькая, ды ўда-
ленькая. Умееш вочкамі страляць. Не 
баба, а снайпер! — не ўтрымаўшыся, 
кпіла чырванашчокая Тамара і падколва-
ла, падкусвала далей: — Што ні кажы, 
Манька, а ты яшчэ на ўсе сто. Лыткі пруг-
кія, загарэлыя. А як выставіла бабскія 
чары, дык мужыкі, кабялі гэтыя, больш на 
тваё багацце зіркаюць, чым на суніцы ква-
пяцца. Прапануй, дык які круты і цябе ку-
піць. Глядзіш — і паджгаеш, такая вумная, 
з нашых аграгарадкоў у сталіцу. Сталіца 
табе, даражэнькая, не хухры-мухры!

— Ох, Тамара, балбатуха! — абурыла-
ся грубаватай бесцырымоннасцю сваёй 
суседкі Марыя, не стрымалася і выказа-
лася пра яе паганую натуру: — То асцю-
камі вееш, то языком мянташыш — аж 
брыдка слухаць! Ідзі ты, Тамара, ведаеш 
куды — у бульбу!

Тамара сядзела за сталом велічна, як 
мясцовая, ледзь не каранаваная, царыца, 
пасміхалася, адчуваючы задавальненне 
ад таго, што выліла трохі сваёй жоўці на 
ўдачлівую суседку-гандлярку.

Нягледзячы на шанцаванне ў ягадным 
бізнесе, Марыя Дарашэвіч не была, як 
можна здагадацца, вельмі шчаслівай у 
гэтым жыцці-быцці. Валерыка выгада-
вала адна, а цяпер рупілася і дбала, каб 
вывесці яго ў людзі — дапамагала сыну 
атрымаць вышэйшую адукацыю. Па 
першым часе, калі Марыя засталася без 
мужа, сякія-такія грошы дасылала даў-
но аўдавелая маці-пенсіянерка, але, калі 
Валерыку мінула тры гады, яе раптоўна 
не стала — памерла на ўласным агаро дзе, 
полючы пад спякотным сонцам бульбу. 
А бацька хлопчыка паехаў на заробкі ў 
Маскву — і не вярнуўся. Ні слыху ні дыху 
столькі гадкоў! Марыя верыла, сэрцам 
прадчувала, што яе Мікола жывы. Таму 
чакала і чакала, спадзявалася, што не 
сёння, дык заўтра ён абавязкова прыедзе 
дамоў. Калі пабачыла па тэлевізары пра-
граму «Чакай мяне», то адразу напісала 
туды з просьбай расшукаць яе Міколу. 
Ліст зачыталі, паказалі яго фотаздымак, 
прасілі адгукнуцца людзей, хто, магчы-
ма, кантактаваў з ім ці бачыў яго. Аднак 
пасля выхаду тэлепраграмы мінула ба-
гата часу, ніякіх вестак жанчына не да-
чакалася, усё было па- ранейшаму. Ніхто 
не ведае, дзе Мікола, што з ім здарылася. 
Больш за ўсё Марыі не хацелася верыць 
у тое, што муж пакінуў яе, бо, маўляў, су-
стрэў іншую. Збіраючы ягады, яна зноў 
і зноў згадвала свайго Міколу, з якім 
разам пражылі зусім мала — няпоўныя 
два гады. Калгас іх заняпаў, апынуў-
ся ў глыбокай фінансавай яме, грошай 
не плацілі. Марыя нарадзіла хлопчыка, 
яны з малым дзіцем туліліся ў старой 
хаціне, больш падобнай да хлява. Гэтая 
драўляная развалюха па маленькія вок-
ны ўехала ў зямлю. Здавалася, вось-вось 
абрынецца столь, бэлька пасярэдзіне 
жытла апусцілася і ляжала на масіўнай 
дубовай шафе. Усялякае будаўніцтва ў 
калгасе спынілася, ніхто нічога не абя-
цаў, не спачуваў і не хацеў дапамагаць. 
Мікола не вытрымаў — і з’ехаў на зароб-
кі. Даслаў некалькі лістоў з Масквы, абя-
цаў, што хутка прыедзе і прывязе грошы. 
Аднак Марыя не дачакалася мужа. Праз 
паўгода ён, як паведамляў і запэўніваў, 
не прыехаў. Мінуў год, затым  — два, 
далей — пяць, дзесяць, пятнаццаць…  

Валерык, па сутнасці, не памятаў свайго 
тату, гадаваўся бязбацькавічам. Ужо з 
сынам- школьнікам Марыя перабралася 
ў людскую хату — набыў яе суседні аг-
ракамбінат, да якога далучылі іх бядот-
ны, стратны калгас. Дзеля гэтага Марыі з 
дыпломам бібліятэкара давялося пайсці 
працаваць у малочны цэх. Цягаючы 
флягі і скрыні, зрушыла пазванок. Цяж-
ка хварэла і доўга лекавалася. Пры зруч-
най нагодзе, калі ўтвараўся аграгарадок, 
пайшла зноў працаваць па спецыяльнас-
ці на сваё ранейшае месца — у бібліятэ-
ку. А бібліятэчная праца жаданага да-
статку не прынесла, давялося выжываць, 
шукац ь выйсце з пастаяннай нястачы.

І вось Марыя збірае спелыя суніцы і 
згадвае свайго Міколу. Тут, на лясной 
паляне, сярод танюткіх белых бярозак і 
малых купчастых сосен, ціха і спакойна, 
ёй сам-насам трохі сумна, аднак шмат і 
доўга думаецца. Яна жыве бясконцымі 
згадкамі. І ўсё, здаецца, было, як учора: 
і першы дотык вуснаў, і ўтрапёнасць ад 
блізкасці, і радасць-хваляванне, што яна 
будзе маці, і замілаванне ад першай бяз-
зубай усмешкі Валерыка… Прыгадва-
юцца розныя сітуацыі, падзеі, узаеміны 
ў сямейным жыцці. Марыя зноў і зноў 
думае пра сына, яе сэрца поўніцца ціхай 
светлай радасцю і гонарам, што Валерык 
будзе настаўнікам. Ён чулы і далікатны, 
начытаны і разумны, яшчэ, аднак, не такі 
дарослы і сталы, як хацелася б. Валерык, 
па сутнасці, вялікае, безабароннае дзіця. 
Маміна крывінка, мамін гадаванец. Як 
магла, так і выхоўвала сына — супольнаю 
працаю на градах, вандроўкамі ў лес па 
ягады і грыбы, добрымі кніжкамі, апове-
дамі пра родных, блізкіх людзей: мудрую 
бабулю Зосю і яе казкі, свайго бацьку — 
паэтычную натуру, настаўніка роднай 
мовы і літаратуры, маці- працаўніцу, якая 
насаджвала цэлы гародчык вяргіняў, на-
стурак, гваздзікоў ды іншых кветак і 
стварала сапраўдны шматколерны райскі 
куточак. Марыя, прытуляючы да сябе ба-
булін гарлачык, згадвала маміны спраца-
ваныя, увішныя рукі, бацьку-нябожчыка 
за стосам сшыткаў, яго ўзнёслыя вершы 
для мамы. Апрача іншых запомніліся ёй і 
вось гэтыя два радочкі:
Ты — чыстая крынічная вада,
Глыток якой ратуе ў спёку…

Лагоднае сунічнае лета лякуе і суцеш-
вае Марыю, а зялёны лес ратуе жанчы-
ну прахалодаю ад спякотнага сонца. Яна 
вяртаецца да вядра з ягадамі, дастае з 
торбачкі бутэльку з вадою, каб спатоліць 
смагу. Павяла позірк убок — і злякнула-
ся: на яе са звярынай жарсцю рынулася 
цёмная і магутная чалавечая постаць…

…Праз некалькі дзён па тэлебачанні і ў 
розных газетах паведамлялася пра кры-
мінальную падзею: у лясным урочышчы 
N-скага раёна знойдзена цела мясцовай 
жыхаркі. Тое, што з ёю здарылася жуда-
снае, звыродлівае, ганебнае, не агалош-
валася. У інфармацыі, якая з’явілася ў 
тэленавінах і друку, гаварылася, што апе-
ратыўны пошук злачынцы вывеў на ра-
ней судзімага, не працуючага 32-гадоваг а 
жыхара таго ж раёна.

Не магла Марыя, руплівая ягадніца і 
клапатлівая матуля, прадбачыць, што 
на зіхатліва-сонечным світанку ішла-
крочыла з гліняным гарлачыкам у руках 
на апошняе спатканне са сваім доўгача-
каным сунічным летам.

Алесь ВЕТАХ
Апошняе спатканне з летам
Апавяданне
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Калі справядлівае выказванне Кузьмы 
Чорнага «Чалавек — гэта цэлы свет», то 
творчасць Васіля Уладзіміравіча Быка-
ва — гэта цэлы сусвет, напоўнены агуль-
началавечымі праблемамі ў нацыянальна- 
беларускай форме. Працяглы час працу-
ючы на філалагічным факультэце БДУ, 
я неаднойчы выступала з лекцыямі па 
творчасці Быкава. І неаднойчы ўсту-
пала ў дыскусіі са студэнтамі, нават і з 
калегамі- выкладчыкамі, бо асоба, творы 
пісьмен ніка не пакідалі абыякавымі як 
яго прыхільнікаў, так і апанентаў. 

Некаторыя моманты ў пісьменніцкай 
лабараторыі Быкава ўспрымаюцца цал-
кам. Так, неаспрэчнымі застаюцца думкі 
пра тое, што ад рэалізму першых тво-
раў Быкаў прыйшоў да экзістэнцыялізму 
ў апошнія гады творчасці. Прызнаецца 
арыгінальнасць архітэктонікі, спіральная 
кампазіцыя «Аблавы», «У тумане», што 
нагадваюць структуру біблейскіх прытчаў. 
Пераканальнымі лічацца меркаванні пра 
сюррэалістычныя калізіі твора «Бліндаж», 
які месцамі ў моўным плане набліжаецца 
да плыні свядомасці і інш. Аднак асобныя 
пытанні ўсё-такі з’яўляліся праблемнымі.

Адным з першых, што патрабавала 
прынцыповага тлумачэння, было пытан-
не нацыянальнай вызначанасці творцы. 
Некаторыя навукоўцы савецкага часу на-
стойліва спрабавалі Быкава ўпісаць у ка-
горту рускіх пісьменнікаў. Ленінградскія 
даследчыкі нават уключылі манаграфічны 
агляд творчасці Быкава ў створаны імі 
ўніверсітэцкі падручнік па рускай савец-
кай літаратуры! Падставай для іх былі 
надрукаваныя Быкавым аўтарызаваныя 
пераклады ўласных твораў на рускую 
мову. Аўтарызаваны рускамоўны пераклад 
пісьменніка быў вынікам абставін — як у 
выпадку з творам «Мёртвым не баліць». 
Аляксандр Твардоўскі, рэдактар часопіса 
«Новый мир», прыспешваў Быкава. Мяня-
лася кан’юнктура палітычнай атмасферы ў 
краіне, развенчванне культу асобы Сталі-
на пераходзіла ў сваю супрацьлегласць. 
У 60-я гг. згортваліся праявы дазволенас-
ці на праўду, бо пачыналася маштабная 
рэабілітацыя сталінскага рэжыму з уста-
ноўкай на палітычную дыктатуру ў жыцці 
грамадства ўвогуле, у галіне мастацтва ў 
прыватнасці. Часу на тое, каб выкананне 
перакладу даверыць нейкаму перакладчы-
ку з боку, не было. Вынікла неабходнасць 
самаму аўтару стварыць рускамоўную вер-
сію твора «Мёртвым не баліць». І гэта вы-
рашыла лёс твора: ён паспеў убачыць свет у 
прагрэсіўным «Новым мире» да цэнзурна-
га ўмяшальніцтва, што імкліва ўвахо дзіла 
ў палітыку культурнага жыцця краіны. 
Васіль Уладзіміравіч неаднойчы паўтараў, 
што свае мастацкія творы ён пісаў выключ-
на на беларускай мове. Аднак не ўсе лічы-
лі патрэбным прыслухоўвацца да сцвяр-
джэнняў самога беларускага аўтара… 

Наступная праблема, якая вызначае 
спецыфіку рэцэпцыі мастацкіх тво-
раў Быкава,  — гэта непахісная пазіцыя 
пісьменніка адносна маральных асноў 
жыцця грамадства і асобнага чалавека. 
Прыгадваюцца эмацыянальна насыча-
ныя дыскусіі, арганізаваныя на старон-
ках «Комсомольской правды». Розныя 
прадстаўнікі «прафесуры ад навуковага 
атэізма» даказвалі памылковасць Быкава 
ў яго арыентацыі на маральныя пастула-
ты Бібліі. «Ваяўнічыя аргументы» прад-
стаўнікоў атэізму не варта і пералічваць. 
Бо сёння тыя навукоўцы перакваліфіка-
валіся ў нейтральных  «рэлігіязнаўцаў»:  

у жыцці  народаў колішняга СССР  
адраджаецца дзейнасць царквы ў гу-
манітарнай сферы грамадства.  І пацвяр-
джаецца тое, што быкаўская мараль не 
патрабуе ніякіх паправак на час. 

Больш дыскусійнымі па-ранейшаму за-
стаюцца пытанні фізічнай, інтэлектуаль-
най, маральнай свабоды чалавека ў тво-
рах пісьменніка. Філосафы сцвярджаюць: 
«Свабода волі і асновы маралі — дзве га-
лоўныя праблемы этыкі» (А. Шапенгаўэр). 
Васіль Быкаў ніякім спосабам ні ва ўласным 
жыцці, ні ў творчасці не мірыўся з праява-
мі дыктатуры, таталітарызму. Пісьменнік 
быў паслядоўным, непахісным у крытыцы 
небяспечных праяў кіравання грамадствам 
прадстаўнікамі ўлад і палітычнага рэжыму, 
што ішлі ўразрэз з разуменнем чалавеч-
насці. Некаторыя з чытачоў і дагэтуль не 
могуць адкрыць для сябе ў творах Быкава 
гэтага мастакоўскага арыенціра на праўду. 
Сутнасць Быкава як мастака якраз і вы-
яўляецца ва ўвазе да лёсу асобнага чалаве-
ка — у найвышэйшым выяўленні гуманіз-
му. Аднак яшчэ не ўсе грамадзяне прыйшлі 
да разумення гэтай праўды. Бо жыццёвая 
практыка і мастакоўская не заўсёды супа-
даюць, а слова мастака Быкава не скіравана 
на ідэалізацыю, не супакойвае. Яно абу-
джае да інтэлектуальнай працы. 

Закранаючы практыку мінулага, Быкаў 
прамаўляе да сумлення і самасвядомасці 
сучаснікаў. У гады Вялікай Айчыннай вай-
ны быў актуальным лозунг «Забі фашы-
ста!». Сёння жыццё нас набліжае да іншага 
вымярэння міжнацыянальных, міждзяр-
жаўных зносін: «Любы мір лепшы за вай-
ну!» Творы Быкава рыхтавалі чалавецтва 
да такога разумення. У прыватнасці, вобраз 
бліндажа (аповесць «Бліндаж») успрыма-
ецца як нейкі біблейскі каўчэг, у якім ваен-
ныя падзеі сабралі разам сляпога пасля ра-
нення рускага воіна Хлебнікава, дэзерціра-
немца Хольца, бальшавіка Дземідовіча, 
яўрэя Нохема, «заблытанага» антысеміта 
Качана, збрыдняў-паліцаяў Піліпёнкаў. І 
разам з імі знаходзіцца галоўная гераіня 
твора — вясковая беларуская жанчына-
гаротніца Серафіма Тарасевіч. Яна — жы-
вое ўвасабленне ідэі інтэрнацыяналізму 
ў яго найвышэйшым, не абстрактным, а  
жыццёвым гуманістычным выяўленні. Ад-
нак, як паказваюць новыя падзеі на постса-
вецкай прасторы, урокі Быкава, а таксама і 

яго аднадумцаў з ліку і рускіх, і ўкраінскіх, і 
беларусіх пісьменнікаў не ўсімі прачытаны, 
зразуметы, засвоены… 

Аналітычны падыход да творчасці Бы-
кава выяўлялі і беларускія даследчыкі, і 
замежныя літаратуразнаўцы, акцэнтую-
чы ўвагу найперш на «акопнай праўдзе» 
пісьменніка- франтавіка. Мне ж хочацца 
звярнуць увагу на вельмі арыгінальную 
распрацоўку ў творах Быкава думкі, за-
кладзенай у вядомым афарызме «У вайны 
не жаночы твар». З аднаго боку, жаночыя 
вобразы пакліканы падкрэсліць у творы 
жорсткасць вайны. З другога, прысутнасць 
жанчыны ў тых неверагодна цяжкіх умо-
вах высвечвала высокія ідэалы гуманізму, 
якія спавядаў пісьменнік. 

Жаночае імя — адзін з цікавейшых ма-
стацкіх сродкаў характарыстыкі вобраза 
ў Быкава. Так, у аповесці «Трэцяя ракета» 
падаецца вобраз чыстай, наіўнай і прыго-
жай Люсі. Люся «сваёй чалавечай, жаночай 
душой адчувала нешта тое, што недаступ-
на нам, аслепленым крывёю, нянавісцю 
гарачай бойкі», — характарызаваў гераіню 
аўтар. Думкі пра санінструктара Люсю, пра 
будучае жыццё, пра Радзіму «дапамагалі 
Лазняку, які чула ўспрымае любое адсту-
пленне ад маралі… здзяйсняць на вайне 
тое, што, здавалася, звыш яго сіл… Пры-
сутнасць гэтай цудоўнай дзяўчыны на вай-
не, дзе смерць і кроў на кожным кроку, аб-
вастрае адчуванне недарэчнасці ўсяго, што 
адбываецца». Заўважым, гераіня з такой 
характарыстыкай названа аўтарам — Люд-
міла. Бо, сапраўды, такая дзяўчына павінна 
быць мілая людзям. Аднак вайна ўнесла 
свае карэктывы — і вялікі чалавечы патэн-
цыял гераіні так і не змог раскрыцца…

Супраць сляпой жорсткасці, якую нясе 
ў сабе вайна, выступаў Быкаў у рамане 
«Мёртвым не баліць». Ратуючы сваё жыц-
цё, камандзір Сахно загадвае на міннае 
поле выйсці цяжарнай жанчыне. Яе па-
кутлівая гібель падкрэслівае думку аўта-
ра пра тое, што жыццё чалавека на вайне 
абрываецца і злачынна, і ненатуральна. Бо 
ад нараджэнн я дзяўчыне самой прыродай 
было наканавана працягваць гэта жыц-
цё. Яна — Кацярына. І ў народнай куль-
туры беларусаў Кацярына  — заступніц а  
дзявочага лёсу. У дзень велікамучаніцы Ка-
цярыны, 7 снежня, дзяўчаты прасілі сабе ў 
Бога добрага лёсу, хлопцы — добрай жонкі.

Крытыка

Мой

І самае галоўнае — праблема адэкватнас-
ці твораў В. Быкава ў рускамоўнай кніж-
най прасторы. Расійскія школьнікі вывуча-
юць «Абеліск» і «Сотнікава», і  калі першая 
з названых аповесцей змястоўна вельмі 
блізкая да арыгінала, то другая ў ідэйным 
плане кардынальна адрозніваецца ад яго.

Перакладаючы «Абеліск», Г. Куранёў 
змякчыў драматызм быкаўскага стылю. 
Мастацкая каштоўнасць твораў В. Быкава 
абумоўлена ўменнем празаіка будаваць во-
стры, дынамічны сюжэт, дакладна і глыбо-
ка раскрыць складаны чалавечы характар, 
выкарыстаць адзіна магчымае слова, адзі-
на магчымую ў пэўным кантэксце дэталь. 
Перакладчык жа падбіраў такія словы, во-
бразныя сродкі, якія слаба перадаюць спе-
цыфіку стылю арыгінала, ад чаго ў пэўных 
эпізодах ён губляе асноўныя рысы сваёй 
першапачатковай формы. Напрыклад, так:

Мароз кажа такім голасам, быццам па-
хаваў родную маму: «Хлопцаў пабралі». 
Я не зразумеў спярша: «Якіх хлопцаў?» — 

«Маіх, — кажа. — Шасцярых чалавек сён-
ня ноччу схапілі, сам ледзь вырваўся. Адзін 
паліцай папярэдзіў». 

Мороз говорит таким голосом, словно 
похоронил родную мамашу: «Хлопцев  за-
брали». Я не понял сначала: «Каких хлоп-
цев?»  — «Моих, — говорит. —  Сегодня  
ночью схватили, сам едва вырвался. Один 
полицай предупредил».

Гэта прыклад адначасова ўдалага і 
няўдалага перакладчыцкага манеўра: бе-
ларусізм хлопцев як адну з магчымасцей 
перадац ь нацыянальны каларыт можна 
толькі ўхваліць, аднак слова мамаша з яго 
грубаватым, фамільярным адценнем абса-
лютна не да месца. І падобных выпадкаў 
шмат, што, дарэчы, паўплывала на ўзнік-
ненне аўтарскіх перакладаў Васіля Быкава.

«Адзіны часопіс, які тады мяне друкаваў 
у Маскве, — тлумачыў пісьменнік, — быў 
«Новый мир» пад рэдакцыяй А. Твар-
доўскага. Але вялізнаю перашкодай між 
аўтарам і часопісам стаў моўны бар’ер — 

узровень перакладаў на расейскую мову 
не задавальняў рэдакцыю. Аднойчы па-
сля рэдакцыйнага абмеркавання Твар-
доўскі прапанаваў, каб пераклад аповесці 
(«Праклятая вышыня») зрабіў сам аўтар… 
Аповесць надрукавалі менавіта ў маім пе-
ракладзе…» — узгадвае пісьменнік у кнізе 
«Крыжовы шлях».

З цягам часу В. Быкаў пераклаў на рус-
кую мову ледзь не ўсе свае творы, у тым 
ліку аповесць «Сотнікаў». Яна з’яўляецца 
адным «з самых дасканалых і глыбокіх 
твораў» Быкава, які, акрамя таго, «асаблі-
ва дарагі і для самога аўтара» («Праўда  і 
мужнасць таленту», Д. Бугаёў). Тое, што 
пісьменнік даражыў кожным словам свай-
го твора, відаць і ў аўтаперакладзе, зробле-
ным блізка да арыгінала. Узяць кульміна-
цыю твора — сцэну пакарання Сотнікава, 
выпісаную вельмі дакладна і скрупулёзна:

Падстаўка яго кіўнулася ў раптам 
аслабленых руках Рыбака, які нязграб-
на курчыўся ўнізе, баючыся, мабыць, не 

могучы наважыцца на апошнюю і самую 
страшную цяпер справу. Недзе ззаду ма-
цюкнуўся Будзіла, і Сотнікаў, каб апярэ-
дзіць непазбежнае, здаровай нагой штур-
хануў ад сябе цурбан.

Смерць Сотнікава «агітацыйная». Сваёю 
мужнасцю ў гэты страшны момант ён імк-
нецца падтрымаць людзей, сагнаных на 
месца пакарання. Акрамя таго — і гэта 
самае важнае, — апярэдзіўшы Рыбака, ён 
сам выбівае з-пад сваіх ног цурбан і такім 
чынам дае магчымасць Рыбаку не ператва-
рыцца канчаткова ў пачвару, а ўсё-такі за-
стацца чалавекам, дае яму шанц збочыць 
са шляху здрады ці хоць бы спыніцца, па-
куль не зайшоў далёка. Адзначаная сцэна 
вельмі важная для разумення характару 
Сотнікава, і яна, безумоўна, з’яўляецца ін-
варыянтным элементам твора, бо ў ёй кан-
цэнтруецца ідэйны змест аповесці. 

У аўтаперакладзе, які выйшаў упершы-
ню ў часопісе «Новый мир» (1970), азнача-
ны эпізод перакладзены так:

Подставка его опять пошатнулась в 
неожиданно ослабевших руках Рыбака, ко-
торый неловко скорчился внизу, боясь и, 
наверное, не решаясь на последнее и самое 
страшное теперь для него дело. Где-то сза-
ди матерно выругался Будила, и Сотников, 
чтобы упредить неизбежное, здоровой но-
гой изо всей силы толкнул от себя чурбан.

Ва ўсіх рускамоўных выданнях аповес-
ці пазнейшага часу, як і ў зборы твораў 
В. Быкава на рускай мове (1985) і ў згада-
ных выданнях «Эксмо» (2011), аўтарскі  
пераклад выглядае так:

Ці можа пісьменнік не нарадзіцца і не жыць у Расіі, не пісаць па-руску і быць вядомым у гэтай краіне 
выключна дзякуючы перакладам яго твораў? Аказваецца, можа, і гэта — Васіль Быкаў. Згодна 
са школьнай праграмай па літаратуры, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Расійскай Федэрацыі, 
творчасць В. Быкава «належыць» рускай літаратуры 60 — 90-х гадоў ХХ стагоддзя. 
Акрамя таго, у сучасных расійскіх выданнях, у прыватнасці тых, якія пабачылі свет у 2011 годзе  
ў маскоўскім выдавецтве «Эксмо», не ўказваецца, што творы («Жураўліны крык», «Альпійская балада», 
«Мёртвым не баліць», «Сотнікаў», «Абеліск», «Дажыць да світання», «Пайсці і не вярнуцца», «Знак бяды») 
друкуюцца ў перакладзе з беларускай мовы — адны ў перакладзе аўтара, другія ў перакладзе  
В. Рудавай і Г. Куранёва, — а гэта, бясспрэчна, з’яўляецца парушэннем аўтарскіх правоў.
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Подставка его опять пошат-
нулась в неожиданно ослабевших 
руках Рыбака, который нелов-
ко скорчился внизу, боясь и, на-
верное, не решаясь на последнее 
и самое страшное теперь для 
него дело. Но вот сзади матерно 
выругался Будила, и Сотников, 
вдруг потеряв опору, задохнув-
шись, тяжело провалился в чёр-
ную, удушливую бездну.

Псіхалагічны малюнак кар-
дынальна змяняецца. Сотнікаў 
не выбівае ў сябе з-пад ног пад-
стаўку, а проста губляе апору, 
г. зн. як бы дазваляе Рыбаку вы-
падкова здзейсніць пакаранне да 
канца і не дае яму магчымасці 
«рэабілітавацца». Такім чынам, 
значна мяняецца ідэя твора. 
Вось прыклад вялікай важнасці і 
адказнасці за змены, унесеныя ў 
пераклад. 

Натуральна, выклікае сум-
ненні, што Васіль Быкаў мог так 
лёгка пазбавіцца ад тонкай псі-
халагічнай характарыстыкі свай-
го героя. У артыкуле «Як была 
напісана аповесць “Сотнікаў”» 
(1973) пі сьменнік падкрэсліваў:  
«Як правіла, працы над кож-
най рэччу ў мяне папярэднічае, 
акрамя максімальна распраца-
ванага плана, яшчэ і скрупулёз-
на прадуманы фінал. Без яснага 
ўяўлення пра тое, чым павінна  

скончыцца аповесць, я не магу 
прыступіць да яе пачатку…  
У «Сотнікаве» я з самага пачатку 
ведаў, чаго хачу ў канцы, і пасля-
доўна вёў маіх герояў да сцэны 
пакарання, дзе адзін дапамагае 
вешаць другога. Не жадаючы 
таго, перажываючы…»

Аднойчы ў інтэрв’ю празаік вы-
казаўся наступным чынам: «Яшчэ 
на пачатку мае творчасці з’явіліся 
цяжкасці з выданнем у Беларусі 
(і не толькі ў Беларусі), бо пасля 
«Мёртвым не баліць» (1965) мае 
аповесці пра вайну падвергліся 
астракізму ва ўсёй краіне саве-
таў». Не выключана, што тое са-
мае магло выклікаць у пісьменніка 
насцярожанасць і жаданне «згла-
дзіць» найбольш востры эпізод 
«Сотнікава» ў рускамоўным вары-
янце. Ёсць падставы меркаваць, 
што ў гэтым выпадку не абышло-
ся без аўтацэнзуры, але прамых 
пацвяр джэнняў няма.

Калі ж спыніцца на тым, што 
першапачаткова аўтапераклад, 
надрукаваны ў «Новом мире», 
літаральна перадаваў кульміна-
цыю аповесці, нельга выключаць 
наяўнасць у больш позніх руска-
моўных выданнях абсалютна не-
карэктных, грубых рэдактарскіх 
правак. 

І яшчэ хачу звярнуць увагу  
чытачоў і выдаўцоў на наступнае . 

Рэдакцыю «Нового мира» не за-
давальняў узровень перакладу 
на рускую мову, а выдавецтва 
«Эксмо» цалкам задавальняе: 
пераклад аповесці «Абеліск» 
выдання 1987 года слова ў слова 
паўтараецца ў названых вышэй 
выданнях 2011-га. Ці, можа, у 
«Эксмо» не ведаюць, што дру-
куюць пераклады, а рэдагаваць 

класіку рускай літаратуры не 
асмельваюцца ды не ўяўляюць, 
што адбываецца з рускамоўным 
выданнем «Сотнікава»?..  

Але чаму б цяпер не вярнуцца 
да першапачатковага, адэкватна-
га арыгінала і зробленага самім 
аўтарам варыянта перакладу? 
Чаму б не выправіць стылістыч-
ныя памылкі перакладчыкаў, а не 

пераносіць іх з 70 — 80-х гадоў у 
2000-я? І чаму б не прадставіць 
расійскім чытачам Васіля Быка-
ва не як рускага пісьменніка, а, 
скажам, савецкага, прадстаўніка 
«лейтэнанцкай прозы», сусветна 
вядомага беларускага ці, урэшце, 
проста замежнага аўтара? Пакуль 
пытанні застаюцца адкрытымі.

Наталля ЯКАВЕНКА 

Крытыка

Увесці ў аповед большую коль-
касць жаночых перасанажаў даз-
воліў пісьменніку зварот да аку-
пацыйнага жыцця. Так, у аповесці 
«Сотнікаў» з’яўляюцца не толькі 
дарослыя, але і дзеці. Вельмі тон-
ка выканана псіхалагічная зама-
лёўка вобраза маленькай гаспа-
дынькі, дзевяцігадовай дзяўчынкі 
Гэлькі (народны варыянт імя Але-
на). Аленай называлася маці імпе-
ратара Рымскай імперыі Канстан-
ціна, што першай адшукала крыж 
і магілу Хрыста, увекавечыла яго 
ў архітэктурных збудаваннях Іе-
русаліма. Алена Прыўкрасная — 
персанаж славянскіх казак. Імя 
павінна было падкрэсліць высо-
кую місію беларускай дзяўчынкі 
ў жыцці. Аднак праз неадпавед-
насць сутнасці імя і жыццёвых 
варункаў, якія складваліся вакол 
яго ўладальніцы, аўтар падкрэс-
лівае трагічнасць далейшага лёсу 
дзяўчынкі. Пасля гібелі яе маці 
Аўгінні на Гэльку ўскладваецца 
адказнасць за жыццё меншых 
дзяцей — браціка Лёніка і ся-
стрычкі Каці. Звярнуўшы ўвагу 
на імя Аўгіння, убачым у ім на-
родную форму літаратурнага 
імя Яўгенія, што падказвае нам 
усталяваную трактоўку як «вен-
цаносная». Назіраецца зноў тое 
ж трагічнае несупадзенне ідэалу і 
рэчаіснасці. 

У рамане «Кар’ер» Быкаў пака-
заў жанчыну, якая ўзяла на сябе 
выкананне вельмі небяспечнага 
задання партызанаў, што атры-
маў яе каханы, старшы лейтэнант 
Агееў. «Невідушчы і неразумны» 
Агееў згаджаецца з задумкай 
дзяўчыны, падстаўляючы яе пад 
удар. Самаахвярнасць жаночага 
характару падсвечваецца ў Быка-
ва імем гераіні, якую аўтар назваў 
па-біблейску — Марыя. 

Цэнтральная гераіня парты-
занскай аповесці «Пайсці і не 
вярнуцца» Зося надзелена такімі 
якасцямі, як непахісная сумлен-
насць, справядлівасць, амаль 
хваравітая рэакцыя на хлусню.  

Аднак усе гэтыя станоўчыя якасці 
ва ўмовах вайны не могуць абераг-
чы дзяўчыну ад бяды. Зося пры-
выкла верыць людзям, яна добрая, 
як і яе маці. Даверыўшыся кахан-
ню, дзяўчына з цягам часу адчуе 
на сабе сапраўдны трагізм падзей, 
пазнае здрадлівую сутнасць  ка-
ханага, які ў сне прыйдзе да яе як 
«д’ябал і анёл у адной асобе». Зося 
перамагае сябе, бо для яе «ў гэтай 
вайне, апроч як выстаяць і пера-
магчы, іншага выбару не існуе. 
Інакш не варта і жыць…». Выбар 
свой Зося здолела зрабіць і сэрцам, 
і розумам. Бо Зося — гэта Сафія. 
Гэта — мудрасць. 

Асаблівае месца займаюць во-
бразы жанчын у творах Быкава, 
дзе раскрываецца трагедыя аб-
ставін, што прыводзяць да гібелі 
сялянскага роду. У «Знаку бяды» 
буйным планам выпісаны во-
браз Сцепаніды. У «Бліндажы» 
галоўная гераіня — Серафімка. 
Жаночыя персанажы ў абодвух 
творах маюць імёны, якімі за-
звычай называюць хлопцаў, а не 
дзяўчат. Быкаў надзяліў сваіх ге-
раінь выключна моцным характа-
рам, жыццёвай стойкасцю. Пры 
гэтым у кожнае імя аўтар заклаў 
асаблівы сімвалічны сэнс — свя-
тая жанчына. Бо ў перакладзе 
з грэчаскай мовы Стафанас (ад 
гэтага слова ўтворана форма 
Сцепаніда) азначае «вянок, вен-
цаносная, царственная, святая». 
Онім ператварыўся ў тэонім і ў 
«Бліндажы». Па сутнасці свайго 
характару жанчына з «Блінда-
жа» магла прэтэндаваць на ролю 
маці чалавечай, маці роду зям-
нога: яна ратуе людзей розных  
светапоглядаў, розных нацыя-
нальнасцей. Але ж па сюжэце 
яна бяздзетная. І таму імя Ма-
рыя аўтар не выкарыстоўвае. 
Узамен з’яўляецца яшчэ адзін 
сімвал, звязаны з Бібліяй, сімвал- 
кампенсатар. Серафімка — лю-
бімая гераіня Быкава, на гэта, у 
прыватнасці, указвае ласкаль-
на-памяншальны суфікс -к-.  

У яўрэйскай міфалогіі серафі-
мы — анёлы, якія найбольш наблі-
жаны да Бога. Іх вобразы шырока 
сустракаюцца ў іканапісе хрыс-
ціян. Падобна да херувімаў, яны 
надзелены ахоўнымі функцыямі 
надзвычайнай моцы. Сярод дзевя-
ці чыноў анёльскіх хрысціянская 
рэлігія на першае месца ставіць 
менавіта серафімаў. Аднаму з іх 
было прызначана ачышчаць ву-
сны Прарока. Такім чынам, можна 
сцвярджаць, што пісьменнік не 
толькі адлюстроўваў катастрафізм 
лёсу нацыянальнага вясковага 
чалавека. Ён імкнуўся, спрабаваў 
быць і аптымістам…

Васіль Быкаў, як пераканаўча 
сведчыць феномен яго пісьмен-
ніцкага жаночага іменаслоўя, 
спалучаў у сваёй творчасці 
агульна  філасофскі, гуманістыч-
ны  пачатак з нацыятворчымі 
чыннікамі. Увогуле, проза пісьме-
нніка, падзейна звязаная з вёскай, 
ненавязліва раскрывае перад чы-
тачамі этнакультурныя вобразы- 
сімвалы. Сярод іх вялікую ролю 
ў раскрыцці ідэйнай задумы 
аўтара адыгрываюць напоўне-
ныя сакральным значэннем рэаліі 
жыцця, што моцна ўвайшлі ў 
нацыянальную ментальнасц ь,  — 
хата, печ, парог, жорны, куфар. 
Так, у аповесці «Бліндаж» ваен-
ныя падзеі не цалкам зруйнавалі 
хату. Агонь не знішчыў парог 
роднага гнязда. Рассыпаўся ко-
мін, але ж цалюткай застала-
ся печ. На пажарышчы гераіня 
знайшла куфар, а ў ім — вырата-
вальнае зерне, надзею на працяг 
жыцця… Пісьменнік разгортвае 
ўнутраную энергію этнакульту-
ных  вобразаў-сімвалаў, як і ў вы-
падках з рэальнымі беларускімі 
жаночымі імёнамі, што сваёй  
этымалогіяй выводзяць чытачоў 
на асацыяцыі з высокай змястоў-
най напоўненасцю рэлігійна-
міфічных персанажаў.

Заўважу, што Быкаў апош-
нім часам быў увогуле вельмі 
ўважлів ы пры называнні сваіх 

персанажаў, не толькі жаночых, 
але і мужчынскіх. Пісьменнік 
увесь час пакутаваў ад той пры-
край недарэчнасці, што была вы-
клікана прозвішчам персанажа 
з набольш яго аўтабіяграфічнага 
твора — ваеннага рамана «Мёр-
твым не баліць». Некаторыя з 
украінскіх сяброў Быкава ў тэкс-
це «Мёртвым не баліць» убачылі 
папрок у свой адрас, палічыўшы, 
што прозвішча адмоўнага героя- 
энкавэдзіста Сахно нібыта свя-
дома ўзята з украінскай рэчаі-
снасці. «Прыём украінскага 
словаўтварэння» ледзь не атры-
маў фатальныя наступствы. На-
цыянальнае пачуццё ўкраінцаў 
было абражана, балючае непа-
разуменне зацята трывала амаль 
трыццац ь гадоў. 

Знакаміты раман «Мёртвым не 
баліць» з яго горкай праўдай пра 
баі пад украінскім Кіраваградам 
усё ж убачыў свет ва Украіне ў 
канцы 1980-х гг. Гэты акт гіста-
рычнай справядлівасці адбыўся 
дзякуючы міжнацыянальным 
украінска-беларускім кантактам 
асабістага характару. Абавязкі 
«міратворцаў» узялі на сябе Ула-
дзімір Яварыўскі і Вячаслаў Рагой-
ша, што былі ў блізкіх адносінах з 
вядучым украінскім празаікам 
Алесем Ганчаром. Алесь Ганчар 
як рэдактар цэнтральнага органа 
ўкраінскіх пісьменнікаў, часопіса 
«Вітчизна», урэшце даў дабро на 
публікацыю майго перакладу на 
ўкраінскую мову рамана «Мёр-
твым не баліць» (Вітчизна, 1988, 
№ 7). Магу засведчыць: узаемаад-
носіны з украінскімі пабрацімамі-
пісьменнікамі былі для Быкава 
важкім складнікам яго чалаве-
чага і творчага жыцця. Васіль 
Ула дзіміравіч радасна давяраў 
мне пераклады сваіх найноўшых 
твораў. Амаль адначасова з арыгі-
нальнымі публікацыямі «Абла-
вы», «У тумане» ўбачылі свет і іх 
украінскамоўныя версіі ў маім 
выкананні ў часопісе «Київ» («У 
тумані». — 1987, № 7; «Облава». — 

1989, № 8). Прыгадваю пісьмо, 
якое даслаў украінскі чытач з Чар-
нігаўшчыны, прачытаўшы «Абла-
ву» на старонках часопіса «Київ»: 
«Пішу ва ўзрушэнні. Я ўжо стары 
сівы чалавек. І не думаў нават, 
што дачакаюся такой адкрытай 
праўды. Хведар Роўба як спіса-
ны з трагічнай гісторыі нашага 
сямейнага роду…» Названыя 
пераклады твораў склалі пасля 
ўкраінскамоўнае выданне асоб-
най кнігі: Василь Биков. Мертвим 
не болить (Київ: Дніпро, 1990). 

Па-ўкраінску ў маім перакладзе 
былі апублікаваны і ўрыўкі з апо-
весці Быкава «Бліндаж» (Літера-
турна Україна, 12. 7. 2007). Украін-
скія чытачы адразу ўлавілі, ацанілі 
выразныя і прыхаваныя ўкраін-
скія алюзіі твора. Сярод іх ужо 
згаданы вобраз Серафімкі. Про-
звішча Серафімкі — Тарасевіч — 
адсылае нас у часы Тараса Шаў-
чэнкі. Аўтарская задумка гераіні 
вырастае з Шаўчэнкавага болю, з 
Кабзаровай мастацкай канцэпцыі 
жанчыны — сімвала роднай маці-
краіны. Быкаў быў перакананы: 
шмат выяў духоўнай культуры 
сталіся роднымі і для ўкраінцаў, 
і для беларусаў. Зрэшты, і закан-
чэнне аповесці «Аблава» яднае 
ўкраінцаў і беларусаў, нагадваючы 
роздум другога класіка ўкраінскай 
літаратуры, Івана Франко, над лё-
сам уласнага народа… 

Не ўсё яшчэ даследавана, вы-
светлена, расшыфравана ў твор-
чай спадчыне Васіля Быкава. 
Аднак будзем спадзявацца, што 
новыя пакаленні чытачоў змогуц ь 
пераканацца ў тым, што Ма-
стацтва беларускага пісьменніка 
неўміручае, як неўміручыя ад-
вечныя пошукі Ісціны, як незніш-
чальнае само Сумленне. 

Таццяна КАБРЖЫЦКАЯ

Даведка «ЛіМа»
Таццяна Кабржыцкая — 

украінка, сябра Нацыянальнага 
саюза пісьменнікаў Украіны. 
Лаўрэат Міжнароднай 
літаратурнай прэміі імя 
Івана Франко. Узнагароджана 
дзяржаўным ордэнам Украіны — 
ордэнам Княгіні Вольгі.

На калінавым мосце жыцця. Верхнядзвінскі раён Віцебскай вобласці. Ліпень 1987 г. (Васіль Быкаў — у цэнтры).
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Сёлета спаўняецца 55 гадоў, 
як на мяжы трох рэспублік —  
Беларусі, Латвіі і Расіі — быў узве-
дзены Курган Дружбы — у гонар 
баявой садружнасці беларускіх, 
латвійскіх і рускіх партызан у 
барацьбе з нямецка- фашысцкімі 
захопнікамі. У першую нядзе-

лю ліпеня там праводзіліся су-
стрэчы ветэранаў Вялікай Ай-
чыннай вайны. Бярозавай алеяй 
ішлі да Кургана наведвальнікі з 
Беларусі, ліпавай — з Латвіі, кля-
новай — з Расіі.

У мяне былі свае скруш-
ныя сцяжыны па выпаленай 

Асвейшчыне.  Пасля таго як пар-
тызаны разграмілі некалькі гіт-
лераўскіх гарнізонаў на тэрыто-
рыі Латвіі, у лютым 1943 года па 
Асвейшчыне прайшла жудасная 
карная экспедыцыя. Партызаны 
з баямі адышлі за лінію фронту. 
Ацалелыя з вогненных вёсак былі 
вывезены ў Саласпілс пад Рыгай, 
у Майданэк, Асвенцым, Дахаў, 
Равенсбрук… Адзінкі вярнуліся 
«…у горкі, пустэльны світанак, 
дзе сыплецца зерне счарсцвелае 
з рук». Размовы са сведкамі, каму 
была наканавана смерць у рас-
тэрміноўку, увайшлі ў кнігу «Па-
сля вогненных вёсак…» (1980), у  

дакументальную аповесць «Брані-
слава» (1985)…

І вось на Кургане Дружбы 
новая сустрэча ветэранаў вай-
ны (наступілі 70-я ўгодкі Ка-
стрычніцкай рэвалюцыі). Той 
ліпеньскай раніцай сустракаю 
на бярозавай алеі былога фран-
тавіка Быкава. Пераходзіць 
масток над пералівам рачулкі 
Няверыцы ў Сінюху. Глядзіць 
на фатографа. Не верыцца, 
што Васіль Уладзіміравіч, ка-
пітан у запасе, не пазнаў мяне, 
таксама капітана ў запасе, яко-
га калісьці падвяла на службе  
нерашучая класавая пільнасць.

Пасля трыбуннага гулу 
спыніўся я каля замшэлага 
старца- валуна. Асцярожнень-
ка падумалася: «Мо і празаік 
Васіль Быкаў не быў бы су-
праць просьбітных радкоў да 
ляснога абярэга: “Кожны хай 
адно імя назаве! Што прыпом-
ню сёння я — ажыве. Нашу 
спадчынную грудзь азвані… 
Прарастае Беларусь з глы-
біні”».

22 чэрвеня 2003 года і сам 
геній нашага народа сышоў у 
родную зямлю, каб прарастаць  
у людской памяці.

Сяргей ПАНІЗНІК

Васіль Быкаў (у цэнтры) сярод ветэранаў вайны на бярозавай алеі.

Абліччы

Пасля  
вогненных вёсак…

— Здавалася б, пра Кабзара 
ўжо ўсё сказана, столькі кніг 
напісана — і мастацкіх, і даку-
ментальных... А вы здымаеце 
фільм «Экспедыцыя», пішаце 
кнігу «Мастак». Чым кіравалі-
ся, мяркуючы распачаць гэ-
тыя творчыя праекты?

— Вялікі Кабзар варты таго, 
каб украінцы (і не толькі украін-
цы) звярталіся да яго вобраза, 
яго біяграфіі, яго творчасці. 
Мастацкія творы пра Шаўчэн-
ку (менавіта мастацкія, а не да-
следчыцкія) з’явіліся ў савецкія 
часы  — і Кабзар паўстае там 
як вобраз сацыял-дэмакрата, 
пахмурнага барацьбіта за рэ-
валюцыйныя ідэалы. Надышоў 
час звярнуцца да біяграфічных 
нарысаў тае пары — дзе Шаў-
чэнка паўстае як чалавек вясё-
лай удачы, напоўнены жыц-
цёвай энергіяй, і галоўнае  — 
як чалавек вялікага таленту!  

Я і мой таварыш Дзяніс За-
мрый (суаўтар рамана) выву-
чылі багата мемуарнай літара-
туры пра Шаўчэнку і пабачылі 
вобраз чалавека таленавітага, 
шчырага, аптымістычнага. 
Мабыць, такім і павінен быць 
сапраўдны ўкраінскі герой — 
такі, як у творах Катлярэўскага 
і Гогаля. А пра падобных геро-
яў пісаць прыемна, іх сапраўды 
любіць чытач. Нам заставалася 
толькі прадоўжыць традыцыю 
айчыннай літаратуры і ства-
рыць захапляльны раман. Мой 
фільм «Экспедыцыя» ў знач-
най ступені пераклікаецца з 
раманам. 

— Тарас Шаўчэнка... Калі 
ўскласці на шалі складнікі яго 
жыцця, яго менталітэту, калі 
падсумаваць па сённяшнім 
часе яго ролю для Украіны, 
то хто ён у большай ступені — 
паэт, бунтар, мастак?

— Шаўчэнка пачынаў як 
мастак.  Гэта сапраўдны ўзлёт — 
ад прыгону да Акадэміі ма-
стацтваў, гэта нават не кар’ера, 
а феерверк! Шаўчэнка разві-
ваўся паступова: пасля жыва-
пісу пачаў сябе рэалізоўваць як 
лірычны паэт, а ўжо затым, калі 
востра адчуў бяду зняволенай 
Украіны — стаў бунтаром. Само 
па сабе адбылося такое паяд-
нанне  — і гэтым паяднаннем 
Шаўчэнка такі цікавы. 

— Наколькі, на ваш уласны 
погляд, адбылося асэнсаванне 
Тараса Шаўчэнкі, яго творчас-
ці, па-за межамі Украіны?

— Шаўчэнка не з тых поста-
цей, якія можна разглядаць па-
за кантэкстам усяго XIX стагод-
дзя. У тым стагоддзі гуманізму, 
творчасці, росквіту мастацт-
ва, літаратуры, філасофіі зай-
маліся стваральніцкай працай 
Аляксандр Пушкін, Янка Лу-

чына, Адам Міцкевіч… Уласна 
 кажучы, мы з калегам стварылі 
раман пра XIX стагоддзе, у якім 
Шаўчэнка — плоць ад плоці тае 
выдатнай эпохі. 

— Ці ўсе яго запаветы выка-
наны, асэнсаваны?

— Зразумела, не ўсе. Шаўчэнка 
бачыў Украіну вольнай, але — 
вольнай толькі пасля барацьбы за 
ўласную свабоду. І да Шаўчэнкі, і 
пасля яго смерці украінцам давя-
лося змагацца — і гэта прадбачыў 
паэт. «Борітеся — поборете»,  — 
пісаў ён. Гэта, мабыць, адзін з 
найважнейшых яго запаветаў. 

— А вы, зрабіўшы фільм, на-
пісаўшы кнігу, сказалі пра Та-
раса ўсё, што хацелі?

— Ведаеце, толькі цяпер, за-
кончыўшы фільм, я пачынаю 
разумець, наколькі мала зра-
біў. Я меў гонар кантактаваць 
з навукоўцамі падчас працы — 
дырэктарамі музеяў Т. Шаўчэн-
кі Дзмітрыем Стусам, Надзеяй 
Арловай, мастаком Васілём Пе-
равальскім, акадэмікам Міко-
лам Жулінскім, паэтам Барысам 
Алійнікам — і атрымаў багата 
неймаверна цікавай інфармацыі 
пра творцу. Можа быць, знай-
ду сілы зрабіць кнігу пра сям’ю 
Шаўчэнкі — яго братоў і сясцёр, 
пра іх стасункі пасля таго, як іх 
брат зрабіўся сталічным маста-
ком. Я прачытаў іх ліставанне. 
І гэта, паверце, вельмі кранае 
душу. Надзвычай чалавечыя, 
годныя стасункі… 

— Атачэнне Тараса Шаўчэн-
кі, яго сучаснікі... Наколькі 
шчырыя і ці ўсе шчырыя былі 
ў памкненнях дапамагчы яму?

— Сучаснікі Шаўчэнкі выраз-
на прадстаўлены ў рамане «Ма-
стак» і ў фільме «Экспедыцыя». 
Большасць з іх — сапраўдная 
зоркавая плеяда. Асноўнае мес-
ца дзеяння — Санкт- Пецярбург, 

Акадэмія мастацтваў. Шаўчэн-
кава атачэнне — гэта, перадусім, 
Брулоў, Венецыянаў, Жукоўскі 
і Мартас, а ў высылцы і экспе-
дыцыях — Бутакоў і Макшэеў, 
выдатныя вандроўнікі і публі-
цысты. Артыстычная «тусоўка» 
XIX стагоддзя была невялікай, 
сапраўднае «Цэхавае брацтва» 
(дарэчы, так называецца адзін 
з раздзелаў рамана). Мастакі і 
паэты дапамагалі адзін аднаму 
(хацелася, каб так было і зараз). 
Можа быць, раман шмат каго 
натхніць на добрыя ўчынкі, 
спагаду да іншых? Так, як твор-
часць шараговага правінцыяла 
Шаўчэнкі натхніла Брулова. І — 
сам Брулоў як выдатны майстар 
разгледзеў талент Шаўчэнкі і 
даў яму дарогу ў мастацтва. Гэта 
надзвычай важна.

 — Калі хтосьці з іншазем-
цаў  — пісьменнікаў, маста-
коў — збіраецца спрычыніцца 
да раскрыцця вобраза Т. Шаў-
чэнкі, то што б вы параілі ім?

— Я параіў бы чытаць пера-
сцярогі яго сяброў, таварышаў, 
сучаснікаў. Выйшла так, што ўсе, 
хто ведаў Шаўчэнку хоць бы  адзін 
дзень, пакінулі свае ўспаміны — 
настолькі неардынарнай нату-
рай ён быў, настолькі прыцягваў 
да сябе. Ва ўспамінах Шаўчэнка 
паўстае жывым, яркім, сапраў-
ды годным чалавекам! Вывучаць  
жывапіс Шаўчэнкі — вялікая 
асалода! Акадэмічны малюнак, 
народная лінія — гэта рука Шаў-
чэнкі! І, працуючы над кнігай, мы 
помнілі, што пішам мастацкую 
біяграфію Мастака і Паэта  — з 
аўтарскім бачаннем, пэўным 
суб’ектывізмам, версіфікатарст-
вам. Толькі так можна прыцяг-
нуць чытача — не забываючыся, 
што аўтар рамана таксама мае 
права быць Мастаком.

Гутарыў Ігнат ШЫЧКОКанстанцін Канавалаў падчас здымак «Экспедыцыі» з актрысай Ірынай Шумейка, выканаўцай ролі Варвары Рэпніной.

Канстанцін Канавалаў:  
«Ці ўсё сказалі 
пра Шаўчэнку?»

Гэты год, як вядома, юбілейны для вялікага Кабзара. 200-годдзе з дня яго 
нараджэння ўкраінскі кінарэжысёр і пісьменнік Канстанцін Канавалаў сустрэў 
кнігай і дакументальнай кінадрамай «Экспедыцыя». З аўтарам двух цікавых 
праектаў сустрэўся карэспандэнт «ЛіМа». 
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Сумесны праект штотыднёвіка «ЛіМ»
і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі

Кніжны
свет
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На пачатку імпрэзы Уладзімір Максімавіч прыняў 
віншаванні ад супрацоўнікаў музея: Вольга Пархімовіч, 
загадчыца аддзела культурна- адукацыйнай работы гэ-
тай установы, ад імя ўсяго калектыву ўручыла юбіляру 
дыплом сябра музея — за працяг паэтычных традыцый 
Янкі Купалы. Вядучы вечарыны, галоўны дырэктар ра-
дыё «Беларусь», паэт Навум Гальпяровіч згадаў праграму 
«Радыёфакт» Першага нацыянальнага канала Беларуска-
га радыё, якая штораз пачынаецца з мелодыі песні «Бе-
лая Русь ты мая», напісанай  заснавальнікам і шматгадо-
вым мастацкім кіраўніком ВІА  «Песняры» Ула дзімірам  
Мулявіным на верш У. Скарынкіна. Навум Якаўлевіч 
падкрэсліў, што імёны, якія існавалі ў нашай літаратуры, 
будуць пастаянна вяртацца да чытача і зорка Уладзіміра 
Скарынкіна ў айчынным прыгожым п ісьменстве  — 

незгасальная , бо ўжо сваімі першымі паэтычнымі  збор-
нікамі ён заваяваў прыхільную ўвагу чытачоў . 

Уладзімір Максімавіч — ураджэнец Віцебска, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Ку-
палы. Яго намаганнямі шэдэўры сусветнай класікі  
(у прыватнасці, радкі твораў Дантэ і Байрана) вельмі ар-
ганічна гучац ь па- беларуску.

Старшыня МГА СПБ Міхась Пазнякоў назваў У. Скарын-
кіна цудоўным паэтам і сціплым, кранальным, далікатным 
чалавекам, адзначыўшы яго грамадскую і творчую актыў-
насць ды ўменне выступаць перад чытачамі, раскрываючы 
душу. Так, сваёй жонцы і музе, траюраднай пляменніцы 
Янкі Купалы Валянціне Скарынкінай (у дзявоцтве — Луцэ-
віч) творца прысвяціў паэму «Вачэй святлістыя паляны». 
Міхась Паўлавіч уручыў віноўніку ўрачыстасці юбілейную 
грамату і дыплом  ганаровага члена СПБ.

Малодшы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч у прамове 
згадаў свае сумесныя выступленні з Уладзімірам Максімаві-
чам у школах, вершы з кнігі У. Скарынкіна «Дазвольце ўзлёт» 
прачытала народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.

Пісьменнік, галоўны рэдактар дзіцячых часопісаў 
«Вясёлка» і «Буся» Уладзімір Ліпскі падкрэсліў: трэба 
жыць так, каб было жыццё пасля жыцця. Менавіта так і 
жыве Уладзімір Максімавіч, які ўжо адбыўся як паэт, муж, 

бацька, дзед, сябар.Сапраўдным падарункам ад выдавецт-
ва «Пачатковая школа» для У. Скарынкіна стала яго новая 
дзіцячая кніга вершаў «Дзе і як жыве Нептун?», прад-
стаўленая рэдактарам Міхасём Шавыркіным.

Пра перакладчыцкую дзейнасць Ула дзіміра Максімаві-
ча распавялі прафесар кафедры замежнай літаратуры 
Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Воль-
га Судлянкова і загадчык кафедры італьянскай мовы гэ-
тай жа навучальнай установы Фёдар Міхасенка. Урывак  
першай главы перастворанай У. Скарынкіным па- 
беларуску паэмы Байрана  «Дон Жуан» прадэкламаваў ар-
тыст, рэжысёр Беларускага радыё Алег Вінярскі. 

З Валянцінай Скарынкінай, сваёй жонкай і колішняй ад-
накласніцай, былым журналістам і стыльрэдактарам газеты 
«Чырвоная змена», Уладзімір Максімавіч разам ужо больш 
як 50 гадоў. Яны выгадавалі дваіх дзяцей: сына — вядомага 
паэта Андрэя Скарынкіна — і дачку Таццяну, маюць дзвюх 
унучак. А. Скарынкін прачытаў прысвечаны бацьку верш.

На вечарыне не абышлося і без музыкі: рамансы на 
словы Уладзіміра і Ан д рэя Скарынкіных выканалі ар-
тыстка ан самбля народнай музыкі «Бяседа» Валянціна 
Карэлікава і былы хормайстар НАВТ оперы і балета Бе-
ларусі, сястра жонкі юбіляра Галіна Луцэвіч.

Яна ЯВІЧ

Майстар перастварэнняў

Унікальны праект

ГІСТАРыЧНы АСПЕКТ
Спецыялісты звязваюць такое шыро-

кае распаўсюджанне выцінанкі на бе-
ларускіх, польскіх, рускіх, украінскіх і 
літоўскіх землях перадусім з жаданнем 
жыхароў упрыгожыць свой дом, а так-
сама з даступнасцю матэрыялу. Вядома, 
што самае старажытнае выкарыстанне 
паперы на беларускіх землях датуецца 
XIV ст.: менавіта ў гэты час свае лісты 
на паперы пісаў Вялікі князь Літоўскі 
Вітаўт. Ужо праз два стагоддзі паперні 
працавалі амаль у кожным вялікім го-
радзе, а матэрыял стаў даступны не толь-
кі вышэйшаму саслоўю, але і сялянам.

Паколькі папера была таннейшай у па-
раўнанні з тканінай (вядома, што выці-
нанку можна рабіць і з тонкай бавоўны, 
ператвараючы кавалачкі простай фор-
мы ў прыгожыя фіранкі, сурвэткі), а сам 
выраб выразаўся вельмі лёгка і хутка, то 
выцінанак не шкадавалі. Праз некаторы 
час іх выкідвалі ці спальвалі. На жаль, 
беларускія этнографы досыць позна 
звярнулі ўвагу на гэты від мастацтва, 
пачалі ладзіць спецыяльныя экпеды-
цыі, а па іх выніках рыхтаваць адмы-
словыя выстаўкі. Так, у 1928 годзе су-
працоўнікамі Гродзенскага дзяржаўнага 
гісторыка-археалагічнага музея была 
праведзена экспедыцыя на тэрыторыі 
сучаснага Гродзенскага раёна. Сярод 
здабыткаў навукоўцаў былі і выцінанкі, 
што выкарыстоўваліся мясцовымі  ся-
лянамі для ўпрыгожвання хат. У 1920-я 

гады гэтыя творы разам з іншымі дэ-
манстраваліся на выстаўках у Беларусі, 
Польшчы і Літве. 

Паступова выцінанка выцяснялася 
з вясковага інтэр’ера. З аднаго боку, і 
сцены перасталі ўжо фарбаваць толькі 
ў белы колер (раней вырабы з чорнай ці 
каляровай паперы выдатна кантраста-
валі са сценамі і ўпрыгожвалі іх), і тэкс-
тыльныя вырабы сталі больш даступ-
нымі для жыхара вёскі. У 1970 — 1980-я 
гады, калі назіралася моцнае павышэнне 
цікавасці да традыцыйнай спадчыны, 
вярнулася амаль з нябыту і выцінанка. 
Тады выразаннем з паперы захапіліся 
прафесійны фатограф і журналіст Вя-
часлаў Дубінка, мастакі Ніна і Генадзь 
Сакаловы-Кубай, Алесь Лось, Міхась 
Варанецкі, Юрый Малышэўскі і іншыя. 
А ў Маладзечне нават адкрылася адмы-
словая школа выцінанкі. Яна працуе ўжо 
пятнаццаць гадоў пад кіраўніцтвам вя-
домай майстрыхі Вікторыі Чарвонцавай.

АД ТЭОРыІ ДА ПРАКТыКІ
Кніга «Мая выцінанка» не абмяжоў-

ваецца экскурсам у гісторыю гэтага віду 
мастацтва, даследаваннем адметнасцей 
беларускай сялянскай выцінанкі. Гэ-
тае выданне можа стаць добрым дапа-
можнікам для бацькоў, выхавальнікаў 
дзіцячых садкоў, а таксама настаўнікаў 
пачатковых класаў школы. Справа ў тым, 
што выцінанкі вельмі любяць рабіць 
дзеці. З аднаго боку, праца з паперай і 

нажніцамі, выразанне розных элемен-
таў спрыяе развіццю дробнай маторыкі 
рук, з іншага — выхоўвае густ і ўзбагачае 
фантазію. Пагадзіцеся, нават выразаю-
чы звычайную сняжынку на шкло, мы 
не можам прадбачыць, якой яна атры-
маецца ў выніку. Вольга Бабурына ад-
значае, што дзіця бачыць сэнс не ў кан-
чатковым выніку, а ў самім працэсе пра-
цы: «Маленькі чалавек не можа загадзя 
прадумац ь, прадугледзець ход складання 
і прарэзак, каб адбыўся пэўны малюнак. 
Дзіця заварожвае сам акт стварэння з 
нейкіх простых дзірачак непаўторнага 
дэкору. І ўвесь працэс ператвараецца ў 
чаканне: зараз я зраблю цуд!»

Аднак гэта не проста выразанне з па-
перы нейкіх фігурак, але і больш склада-
ны працэс. Па меркаванні аўтараў кнігі, 
такім чынам дзіця бачыць, як нараджа-
ецца хараство. А элементы дэкору, зроб-
леныя ўласнымі рукамі, дапамагаюць 
дзецям адчуць асабістую значнасць. Гэта 
і далучэнне маленькіх беларусаў да на-
роднага мастацтва і сімвалічнага досведу 
чалавецтва. 

Вельмі важна, што аўтары не про-
ста распавядаюць пра тэарэтычны бок 
выцінанкі, яе выхаваўчую і навучальную 
функ цыю, але і прапаноўваюць шэраг 
прыкладаў, як можна выкарыстоўваць 
простую працу з паперай і нажніцамі 
падчас заняткаў з дзецьмі ў садку і малод-
шых класах. Тут прыведзены магчымыя 
тэмы заняткаў, а таксама пададзены казкі,  

загадкі, вершы, што могуць суправаджац ь 
працу. У асобных главах прадстаўлены 
эскізы да выцінанак розных тыпаў з пе-
ралікам патрэбных інструментаў і пакро-
кавым апісаннем, як атрымаць патрэбны 
малюнак на выразцы. З такімі падра-
бязнымі інструкцыямі сапраўды вельмі 
проста выразаць коціка, коніка, велікод-
нае яйка ці нават сілуэт гарадзенскай Ка-
ложскай царквы. Тут жа падаюцца і ўзо-
ры гатовых прадметаў з выкарыстаннем 
выцінанкі. Такая прыгажосць не можа не 
захапляць.

Выданне падказвае яшчэ адзін спосаб 
выкарыстання выцінанкі. Гэта маста цтва 
афармлення кнігі. Усе элементы ўпры-
гожвання вокладкі, віньеткі каля нума-
роў старонак выкананы ў тэхніцы выці-
нанкі. Думаецца, пра такі ўдалы мастацкі 
ход можна казаць не толькі ў дачыненні 
да гэтай тэматычнай работы, але і да 
аздаблення кніг рознай тэматыкі. Выці-
нанка дапамагае стварыць адмысловы 
непаўторны шрыфт, распрацаваць асоб-
ныя дробныя элементы афармлення, ды 
і, прыкладам, беларускія народныя казкі 
выдатна глядзеліся б у кнізе, ілюстрацыі 
да якой былі б выразаныя з паперы. 

Марына ВЕСЯЛУХА

Цуд, выразаны з паперы
Упэўнена, кожны з вас хаця б раз у жыцці сутыкаўся з гэтым мастацтвам. А можа, і сам ім займаўся. 
Аднак такая простая і натуральная з’ява, як выцінанка, мае надзвычай багатую гісторыю і можа 
выкарыстоўвацца ў розных сферах. Ад простых сняжынак на вокнах, якія мы ўсе так любім выразаць 
і наклейваць напярэдадні Каляд і Новага года, да мультфільмаў, дзе ўсе персанажы і дэкарацыі 
выразаныя з паперы, і нават складаных формаў лялечнага тэатра, калі падчас прадстаўлення мастак 
проста на вачах гледачоў стварае і ажыўляе герояў спектакля. Падрабязна пазнаёміцца з гісторыяй 
гэтага віду дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а таксама навучыцца выразаць цікавыя рэчы  
з паперы дапаможа кніга Вольгі Бабурынай і Наталлі Сухой «Мая выцінанка», што не так даўно 
пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі». 

Творчая вечарына паэта і перакладчыка Уладзіміра Скарынкіна, арганізаваная сумесна  
з Мінскім гарадскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі і прымеркаваная  
да 75-годдзя творцы, адбылася днямі ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. 

Вольга Пархімовіч уручае Уладзіміру Скарынкіну дыплом сябра музея. 
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Мастацкая літаратура на асобных мовах

Англiйская лiтаратура
Оруэлл, Д. 1984: роман; Скотный Двор: 

сказка-аллегория / Джордж Оруэлл; [перевод 
с английского В. Голышева, Л. Беспаловой]. — 
Москва: АСТ, 2014. — 363 с. — Издано при 
участии ООО “Харвест” (Минск). — 3000 экз. — 
ISBN 978-5-17-059665-2 (АСТ). — ISBN 978-985-
16-6917-8 (Харвест) (в пер.).

Лiтаратура ЗША на англiйскай мове
Грей, Д. Леди никогда не лжет: роман / 

Джулиана Грей; [перевод с английского 
А. Ф. Фроловой]. — Москва: АСТ, 2014. — 
318с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-081924-9 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2548-2 (Харвест) (в 
пер.).

Каунди, Э. Непокорные: [роман] / Элли 
Каунди; [перевод с английского В. Максимо-
вой].— Москва: АСТ, 2013. — 410 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-077934-5 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2559-8 (Харвест) (в пер.).

Кобен, Х. Ловушка: [роман] / Харлан Кобен; 
[перевод с английского В. Егорова]. — Москва: 
АСТ, 2014. — 414 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 2000 экз. — ISBN 
978-5-17-078572-8 (АСТ). — ISBN 978-985-18-
2553-6 (Харвест) (в пер.). 

Линден, К. Путь к сердцу герцога: роман / 
Кэролайн Линден; [перевод с английского 
Т. А. Осиной]. — Москва: АСТ, 2014. — 318 с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-081717-7 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2468-3 (Харвест) (в пер.).

Найтли, Э. Вкус скандала: роман / Эрин 
Найтли; [перевод с английского Е. К. Деняки-
ной]. — Москва: АСТ, 2014. — 317 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-081830-3 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2597-0 (Харвест) (в пер.).

Родейл, М. Сила соблазна: [роман] / Майя 
Родейл; [перевод с английского Т. А. Перце-
вой]. — Москва: АСТ, 2014. — 318 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-080063-6 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2598-7 (Харвест) (в пер.).

Смит, Б. Д. Грех и любовь: роман / Барбара 
Доусон Смит; [перевод с английского М. В. Ку-
зиной]. — Москва: АСТ, 2014. — 350 с. — Из-
дано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-081679-8 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2549-9 (Харвест) (в пер.). 

Томас, Ш. Обольщение красотой: роман / 
Шерри Томас; [перевод с английского 
Л. В. Сазоновой]. — Москва: АСТ, 2014. — 
315 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-080921-9 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2610-6 (Харвест) (в 
пер.).

Эшер, Д. 13 причин почему: [роман] / Джей 
Эшер; [перевод с английского М. Балабано-
вой]. — Москва: АСТ, 2013. — 319 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-082369-7 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2582-6 (Харвест) (в пер.).

Iспанская лiтаратура
Сафон, К. Р. Владыка Тумана: [роман] / 

Карлос Руис Сафон; [перевод с испанского 
Е. В. Антроповой]. — Москва: АСТ, 2014. — 
215 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-071240-3 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2545-1 (Харвест) (в 
пер.).

Бразiльская лiтаратура  
на партугальскай мове

Коэльо, П. Валькирии / Пауло Коэльо; 
[перевод с португальского: Д. Ружский]. — Мо-
сква: АСТ, 2013. — 286 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 10000 экз. — ISBN 
978-5-17-075599-8 (АСТ). — ISBN 978-985-18-
2518-5 (Харвест).

Коэльо, П. Вероника решает умереть: 
[роман] / Пауло Коэльо; [перевод с португаль-
ского под редакцией И. Старых и Ю. Смирно-
ва]. — Москва: АСТ, 2013. — 254 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
8000 экз. — ISBN 978-5-17-052077-0 (АСТ). — 
ISBN 978-985-16-4781-7 (Харвест).

Коэльо, П. Дьявол и сеньорита Прим / 
Пауло Коэльо; [перевод с португальского 
А. Богдановского]. — Москва: АСТ, 2013. — 
222 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 7000 экз. — ISBN 978-5-17-052073-2 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2488-1 (Харвест).

Коэльо, П. На берегу Рио-
Пьедра села я и заплакала / Пауло 
Коэльо; [перевод с португальского 
А. Богдановского]. — Москва: 
АСТ, 2013. — 190 с. — Издано при 
участии ООО “Харвест” (Минск). — 
7000 экз. — ISBN 978-5-17-052081-7 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2492-8 
(Харвест).

Руская лiтаратура
Абгарян, Н. Ю. Манюня / 

Наринэ Абгарян; [иллюстрации 
Елены Станиковой]. — Москва: 
АСТ, 2014. — 317 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 
3000 экз. — ISBN 978-5-17-069090-9 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2554-3 
(Харвест) (в пер.).

Александрова, Н. Сувенир 
из Камбоджи: [роман] / Наталья 
Александрова. — Москва: АСТ, 
2013. — 317 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 
1500 экз. — ISBN 978-5-17-081530-2 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2540-6 
(Харвест).

Александрова, Н. Сувенир 
из Камбоджи: [роман] / Наталья 
Александрова. — Москва: АСТ, 
2013. — 317 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-081529-6 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2539-0 
(Харвест) (в пер.).

Бурмистров, Д. Е. Религер. 
Последний довод: [роман] / Денис Бурмистров. 
— Москва: АСТ, 2014. — 344 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — 
ISBN 978-5-17-081354-4 (АСТ). — ISBN 978-985-
18-2530-7 (Харвест) (в пер.).

Вильмонт, Е. Н. У меня живет жирафа: 
[роман] / Екатерина Вильмонт. — Москва: АСТ, 
2013. — 319 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 60000 экз. — ISBN 978-5-
17-082224-9 (АСТ). — ISBN 978-985-18-2527-7 
(Харвест).

Вильмонт, Е. Н. У меня живет жирафа: 
[роман] / Екатерина Вильмонт. — Москва: АСТ, 
2013. — 319 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 40000 экз. — ISBN 978-5-
17-082223-2 (АСТ). — ISBN 978-985-18-2526-0 
(Харвест) (в пер.).

Вин, А. Сломанные куклы / Александр 
Вин. — Минск: Букмастер, 2014. — 313 с. — 
2550 экз. — ISBN 978-985-549-553-7 (в пер.).

Винниченко, И. А. Ярость теней: [фантасти-
ческий роман] / Игорь Винниченко. — Москва: 
АСТ, 2014. — 477 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 
978-5-17-080200-5 (АСТ). — ISBN 978-985-18-
2541-3 (Харвест) (в пер.).

Воронова, Л. В. Впечатле-
ния: поэзия / Людмила Воро-
нова. — Минск: А. Н. Вараксин, 
2013. — 116 с.. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-7062-37-9 (в пер.).

Горбов, А. Плохие привыч-
ки / Анатолий Горбов. — Минск: 
Букмастер, [2014. — 376 с. — 
2550 экз. — ISBN 978-985-549-
774-6 (в пер.).

Джейн, А. Музыкальный 
приворот: роман / Анна 
Джейн. — Москва: АСТ, 
2013–      — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск).

Кн. 1. — 2013. — 575 с. — 
7000 экз. (1-й з-д 3 тысячи). — 
ISBN 978-5-17-080918-9 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2510-9 
(Харвест) (в пер.).

Елшин, О. Без времени / 
Олег Елшин. — Минск: 
Букмастер, 2014. — 315 с. — 
2250 экз. — ISBN 978-985-549-
677-0 (в пер.).

Кобеев, В. Десять дней до 
отпуска / Виктор Кобеев. — 
Минск: Букмастер, 2014. — 
318 с. — 2250 экз. — ISBN 
978-985-549-672-5 (в пер.).

Лабин, А. Изнанка: [роман] / 
Андрей Лабин. — Минск: 
Букмастер, 2014. — 348 с. — 
2050 экз. — ISBN 978-985-549-
631-2 (в пер.).

Лабин, А. Рафтер: [роман] / 
Андрей Лабин. — Минск: 
Букмастер, 2014. — 316 с. — 
2050 экз. — ISBN 978-985-549-
630-5 (в пер.).

Матяш, Д. Ю. Изоляция: 
[роман] / Дмитрий Матяш. — 

Москва: АСТ, 2014. — 380 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. — 
ISBN 978-5-17-079946-6 (АСТ). — ISBN 978-985-
18-2491-1 (Харвест) (в пер.). 

Милованова, Н. Женихов много не 
бывает / Надежда Милованова. — Минск: 
Букмастер, 2014. — 255 с. — 2550 экз. — ISBN 
978-985-549-747-0 (в пер.).

Мильгром, В. Пояс и шлем: дилогия / 
Валерий Мильгром. — Москва: АСТ, 2014. — 
280 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-080001-8 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2558-1 (Харвест) (в 
пер.).

Монакова, Ю. Семейное положение 
безвыходное / Юлия Монакова. — Минск: 
Букмастер, 2014. — 253 с. — 2550 экз. — ISBN 
978-985-549-800-2 (в пер.).

Нуш. Тарон: [проза] / Нуш. — Минск: А. Н. 
Вараксин, 2013. — 93 с. — 50 экз. — ISBN 978-
985-7035-95-3 (в пер.).

Радецкая, Е. Нет имени тебе...: роман / Елена 
Радецкая. — Москва: АСТ, 2013. — 509 с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-5-17-082397-0 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2561-1 (Харвест) (в пер.).

Серебрякова, Е. Эксперимент: бестселлер / 
Елена Серебрякова. — Минск: Букмастер, 
2014. — 348 с. — 2550 экз. — ISBN 978-985-549-
790-6 (в пер.).

Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ: 
1918–1956: опыт художественного исследования: 
в 1 т. / Александр Солженицын; [редактор 
Н. Д. Солженицына]. — Москва: АСТ, 2013. — 
1516 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 1000 экз. — ISBN 978-5-17-079256-6 
(АСТ). — ISBN 978-985-20-0013-0 (Харвест) (в пер.).

Солженицын, А. И. Архипелаг ГУЛАГ: 
1918–1956: опыт художественного исследова-
ния: в 1 т. / Александр Солженицын; [редактор 
Н. Д. Солженицына]. — Москва: АСТ, 2013. — 
1516 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 1500 экз. — ISBN 978-5-17-081513-5 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2427-0 (Харвест) (в 
пер.).

Уралов, А. С. Найти и вспомнить / Алек-
сандр Уралов, Светлана Рыжкова. — Минск: 
Букмастер, 2014. — 317 с. — 2250 экз. — ISBN 
978-985-549-846-0 (в пер.).

Федотов, П. Дома: стихотворения / Павел 
Федотов. — Минск: А. Н. Вараксин, 2013. — 
187 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7062-52-2 (в 
пер.).

Харченко, Ю. Между крестом и полуме-
сяцем / Юлия Харченко. — Минск: Букмастер, 
2014. — 251 с. — 2250 экз. — ISBN 978-985-549-
670-1 (в пер.).

Лiтаратура Беларусi на рускай мове
Беззубенко, М. Научи меня... Любить!..: ро-

ман / Марина и Виталий Беззубенко. — Минск: 
А. Н. Вараксин, 2013. — 133 с. — 50 экз. — ISBN 
978-985-7062-53-9 (в пер.).

Взгляни в небеса: сборник стихов совре-
менных христианских поэтов / [составитель 
Л. А. Жибрик]. — Минск: ЖИЗНЬ; Смоленск: 
ЖИЗНЬ, 2013. — 191 с. — Содержит авторов: 
Алганова Н., Коломийцева М., Кулеш Н., 
Мешкович Т., Салейко Н., Филон Н., Чудаков О., 
Якунина Е., Ярмолик И. — 2000 экз. — ISBN 
978-985-6922-07-0 (ЖИЗНЬ). — ISBN 978-5-
905061-09-7 (ЖИЗНЬ).

Зельдина, А. Я. Талисман: роман / Алла 
Зельдина. — Минск: Четыре четверти, 2014. — 
323 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-7058-56-3. 

Зиновьева, Г. И. Слово погладит: стихотво-
рения / Галина Зиновьева. — 4-е изд., допол-
ненное. — Минск: Кнігазбор, 2013. — 219 с. — 
250 экз. — ISBN 978-985-7089-10-9.

Зиновьева, Г. И. Судьба на прочность 
проверяет: [автобиография, стихи] / Галина Зи-
новьева. — Минск: Кнігазбор, 2013. — 59 с. — 
100 экз. — ISBN 978-985-7089-11-6.

Комар, Н. В. А жизнь такая разная: стихи / 
Наталия Комар (Пукст). — Минск: А. Н. Варак-
син, 2013. — 63 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
7062-49-2.

Кряжева, С. П. Себя превозмочь: стихи / 
Светлана Кряжева. — Минск: А. Н. Вараксин, 
2013. — 115 с.— 100 экз. — ISBN 978-985-7062-
36-2.

Кулецкий, Н. А. Гощевская Венера: [стихи] / 
Николай Кулецкий. — Минск: А. Н. Вараксин, 
2013. — 127 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7062-
46-1.

Львов, П. С. Космическая академия: фан-
тастическая повесть / Павел Львов. — Минск: 
Беларусь, 2013. — 319 с. — 1700 экз. — ISBN 
978-985-01-1052-7.

Матвеев, И. А. Последнее слово сердца: 
роман, повести / Игорь Матвеев. — Минск: 
Книжный Дом, 2014. — 381 с. — 2050 экз. — 
ISBN 978-985-17-0720-7 (в пер.).

Павлють, Э. И. Через тернии к людям: 
стихи и проза / Эдуард Павлють. — Минск: 
А. Н. Вараксин, 2013. — 167 с. — 150 экз. — 
ISBN 978-985-7062-57-7.

Пакетова, Я. Там нет ни тебя, ни меня: 
[стихи и проза] / Яся Пакетова. — Минск: 
А. Н. Вараксин, 2013. — 73 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-7062-51-5.

Пересятник, О. В. Я был «каскадером»: 
очерки / Олег Пересятник, Геннадий Ануфри-
ев. — Минск: А. Н. Вараксин, 2013. — 63 с. — 
100 экз. — ISBN 978-985-7062-62-1.

Поликанина, В. П. Не сдавайся времени, 
душа!: книга поэзии и прозы / Валентина 
Поликанина; [предисловие Алеся Марти-
новича]. — Минск: Мастацкая літаратура, 
2013. — 333 с. — Часть текста на белорусском 
языке. — Содержит переводы авторов: 
Бачило А., Богданович М., Гальперович Н., Гра-
ховский С., Каризна В., Короткевич В., Лось Е., 
Метлицкий М., Мозго В., Пригодич З., Русак А., 
Сипаков Я., Танк М., Тарас Н., Янищиц Е. — 
2000 экз. — ISBN 978-985-02-1517-8 (в пер.).

Ренанский, И. М. Семь дней новолуния: 
Стихи. Проза / Иван Ренанский. — Минск: 
А. Н. Вараксин, 2013. — 143 с. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-7062-48-5 (в пер.).

Савич, А. Н. Телец и Близнецы: проза / 
Александра Савич. — Минск: А. Н. Вараксин, 
2013. — 97 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-7062-
56-0 (в пер.).

Цвирковская, И. А. Розовый конь: проза / 
Ирина Цвирковская. — Минск: А. Н. Вараксин, 
2013. — 30 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7062-
68-3.

Шашко-Шаблинская, С. Л. Книга жизни: 
стихи / С. Л. Шашко-Шаблинская. — Минск: 
А. Н. Вараксин, 2013. — 130 с. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-7062-64-5 (в пер.).

Украiнская лiтаратура
Старко, А. Правила игры в кам-

ни: лирика / Анна Старко. — Минск: 
А. Н. Вараксин, 2013. — 38 с. — 
200 экз. — ISBN 978-985-7035-92-2 
(в пер.).

Беларуская літаратура
Адкрыццё-2012: зборнік 

лепшых твораў удзельнікаў 
літаратурнага конкурсу «Жыць – 
дастойна» / Брэсцкае абласное 
аддзяленне Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, Кафедра беларускага 
літаратуразнаўства філалагічнага 
факультэта Брэсцкага дзяржаў-
нага ўніверсітэта ім. А. С. Пушкіна; 
[укладальнік: Крэйдзіч Анатоль 
Мікалаевіч; аўтар прадмовы: Ана-
толь Крэйдзіч]. — Брэст: Брэсцкая 
друкарня, 2013. — 61 с. — Змяшчае 
аўтараў: Азімка К., Варабей А., 
Гансецкі М., Дайлід В., Доўгер А., Ка-
валевіч Ю., Лабецкая В., Леанчук М., 
Нарэйка Н., Ніканчук Д., Парфя-
нюк А., Пупчык Ю., Сенькавец Г., 
Супрун Н., Хвораст В. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-524-152-3.

Будслаў — прызнанне ў лю-
бові: творы ўдзельнікаў конкурсу, 
прысвечанага 400-годдзю з’яўлення 
цудатворнага абраза Маці Божай 
у Будславе. — Мінск: Про Хрысто, 
2013. — 131 с. — Са зместу: аўтары : 
Вайцяховіч У., Дубіловіч Г., Ламака І., 
Рай Я., Ходзька І., Шатэрнік А., Шаў-

чэнка Г., Шпунт А., Шылько Г., Ючкавіч А. і інш. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-7074-04-4.

Глебка, П. Ф. Красы зачарованай россып: 
вершы, паэма / Пятро Глебка; [укладанне 
Віктара Шніпа]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 
2013. — 158 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-02-
1503-1 (у пер.).

Клімчук, Ф. Д. Яныс: аповесць: (на 
заходнепалескай гаворцы в. Сіманавічы) / 
Ф. Д. Клімчук. — Мінск: А. М. Вараксін, 2013. — 
83 с. — 40 экз. — ISBN 978-985-7062-65-2.

Марэйка, В. М. Славянская пойма: вершы / 
Васіль Марэйка. — Мінск: Звязда, 2013. — 
126 с. — Частка тэксту на рускай мове. — 
300 экз. — ISBN 978-985-7059-82-9.

Нёманскі, М. Надвячоркам: вершы / Мікола 
Нёманскі. — Мінск: Кнігазбор, 2013. — 43 с. — 
40 экз. — ISBN 978-985-7089-06-2.

Новы замак: Літаратурны альманах. Грод-
на. MMXIII: паэзія, проза, пераклады, дзённікі, 
мемуары / Гродзенскае абласное аддзяленне 
грамадскага аб’яднання «Саюз беларускіх 
пісьменнікаў»; [укладанне: С. Астравец; 
рэдактар: Ю. Голуб; раздзел «Хроніка», здымкі: 
С. Астравец]. — Мінск: Кнігазбор, 2012–    

№ 2. — 2013. — 255 с. — Са зместу: аўтары: 
Агапонава В., Бічэль Д., Бялячыц Р., Голуб Ю., 
Губернатараў М., Дубатоўка В., Ільін С., Кана-
новіч М., Петрушкевіч А., Чыгрын С. і інш. — 
200 экз. — ISBN 978-985-7089-08-6.

«Парнасу» – 60: літаратурна -гістарычныя 
нарысы, публіцыстыка / Беларуская 
дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія, 
Народнае літаратурнае аб’яднанне «Парнас»; 
[складальнік А. М. Пугач; рэдкалегія: галоўны 
рэдактар А. П. Курдзека і інш.]. — Горкі: БДСХА, 
2013. — 98 с. — Частка тэксту на рускай 
мове. — Са зместу: аўтары : Богомолов А. М., 
Зяньковіч В. П., Калиненко Л. И., Клачкоў А. В., 
Курдеко А., Ліўшыц У. М., Малько Г. І., Скі-
кевіч Т. І., Сучков К., Цеван А. Д. і інш. — 100 экз.

Пятровіч, Б. Спачатку была цемра: 
аповесц ь / Барыс Пятровіч. — Мінск: Кніга-
збор, 2013. — 219 с. — 350 экз. — ISBN 978-985-
7057-97-9.

Станкевич, К. К. На Парнасе: сборник 
прозы и поэзии / Константин Станкевич. — 
Слоним: Слонимская типография, 2013. — 
113 с. — Часть текста на белорусском языке. — 
300 экз. — ISBN 978-985-7027-11-8.

Шэрая, Р. К. Душа адкрыта для дабра: 
нарысы / Роза Шэрая. — Мінск: А. М. Вараксін, 
2013. — 117 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7062-
21-8.

Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва 
Андерсен, Х. К. Дюймовочка: [для до-

школьного и младшего школьного возраста] / 
Ганс Христиан Андерсен; [художник Людмила 
Орлова]. — Минск: Сибиллина, 2013. 
— 20 с. — 2000 экз. (доп. тираж). — 
ISBN 978-985-7022-48-9.

В лесу родилась елочка: [стихи, 
сказки: для детей до 3 лет: (для чтения 
взрослыми детям)] / художники: 
И. Савина [и др.]. — Москва: АСТ, 
2013. — 61 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — Художники 
также: Гладнева Л., Морковкина Т., 
Шеварева Т. — Содержит авторов: 
Александрова З., Барто А., Высот-
ская О., Кудашева Р., Токмакова И. — 
Содержит обработчика: Елисеева Л. — 
3000 экз. — ISBN 978-5-17-041697-4 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-0219-3 
(Харвест) (в пер.).

Веселая книжка девчонкам 
и мальчишкам: [для детей до 
3 лет]. — Москва: АСТ, 2013. — 
190 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — Содержит 
авторов: Александрова З., Барто А., 
Берестов В., Дрожжин С. Д., Заходер Б., 
Карганова Е., Козлов С., Кригер О., 
Ладонщиков Г., Мазнин И., Маршак С., 
Михалков С., Мошковская Э., Орлов В., 
Пляцковский М., Приходько В., Тимо-
феевский А., Усачев А., Успенский Э., 
Черный С., Яснов М. — Содержит ху-
дожников: Аземша А., Бордюг С., Була-
тов Э., Васильев О., Запесочная Е., Ко-
стрина И., Молоканов Ю., Петелина И., 
Почтенная К., Салиенко Н., Соколов Г., 
Трепенок Н., Филлипенко О., Халилова 
А., Цыганков И. — 5000 экз. — ISBN 
978-5-17-080620-1 (АСТ). — ISBN 978-
985-18-2374-7 (Харвест) (в пер.).

Книга загадок: [для дошкольного 
и младшего школьного возраста: 
(взрослые читают детям) / автор- 
составитель Дмитриева Валентина 
Геннадьевна; художник Т. Емельяно-
ва]. — Москва: АСТ, 2013. — 127  с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» 

(Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-081160-1 
(АСТ). — ISBN 978-985-16-8528-4 (Харвест) (в 
пер.).

Криничка: рассказы для детей: [в 4 т. / от-
ветственный редактор и составитель Василий 
Трубчик]. — Минск: Союз евангельских христи-
ан баптистов в Республике Беларусь, 2013–   

Т. 1: опубликованы в журналах «Крыніца 
жыцця» и «Крынічка». — 2013. — 205 с. — 
3000 экз. — ISBN 978-985-7033-08-9 (в пер.). 

Т. 3: опубликованы в журнале «Крыніч-
ка». — 2013. — 201 с. — 3000 экз. — ISBN 
978-985-7033-09-6 (в пер.).

Лучшие сказки в картинках В. Сутеева: 
[для дошкольного возраста: (для чтения взро-
слыми детям) / художник В. Сутеев]. — Москва: 
АСТ, 2013. — 318 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — Содержит авторов: 
Барто А., Кипнис И., Михалков С., Остер Г., 
Пляцковский М., Сутеев В., Юсупов Н. — 
Содержит переводчиков: Берестов В., Баум-
воль Р. — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-076876-9 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-1245-1 (Харвест) (в 
пер.).

Любимые сказки-мультфильмы: [для 
детей до 3 лет: (для чтения взрослыми детям) / 
художники: Б. Акулиничев и др.]. — Москва: 
АСТ, 2013. — 125 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — Художники 
также: Каюков Л., Кострина И., Прытков Ю., 
Савченко А., Сазонова Т. — Содержит авторов: 
Зубкова Л., Карганова Е., Коростылев В., Липс-
керов М., Остер Г., Сутеев В., Тимофеевский А., 
Шульжик В. — Содержит обработчика: Мура-
вьева О. — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-081380-3 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2403-4 (Харвест) (в 
пер.).

Маршак, С. Я. Азбука в стихах и картинках: 
[для детей до 3 лет: (для чтения взрослыми 
детям)] / С. Маршак. — Москва: АСТ, 2013. — 
124 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — Содержит художников: Бордюг С., 
Запесочная Е., Лебедев В., Трепенок Н., Чер-
касова Т., Чурсин А. — 5000 экз. — ISBN 978-5-
17-077805-8 (АСТ). — ISBN 978-985-16-9924-3 
(Харвест) (в пер.).

Маршак, С. Я. Сказки: [сказки, рассказы, 
стихи: для детей до 3 лет: (для чтения 
взрослыми детям)] / С. Маршак; художники: 
М. Бондаренко и А. Чурсин. — Москва: АСТ, 
2013. — 60 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-
17-011640-9 (АСТ). — ISBN 978-985-18-0945-1 
(Харвест) (в пер.).

Маршак, С. Я. Стихи: [для детей до 3 лет: 
для чтения взрослыми детям] / С. Маршак; 
художники: С. Бордюг и Н. Трепенок, И. Костри-
на. — Москва: АСТ, 2013. — 60 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — 
ISBN 978-5-17-012203-5 (АСТ). — ISBN 978-985-
18-0171-4 (Харвест) (в пер.).

Михалков, С. В. Самые любимые сказки 
и стихи малышам: [для младшего школьного 
возраста] / С. Михалков. — Москва: АСТ, 
2013. — 318 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — Содержит художников: 
Бордюг С., Гальдяева Е., Глазов И., Лемкуль Ф., 
Савченко А., Соколов Г., Сутеев В., Трепенок Н., 
Устинова Ю., Халилова А., Шумкова Е. — 
4000 экз. — ISBN 978-5-17-080660-7 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-2352-5 (Харвест) (в пер.).

Остер, Г. Б. Вредные советы: [для младшего 
школьного возраста] / Г. Остер; художник 
А. Мартынов. — Москва: АСТ, 2013. — 63 с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-080652-2 
(АСТ). — ISBN 978-985-18-2283-2 (Харвест) (в 
пер.).

Остер, Г. Б. Сказки: [для детей до 3 лет: (для 
чтения взрослыми детям)] / Г. Остер; [худож-
ники: В. Сутеев и др.]. — Москва: АСТ, 2013. — 
123 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-057421-6 
(АСТ). — ISBN 978-985-16-8830-8 (Харвест) (в 
пер.). — ISBN 978-985-18-8830-8 (ошибоч.).

От сказки к сказке: [для дошкольного и 
младшего школьного возраста / составитель 
Сергей Кузьмин]; иллюстрации Виктора 
Чайчука и Александра Ткачука. — Минск: 
Книжный Дом, 2014. — 209 с. — Содержит ав-
торов: Андерсен Х. К., братья Гримм, Перро Ш., 
Ушинский К. — Содержит обработчика и пере-
сказчика: Кузьмин С. — Содержит художников: 
Курилюк Н., Пустовалов В., Ракицкий К.— 
3050 экз. — ISBN 978-985-17-0717-7 (в пер.).

Кніжны свет

Кинг, С. После 
заката: [сборник 
рассказов] / Стивен 
Кинг; [перевод с 
английского А. 
Ахмеровой и др.]. — 
Москва: АСТ, 2014. — 
413 с. — Издано 
при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 
2000 экз. — ISBN 978-
5-17-071135-2 (АСТ). — 
ISBN 978-985-18-1621-3 
(Харвест) (в пер.).

Аматары творчасці Стывена Кінга выдатна 
ведаюць, што гэты аўтар любіць выбудоўваць 
лабірынты сімвалаў, сэнсаў, вобразаў не толькі  
ў межах аднаго твора, але і пераплятаць 
уласныя празаічныя тэксты паміж сабой. Вось 
і ў кнізе апавяданняў, што ўпершыню выйшла 
ў 2008-м і была перакладзеная на рускую мову ў 
2011-м, Кінг прапаноўвае чытачам новыя загадкі. 
Можна знайсці прычыну, чаму ўсе расповеды 
апынуліся пад адной вокладкай, а таксама 
паспрабаваць “адкрыць” структуру кожнага 
тэксту для алюзій і рэмінісцэнцый. Сумна не 
будзе ў любым выпадку. Дарэчы, стала вядома, 
што ўжо сёлета пачнецца праца па экранізацыі 
адразу двух апавяданняў з гэтага зборніка. 

Навінкі кнігавыдання
Караткевіч, У. С. Збор 

твораў: у 25 т. / Уладзімір 
Караткевіч; рэдкалегія: Алесь 
Бельскі [і інш.; прадмова, 
падрыхтоўка тэкстаў 
і каментарыі Анатоля 
Вераб’я]; Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт, філалагічны 
факультэт. — Мінск: 
Мастацкая літаратура, 
2012–    — ISBN 978-985-02-
1366-2 (у пер.).

Т. 5: Легенды. Навела. 
Паэма. Аповесць: 1960–1972 
/ рэдактар тома Віктар 

Іўчанкаў; [падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі 
Пятра Жаўняровіча і Анатоля Вераб’я]. — 2013. — 
541 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1496-6.

Унікальны праект па падрыхтоўцы 25-томнага Збору 
твораў выдатнага беларускага пісьменніка Уладзіміра 
Караткевіча працягваецца. Чытачы, якія набываюць 
тамы адзін за адным па спецыяльнай падпісцы, ужо 
паставілі на адмысловую паліцу пяты том Збору. У 
яго ўвайшлі “Сівая легенда”, “Легенда аб бедным д’ябле і 
адвакатах Сатаны”, навела “Ладдзя Роспачы”, а таксама 
аповесць “Лісце каштанаў”. 

Мушынская, Т. М. 
Джульета і 
экстрасэнс: 
[аповесці, 
апавяданні, 
абразкі, 
мініяцюры] / 
Таццяна 
Мушынская. — 
Мінск: Мастацкая 
літаратура, 
2013. — 365 с. — 
2000 экз. — ISBN 
978-985-02-1497-3 
(у пер.).

Кажуць, што прадстаўнікі творчых 
прафесій — мастакі, акцёры, 
музыканты — маюць намнога больш 
насычанае асабістае жыццё, чым, да 
прыкладу, дактары, інжынеры ці настаўнікі. 
Магчыма, гэта сапраўды так. Невыпадкова 
ж Таццяна Мушынская, вядомы музычны 
крытык, дзіцячая пісьменніца, героямі сваёй 
кнігі прозы зрабіла прадстаўнікоў так 
званай творчай інтэлігенцыі. Шэкспіраўскія 
страсці віруюць не толькі на сцэне, але  
і за кулісамі абласнога драмтэатра,  
сцэны кахання і рэўнасці разгортваюцца  
ў майстэрнях мастакоў і падчас музычных 
рэпетыцый. У цэнтры кожнай з трох 
аповесцей, што склалі выданне, — 
адметны жаночы вобраз, хвалюючая, а 
часам і драматычная гісторыя кахання. 



Літаратура і мастацтва   № 24   20 чэрвеня 2014 г. 11Кніжны свет

РОДОМ иЗ ХАОСА
Легенды про обитателей под-

земного мира, мрачного и ве-
личественного, наверное, есть у 
каждого народа. В Южной Аме-
рике говорят о том, что в недрах 
планеты скрыты целые города, 
построенные жителями Атлан-
тиды, и запутанные пещеры 
под названием чинканасы, где 
обитают люди-змеи. Будоража-
щие разум предания застав-
ляют профессиональных 
исследователей и бесстраш-
ных диггеров отправляться 
в опасные экспедиции, по-
гружаясь в тайны того, что 
скрыто от людских глаз. Но 
что будет, если зайти слиш-
ком далеко? Cовременные 
фантасты Родерик Гордон и 
Брайан Уильямс ответили на 
этот вопрос исчерпывающе 
и довольно смело, подарив 
читателям целую серию ро-
манов.

Пятая часть цикла «Тунне-
ли» под названием «Низвер-
жение» вышла в издатель-
стве «АСТ» при поддержке 
ООО «Харвест». Приклю-
чения подростка Уилла, 
юного диггера, который от-
правился в подземный мир, 
чтобы найти своего отца, 
тоже увлечённого раскопка-
ми, получили достойное, но 
весьма жуткое продолже-
ние. Мальчику, который уже 
повидал огромных пауков, 
растения, разбрызгивающие 
яд, и людей-мутантов, предсто-
ит столкнуться с кровожадны-
ми стигийцами, мечтающими 
захватить мир. Авторы на про-
тяжении всей книги держат ин-
тригу, «подпитывая» воображе-
ние читателей новыми фактами. 
Правда, порой сюжет кажется 
чересчур запутанным, причём, 
настолько, что в поисках разгад-
ки приходится возвращаться на 
несколько страниц и перечиты-
вать главу ещё раз. Зачем столь-
ко подробностей? Да, они созда-
ют атмосферу, но тормозят ди-
намику повествования. Несмо-
тря на развлекательный жанр, 
«Низвержение» — далеко не лёг-
кий литературный «попкорн», а 
весьма тяжелая книга, оставля-

ющая в душе горькое послевку-
сие. Неужели все так жестоки и 
нет просвета в этой безысход-
ной подземной обители, рас-
тянувшейся на сотни уровней 
вниз? Всё глубже и глубже по-
гружается главный герой, уво-
дя за собой друзей, но не смеет 

вернуться. Хватит ли у него сил 
и мудрости, чтобы преодолеть 
все испытания? По словам главы  
издательства Chiсken House Бар-
ри Каннингема, который от-
крыл читателям Джоан Роулинг, 
у творения Родерика Гордона и 
Брайана Уильямса большое бу-
дущее. Вполне возможно, осо-
бенно если учесть, что у людей 
всегда будет желание убежать от 
реальности, с головой погрузив-
шись в нечто необъяснимое и 
таинственное.

ОТОМСТиТь ЗА 
РыБНыЕ ПАЛОЧКи…
«Сочувствие — это последнее, 

что мне сейчас нужно».
Звонок с урока как избавле-

ние от всех бед извещает 
о начале нешуточного 
марафона под названием 
«Кто первый доберётся 
до столовой?» В обычной 
средней школе на одной 
из переменок случается 
немыслимое — погибает 
учительница. Вы дума-
ете, что виноваты тём-
ные силы или зловещий 
маньяк-убийца? Ничего 
подобного! Преступ-
ником в книге «Гнилое 
яблочко» Т. Р. Бернс, вы-
шедшей в издательстве 
«АСТ» при поддержке 
ООО  «Харвест», стано-
вится примерный и по-
слушный ученик по име-
ни Симус Хинкль. Разу-
меется, по воле случая, 
заставившего мальчика 
бросить роковое яблоко 
в своего врага и конку-
рента Бартольмью Джо-
на, а попасть в мисс Пар-
ципанни, да ещё и убить 
её. При чём здесь рыб-

ные палочки? Наверное, если 
бы Симус Хинкль не лишился 
этого лакомства, то вёл бы себя 
поспокойнее… Но от судьбы не 
убежишь. Родители отправля-
ют его в Академию Килтер для 
трудных подростков. «Серое 
кирпичное здание без окон», 

окружённое колючей прово-
локой и безмолвным лесом, 
наводит на подростка страх, 
любопытство и волнение. 
Но как только родители уез-
жают, удостоверившись, что 
сын в надёжных руках, всё 
меняется. Суровый директор 
Академии, мисс Килтер, оде-
тая в тёмно-зелёный костюм 
военного стиля и туго за-
шнурованные черные берцы, 
вдруг преображается в ми-
ловидную женщину в платье, 
белых леггинсах и серебри-
стых туфлях. Невозмутимая, 
даже несмотря на удивление 
Симуса, она утверждает, что 
мальчик попал не в исправи-
тельное заведение, где его бу-
дут учить хорошим манерам, 
а в засекреченный трениро-
вочный лагерь по подготов-
ке профессиональных хули-
ганов.  В Академию Килтер 
берут лишь тех, у кого есть 
«природная склонность к 
плохому поведению», «озор-

ников, смутьянов и проказни-
ков всех мастей». Вместо хо-
роших оценок здесь — штраф-
ные очки, на уроках учатся не 
формулам и правилам, а тому, 
«как стянуть конфеты с кассы 
в супермаркете» или запустить 
в преподавателя мячом. Кроме 
того, у каждого из учеников есть 
специальный  планшет, благода-
ря которому можно общаться, 
помнить о расписании уроков, 
выбирать развлечения  — те-
левизор, компьютерные игры, 
спортивные площадки. Каза-
лось бы, разве это не рай для 
мальчишки? Симус пытается 
вписаться в общество малолет-
них правонарушителей, но в его 
душе кто-то отчаянно проте-
стует… Он не такой как все, его 
обу ревают тоска, муки совести и 
отчаянное желание помириться 
с родителями, хотя бы увидеть 
их.  Его сосед по комнате, молча-
ливый поджигатель бумаги, ко-
торого зовут Лимон, становится 
для Симуса лучшим другом. Но 
далеко не сразу — мальчик в 
Академии проходит настоящую 
школу характера. Отягощённый 
чувством вины, Симус пишет 
письма покойной учительнице, 
постепенно искупая свою со-
весть. Писательница виртуозно 
обыгрывает идею взросления, 
когда ещё хрупкое сознание 
подростка противостоит же-
стокой и сложной окружающей 
действительности, проходит 
испытания, превращаясь в на-
стоящую личность.  Мораль у 
«Гнилого яблочка», несмотря 
на декорации Григория Осте-
ра, посерьёзнее вредных сове-
тов — любая шалость может 
обернуться трагедией, и нужно 
знать границы дозволенного. 
Многое в книге остаётся без 
объяснения. Откуда возникла 
Академия Килтер и зачем она 
нужна? Что за секретное за-
дание предстоит выполнить 
ученикам, сдавшим итоговый 
экзамен? Последние страницы 
буквально «кричат» о том, что 
у этой истории обязано быть 
продолжение.

МиССиЯ ВыПОЛНиМА
«Как я здесь очутился? Ума не 

приложу. Прям как в телесери-
але…».

Можно ли проникнуть в 
прошлое, поучаствовать в ре-
альных исторических событиях, 
а потом незаметно, абсолютно 
невредимым, вернуться в свою 
эпоху? «Хмурый ноябрьский 
день XXI века отодвинулся в 
далёкое будущее. Растворились, 
подёрнулись пеленой обрызган-
ные дождём камни мостовой, 
и сплетения мокрых чёрных 
веток, и сумрачный Михай-
ловский замок, и редкие дре-
безжащие трамваи. и жующие 
бутерброды ворчливые гарде-
робщицы…»,  — иронично и 
 изысканно повествует 
детская писательница 
Елена Ленковская. Её но-
вая повесть «Повелители 
времени. Лето длиною в 
ночь», очередная из се-
рии «Повелители време-
ни», вышла в издательст-
ве «АСТ» при поддержке 
ООО  «Харвест». Глав-
ные герои произведе-
ния — школьники, брат 
и сестра Руся и Луша, 
похожие как две капли 
воды, очень дружные, 
но разные по характеру. 
Вступив в клуб так назы-
ваемых хронодайверов, 
ребята научились «ны-
рять» в прошлое, остав-
ляя после себя лишь едва 
заметный порыв ветра и 
запах озона. На этот раз 
невероятные события на-
чинаются с первых стра-
ниц, в Санкт-Петербур-
ге, во время каникул, а 
символом приключений 
становится икона с изо-
бражением Богоматери, 
которую Руслан находит в само-
лёте по дороге из дома. Повесть 
знакомит читателей и с новым 
персонажем — сероглазым маль-
чиком Глебом, красивым и мол-
чаливым нахимовцем, будущим 
моряком, которого посещают 
странные, слишком реалистич-
ные сны. Сначала он, а потом и 
Руслан с Лукерьей переносятся 

в пятнадцатый век, во времена 
страшных и беспощадных на-
бегов Золотой Орды. В городе 
Владимире путешественники 
находят храм Успения Пресвя-
той Богородицы и спасают от та-
тарских налётчиков бесценную 
икону. По книге Елены Ленков-
ской можно учить историю. Она 
помещает своих героев в реаль-
ные исторические условия, сов-
мещая фантастический сюжет 
с познавательными фактами, а 
развлечение — с пользой. Так, 
благодаря «Лету длиною в ночь» 
можно узнать, как писались ико-
ны, увидеть, как создавал свои 
фрески Андрей Рублев, понять, 
что за дивная ткань паволока 
или краска санкирь, состоящая 
из разных причудливых порош-
ков. Диалоги людей из прошлого 
прописаны точно, колоритно, 
но без лишних анахронизмов, а 
пейзажные зарисовки — словно 
кадры из кинофильма, которые 
не только видишь, но и ощуща-
ешь всей душой. Писательница 
учит подростков священным 
ценностям: умению помогать 
друг другу, жертвовать личны-
ми принципами ради близких,  
поступать по совести. «Ясное 

дело, в этом мире есть о чём пе-
чалиться. Но и в печали ему хо-
телось не стыдиться себя, а чув-
ствовать, как внутри хорошеет, 
светлое отзывается, трепещет, 
поёт в ответ!», — искренне раз-
мышляет один из героев. Раз-
ве можно не зарядиться такой 
светлой энергетикой?

Мария ВОЙТИК

Мечтатели
Первый поцелуй, протёртые кеды, запах ночного костра, легкое безумие, 
пьянящее чувство свободы, желание убежать из дома и разобраться в себе. 
Юность, тот самый переходный возраст, наводящий страх на учителей,  
родителей и психологов, дарит вдохновение… кому бы вы думали? Писателям! 
Книги, рассчитанные на подростков, увлекают в фантастические путешествия, 
позволяя переместиться в прошлое, изменить историю, отправиться  
в экскурсию по зловещим подземельям или оказаться в секретном лагере. 
Фантазия, как и вселенная, не имеет границ, простираясь от кончиков  
пальцев своего хозяина до бескрайних космических просторов.
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Пра вечнае
Антон Чэхаў у лісце да брата Аляк-

сандра напісаў фразу, якая ў выніку ста-
ла больш чым крылатай: «Сцісласц ь — 
сястра таленту». Гэта так. Але часам у 
адведзены фармат не ўпісваецца ўсё, 
што хацелася сказаць.

Вось і сёння. Нібыта ўжо і паразва-
жала пра пытанні дзіцячага чытання, 
але ўсё роўна тэма гэтая не дае спакою. 
І вось чаму. Нядаўна ў інтэрнэт-версіі 
часопіса «Сноб» я натрапіла на калон-
ку вядомага журналіста Аляксандра 
Няўзорава. Матэрыял меў назву «У 
рускай літаратуры скончыўся тэрмін 
дзеяння». Ва ўласцівай яму манеры, 
жорстка і калюча, калумніст кажа, што 
многія сёння шкадуюць: дзеці не чы-
таюць, але «…ніхто не задаў сабе пы-
танне: а што, уласна кажучы, чытаць 
гэтым дзецям?» І што ўжо дакладна 
Аляксандр Глебавіч не раіць чытаць 
дзецям, дык гэта рускую класіку, бо  
«…калісьці яна была актуальная, а 
сёння асабліва бессэнсоўная, таму што 
моўная і светапоглядная карціна свету 
змянілася цалкам…»

Вы ведаеце, я зніякавела. З аднаго 
боку, гучыць жахліва: «Далоў класіку!», 
але з іншага… Нельга адмаўляцца, што 
нават для многіх з нас, пакалення ма-
скоўскай Алімпіяды, Дастаеўскі і Тал-
стой былі амаль асабістымі ворагамі. 
Што казаць пра дзяцей, для якіх ужо 
нават тамагочы з’яўляецца анахраніз-
мам і трапляе ледзь не ў адзін шэраг з 
газнічкай. Тут Няўзораў дакладна вы-
казвае слушную думку: карціна свету 
змянілася цалкам. Значыць, і падыход 
да дзіцячай літаратуры павінен быць 
іншым. Не палічыце вальнадумствам, 
але, магчыма, варта пераасэнсаваць і 
падыход да складання школьнай пра-
грамы па літаратуры. Гаворка не пра 
тое, каб забыцца на князя Мышкіна ці 
Наташу Растову. Зусім не. Трэба пры-
весці дзяцей да класікі праз новыя, 
цікавыя ім кнігі. 

У любой навуцы можна назіраць 
эвалюцыю. Дык чаму ж такая сфера, 
як дзіцячая літаратура, павінна супра-
ціўляцца вятрам змен? Няма прычын 
змяняць змест: выхаваўчую мэту кніг 
для дзяцей ніхто не адмяняў. Але фор-
му варта змяніць, выдаваць кнігі для 
ўсёй сям’і. У такім выпадку дзеці зной-
дуць адказы на ўсе пытанні, а бацькі 
змогуць нарэшце зразумець «дзіўныя» 
матывы паводзін сваіх дзяцей.

Асноўная задача выдавецтваў — рас-
павядаць зразумелай дзецям мовай пра 
свет дарослых. І не толькі пра радасці, 
але і праблемы. Самая вялікая памыл-
ка выдаўца — пазбягаць сур’ёзных тлу-
мачэнняў, маўляў, чытачы не дараслі. 
Дзецям не патрэбныя дурныя спец-
эфекты і падманныя заігрыванні, жа-
данне спадабацца. Дзеці цэняць шчы-
расць. А яшчэ яны вельмі любяць, калі 
іх чуюць і разумеюць. І не думайце, 
што дзеці слабейшыя за нас. Яны мац-
нейшыя, а часам нават і разумнейшыя. 
Толькі ім трэба дапамагчы правільна 
расставіць жыццёвыя акцэнты і па-
тлумачыць, што ў жыцці здараюцца 
непрыемнасці, не трэба гэтага баяцца. 
Трэба проста быць гатовым. І хто лепш 
дапаможа ў гэтым, як не добрая кніга? 

Спектр кніг, якія выпускае 
Выдавецтва Беларускага Эк-
зархата, на дзіва шырокі, але 
ўсё гэта, безумоўна, літарату-
ра духоўна-асветнага кірунку, 
што прапагандуе маральныя 
каштоўнасці, вучыць дабру, 
справядлівасці. Гэта датычыць 
і кніг, адрасаваных юным чы-
тачам, а яны ў выдавецкім 
парт фелі займаюць вялікае 
месца і, што асабліва важна,  

даюць шмат розуму і сэрцу 
хлопчыкаў і дзяўчынак. У шэ-
рагу іх і зборнікі «Дзецям пра 
маму» і «Дзецям пра тату», 
складзеныя Аляксандрам 
Вялько. А сабраны ў іх пад 
адной вокладкай паэтычныя і 
празаічныя творы пра тых, хто 
для дзетак самы дарагі і блізкі. 

Які твор ні вазьмі — гэта 
добры свет добрых людзей. 
Аднак не толькі іх. Паколькі ў 
прыродзе ўсё ўзаемазвязана, 
не абыдзены ўвагай і браты 
нашы меншыя, як, да прыкла-
ду, у апавяданні С. Савіцкай 
«Ласіны след». Маленькае ла-
сяня стараецца як мага хутчэй 
спазнаць навакольны свет, але, 
адкрываючы яго, пастаянна 
сутыкаецца з незразумелымі 
з’явамі. Тады на дапамогу пры-
ходзіць… Канечне ж, мама. Ла-
сіха свайго сыночка і падтры-
мае, і абнадзеіць, дый падкажа, 
як лепш паводзіць сябе ў той ці 
іншай сітуацыі. 

Важкія выхаваўчыя моман-
ты і ў творах, што ўвайшлі ў 
зборнік «Дзецям пра тату». 
Адметнасць кніжкі і ў тым, 

што ў ёй змешчана некаль-
кі прытчаў. Павучанні, што 
гучаць у творах згаданага 
жанру, ненавязлівыя, але 
глыбокія і змястоўныя. Ёсць 
маленькім чытачам пра што 
задумацца. Як і ёсць пра 
што паразважаць. Прынамсі, 
пасля знаёмства з прытчай 
«Воля бацькі». Пачатак тра-
дыцыйны, характэрны для 
твораў фальклорнага жанру: 
«У чалавека было два сыны». 
Папрасіў ён аднаго з іх, каб 
папрацаваў замест яго ў ві-
наградніку. Той спачатку ад-
мовіўся, але потым усё ж пай-
шоў працаваць. Другі ж сын 
адразу згадзіўся працаваць, 
дый толькі далей абяцання 
справа не пайшла. Завяршэн-
не прытчы заклікае да розду-
му пра тое, хто з сыноў са-
праўды выканаў волю бацькі.

Светлае апавяданне М. Паз-
някова «Сынок». Г ерой-
апавядальнік твора прыехаў 
да свайго сына Руслана, які 
летам адпачываў у бабулі ў 
вёсцы, а той пазнаёміў яго са 
сваім сябрам Валодзькам, у 

якога, як высветлілася, няма 
бацькі. Зразумела, што з-за 
гэтага хлопчык вельмі пе-
ражывае, старэйшыя дзеці 
пасмейваюцца з яго. Валодзь-
ка ж, пазбаўлены баць-
коўскай чуласці, незнарок 
называе татам чужога яму 
чалавека. Нечакана і ў самога 
апавядальніка з’яўляецца да 
Валодзькі бацькоўскае пачуц-
цё, і ён звяртаецца да яго, як 
да сынка…

Згаданыя кнігі добра за-
патрабаваныя чытачамі: яны 
ўжо вытрымалі па тры вы-
данні. Падобная літаратура 
сёння, калі нярэдка страчва-
юцца маральныя арыенціры, 
неабходная, што, на шчасце, 
разумеюць выдаўцы.

Барыс СЯРОДКА

Ка ця ры на  
СІМАН

Маладзічок

Мама,  
тата… і я

Я баюся цемры, бо ў цемры 
жывуць пачвары…

Гэта я так іх празвала, а як 
яны самі сябе называюць — не 
ведаю, бо размаўляць пачвары 
не ўмеюць. Ва ўсялякім разе, я 
ніколі не бачыла, каб яны хоць 
нейкім чынам кантактавалі 
нават паміж сабой.

Пачвары, якія жывуць у цем-
ры, умеюць толькі забіваць !

Я бачыла, як яны забівалі 
адна адну… і гэта было жуда-
сна! Гэта было куды больш жу-
дасна, чым усе тыя кіношныя 
«страшылкі», якія я калісьці 
так любіла глядзець…

Любіла да таго самага часу, 
пакуль не ўбачыла ў вечаро-
вым паўзмроку ўласнага па-
коя самае  першае з пачварных 
стварэнняў.

Памятаю, як прыбеглі тады 
на мой адчайны крык устры-
вожаныя бацькі, як доўга і 
беспаспяхова спрабавалі яны 
мяне заспакоіць. А я, скала-
наючыся ўсім целам і моцна 
прыціскаючыся па чарзе то да 
маці, то да бацькі, усё спраба-
вала і спрабавала паведаміць 
ім пра тое жахлівае, што рап-
там зірнула на мяне з цемры. 
Дарэмна спрабавала, бо дры-
жачыя вусны проста адмаўля-
ліся падпарадкоўвацца, а зубы 
ляскалі так, што чуваць было, 
напэўна, і ў суседнім пакоі…

Вось тады тата ўпершыню і 
назваў мяне баязліўкай.

Ён і цяпер мяне так называе, 
хоць я ўжо не лямантую ўголас 
пры кожным з’яўленні побач з 
сабой чарговай пачварнай істо-
ты. Мой крык, адчайны і бяз-
гучны, чуецца цяпер толькі там, 
унутры мяне… Ён нараджаец-
ца там — і там жа знікае. Але 
пачвары, якія жывуць у цемры, 
усё ж нейкім чынам адчуваюць 
гэты мой непераадольны жах, і 
гэта ім нават падабаецца…

І, здаецца, толькі таму яны 
мяне і не чапаюць. У нашай 
кватэры, я маю на ўвазе…

На вуліцы — іншая справа!
Вось чаму апошнім часам 

я проста не рызыкую выхо-
дзіць на вуліцу нават у веча-
ровым паўзмроку, тым больш 
ноччу. І музычную школу 
кінула толькі з-за гэтага, чым 
вельмі засмуціла маму. 

Я, калі шчыра, даволі па-
слухмяная і пакладзістая 
дзяўчынка, але тут раптам 
заўпарцілася.

— Не — і ўсё! — заявіла 
я  бацькам, але сапраўднай 
прычыны гэтай сваёй «аслі-
най упартасці» так ім і не ад-
крыла. Не хапала яшчэ, каб 
мяне палічылі вар’яткай.

Не ведаю, адкуль яны ўзя-
ліся, гэтыя пачвары, і чаму я 
іх бачу, а больш ніхто. І чаму, 
дарэчы, я таксама не бачыла 
іх раней?

І чаму сярод гэтых пачвар-
ных стварэнняў нельга су-
стрэць нават двух падобных 
па знешнасці? І колькі іх, 
наогул, пасялілася тут, у на-
шай кватэры? Я налічыла не 
менш як сотню самых роз-
ных… Ці, можа, гэта адны і 
тыя ж пачвары, і яны проста 
штодзённа (дакладней, што-
вечарова) змяняюць сваю 
агідную знешнасць на ін-
шую, яшчэ больш агідную і 
жудасную?

Столькі пытанняў, а адка-
заў на іх няма! І, галоўнае, 
спытацца няма ў каго! Калі 
нават твае ўласныя бацькі…

Мая сяброўка Віка, калі я 
ўсё ж рашылася пачаць з ёй 
гаворку на гэтую тэму, толькі 
насмешліва паціснула плячамі.

— Брава, Дзінка! — усклікну-
ла яна пры гэтым і нават у да-
лоні запляскала. — Сапраўдны 
фантан фантазій!

Дзінка — гэта я. Даклад-
ней, Дзіяна. Багіня паляван-
ня ў старажытных рымлян.  
А Віка — гэта Вікторыя. «Пе-
рамога» ў перакладзе з ла-
цінскай (ці са старажытна-
грэчаскай, не памятаю ўжо 
дакладна). Такія вось у нас з 
сяброўкай антычныя імёны, 
але гэта адзінае, у чым мы 
падобныя. Ва ўсім жа астат-
нім  — зусім розныя. Можа, 
таму і сябруем?

Дакладней, сябравалі. Бо 
зусім нядаўна з Вікай адбыў-
ся няшчасны выпадак. Яна 
вывалілася з акна ўласнай 
кватэры, і шанцаў ацалець 
не было аніякіх, улічваючы, 
што кватэра гэтая знахо-
дзілася аж на пятнаццатым 
паверсе дваццаціпавярхова-
га дома.

І не вывалілася нават, а 
выкінулася, бо хто ж выпад-
кова вывальваецца з акна ў 
дзве гадзіны ночы? У таню-
сенькай начной сарочцы, з 
падушкай у руках… ды яшчэ 
нейкім чынам схітрыўшыся 
прабіць пры гэтым дзве таў-
шчэзныя аконныя шыбы…

Не ведаю, страціла яна 
прытомнасць адразу ад моц-
ных крывацёкаў ці так і ля-
цела ў поўнай свядомасці да 
самай зямлі… але якая роз-
ніца цяпер, як усё адбылося?!

Іншая справа: чаму гэта ад-
былося?

Грашылі на «спайс», на 
модныя сёння «маркі», на 
іншыя наркатычныя рэчы-
вы… але нічога падобнага 
ў арганізме Вікі выяўлена 
так і не было (як і алкаголю, 
дарэчы). І ў кватэры, акрамя 
самой Вікі, у тую ноч таксама 
нікога старонняга не назіра-
лася, бо бацькі паехалі па пу-
цёўцы на Кіпр, а дзверы былі 
зачыненыя знутры аж на тры 

сталёвыя засаўкі. Ды  яшчэ і 
ланцужок накінуты зверху…

Таму да гэтага часу ніхто 
так і не зразумеў, што ж пад-
штурхнула вясёлую, жыцця-
радасную дзяўчыну рашыцца 
раптам на такі жудасны крок? 
І што ж сталася галоўнай 
прычынай апошняга жыццё-
вага яе кроку?

Кроку ў небыццё…
Непадзеленае каханне? Няў-

вага з боку бацькоў? Поўнае 
расчараванне ў жыцці?

Лухта ўсё гэта! Поўная лухта!
Я адна ведаю прычыну ня-

шчаснага выпадку! Даклад-
ней, здагадваюся…

Проста Віка ўбачыла па-
чвар, якія жывуць у цемры! 
Якраз пасля той нашай апош-
няй размовы яна і змагла іх 
убачыць!

Убачыць і не спалохацца, 
бо, у адрозненне ад мяне, Віка 
была вельмі смелай. Ва ўсяля-
кім разе, не такой баязліўкай, 
як я…

А пачвары вельмі не любяц ь, 
калі іх не баяцца!

Вось чаму я іх і баюся! Ба-
юся і ненавіджу, ненавіджу і 
баюся!

Але баюся куды мацней, 
чым ненавіджу… і пачварам 
гэта, здаецца, вельмі прыемна 
адчуваць…

І маме з татам я не расказ-
ваю пра пачвар, якія жывуць 
у цемры, не таму, што яны ўсё 
роўна мне не павераць… да-
кладней, не толькі таму…

Пасля смерці Вікі я проста 
баюся расказваць. Проста ба-
юся…

За іх баюся!
Бо яны ж могуць і паве-

рыць! І, убачыўшы пачварных 
істот у вечаровым паўзмроку 
пакоя, не спалохацца іх. Аль-
бо спалохацца, ды не вельмі…

І тады…

Генадзь АЎЛАСЕНКА

Баязліўка
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Нарадзіўся творца ў 1957 годзе на Смаленшчыне, дзе 
і прайшло яго дзяцінства. Пазней, з-за ваеннай служ-
бы бацькі, сям’я пераедзе ў Мінск. Лейтматывам твор-
чага шляху Эдуарда Рымаровіча стануць дзіцячыя 
ўражанні ад навакольнага свету, памяць пра дом сям’і 
Каранілавых (па мацярынскай лініі), непаўторнае ха-
раство Смаленшчыны. Пабачыўшы талент у сыне, маці 
накіравала яго ў Дом піянераў на заняткі па маляванні 
да выдатнага педагога Сяргея Каткова. Потым была 
Мінская мастацкая школа імя І.  Ахрэмчыка (1976). 
У 1981 годзе Эдуард Рымаровіч скончыў аддзяленне 
манументальна- дэкаратыўнага мастацтва Беларускага 
дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута (цяпер 
Беларуская акадэмія мастацтваў). Годны вучань пра-
фесара Гаўрыіла Вашчанкі звыкся ў сваім жыцці ўсё 
рабіць на «выдатна» і інстытут, вядома, скончыў з ад-
знакай. Падчас вучобы мастак пастаянна браў удзел у 
шматлікіх выстаўках, ужо тады былі бачны шматгран-
насць, працаздольнасць, цэльнасць творцы.

Глядзіш на пейзажы Эдуарда Рымаровіча і адчува-
еш, што іх напісаў майстар краявідаў. Знаёмыя во-
бразы беларускай прыроды прывабліваюць чысцінёй 
і лёгкасцю. І нездарма нават подпіс да сваіх твораў 
мастак ставіў «беларускі»: Рымар — араты. Працаваў 
жывапісец з ранку да ночы і не любіў, калі яго турба-
валі па дробязях: час, не прысвечаны творчасці, лічыў 
марнаваным. Ні кроплі нядбайнасці не дазваляў сабе 
ні ў працы, ні ў стасунках з людзьмі. Таварыскасць, 
прыроджаны такт, прыстойнасць і чысціня думак 
былі адметнымі рысамі яго характару.

У манументалісцкім рэчышчы Э. Рымаровічам 
зроб лена шмат: роспісы для бібліятэкі імя Якуба Ко-
ласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі: «Навука 
мінулага і сучаснага» (1995), «Пачобут-Адляніцкі» 
(1986 — 1987), «Наркевіч-Ёдка» (1986 — 1987), а так-
сама для бібліятэкі імя Янкі Купалы: «Свята Івана 
Купалы» (1990) і роспіс «Купалле» (1990), вітражы 
для Дзіцячага цэнтра «Батлейка» (1990), для Мінска-
га радыятарнага завода (1992). Для Нацыянальнага 
парку «Белавежская пушча» зроблены роспіс «Выезд 
на паляванне» і дыярама «Лета» (2011), «Бортніцтва» 
(2012). Толькі ў Мінскім абласным краязнаўчым музеі 
знаходзіцца сем яго вялікіх габеленаў пад агульнай на-
звай «Гарады Мінскай вобласці» (2008). 

Партрэты пішуць лічаныя мастакі: не кожны здоль-
ны адлюстраваць на палатне ўнутраны стан партрэ-
туемага. Эдуард Рымаровіч мог паказаць чалаве-
ка такім, які ён ёсць сёння: «Бабіна лета», «Ірына», 
«А. Лыскавец», «Юля з дачушкай», «Леся Канановіч», 
«Войцех Канановіч». Апошні пададзены на фоне лесу, 
са стрэльбай у руках на адпачынку пасля палявання. 
«Партрэт Дуніна-Марцінкевіча, «Сапега», «Усяслаў 
Чарадзей», «Андрэй Казімір Завіша», «Уладзіслаў ІV», 
«Леў Сапега», «Ян Сабескі» — адрозныя сюжэтна, яны 

прыцягваюць трапнасцю і чысцінёй малюнка, рытміч-
най пабудовай і фарбамі. Прыхільнік класічнага  сты-
лю, Э. Рымаровіч не адступаў ад правіл падачы перса-
нажа. У творцы засталося некалькі цудоўных аўтапар-
трэтаў: адзін — на фоне партрэта дзеда ў вайсковым 
гарнітуры, на другім («Аўтапартрэт. Што ёсць што») 
ён з кветкамі ў руках на фоне разбуранай царквы XVI 
ст. Фон гістарычных карцін — адлюстраванне духоў-
нага свету мастака.

Карціна «Грунвальдскай бітве 1410 года прысвя-
чаецца», напісанне якой было прымеркавана да 
600-годдзя славутай перамогі ў бітве пад Грунваль-
дам, дэманст равалася ў Палацы мастацтва ў ка-
стрычніку 2010-га. Подпісы на карціне ўнізе зле-
ва («Грунвальдская бітва — адна з найважнейшых 
бітваў сярэднявечча») і справа («Толькі ў таго, хто 
памятае сваю гісторыю, ёсць будучыня») гавораць 
пра асобу мастака. Праца над палатном цалкам па-
глынула Эдуарда Рымаровіча: зачытваўся кнігамі, 
вышукваў яскравыя вобразы. Напрыклад, татарская 
конніца Джалаладзіна раней не адлюстроўвалася ў 
работах падобнага жанру. 

Для напісання гістарычных карцін творца доўга 
шукаў вобразы, затым выношваў, пераасэнсоўваў іх і 
толькі пасля ствараў палатно — адсюль і праўдзівыя 
сцэны з жыцця гістарычных асоб. Так была напісана 

карціна «Сустрэча Ягайлы і Вітаўта ў Берасці», якую 
можна пабачыць у Брэсцкім абласным краязнаўчым 
музеі. Тэме Вялікай Айчыннай вайны прысвечаны ра-
боты «Памяці Трасцянца», «Дзень Перамогі».  

Галоўным арыенцірам у мастацтве для Эдуарда 
Рымаровіча была класіка: вечныя творы, якія маюць  
вялікую каштоўнасць для нацыянальнай і сусветнай 
культуры. У іх аснове — рэалістычныя мастацкія 
прынцыпы, грамадзянскія ідэалы, дэмакратычныя 
тэндэнцыі і росквіт мастацтва. І гэта больш склада-
на, чым андэграўнд ці канцэптуальнае мастацтва, дзе 
можна страціць такое паняцце, як майстэрства.

Душа мастака была ў прыродзе, якую ён адлюстроўваў 
з любоўю і натхненнем. Каля дзвюх тысяч карцін, сярод 
якіх выдатныя пейзажы — «Каляды», «Восеньскія тума-
ны», «Першыя замаразкі», «Вечарэе», «Цішыня», «Пер-
шы снег», «Водбліскі вечара», «Першыя промні», «Ло-
дачка», «На рацэ Вільня», «Сакавік», «Цішыня», «Вечар 
на возеры Атоліна», «Дуб», «Верасень. Цёплы дзень», 
«З мінулага», «Лютаўскія туманы», «Вечар у Барках» ды 
інш. Лаканізм кампазіцыі, дакладнасц ь малюнка, колер, 
прадуманасць ракурсаў і перспектывы характэрны для 
творчасці Э. Рымаровіча. 

На палотнах мастака часта сустракаюцца архітэк-
турныя помнікі, як адноўленыя, так і тыя, якіх ужо 
няма. Творцу хвалявала прыгажосць храмаў у візан-
тыйскім стылі, барока, готыкі. Праз колер і асяроддзе 
майстар ствараў цуды. Падчас вандровак у вёсцы Рай-
цы, што за Мірам, мастак убачыў царкву з незвычай-
най кладкай. Зрабіў эцюд: зацікавіла нехарактэрная 
для Беларусі архітэктурная пабудова. 

Амаль усе помнікі жывапісец паказвае на фоне яр-
кай прыроды — абавязковая прывязка да мясцовасці. 
Цікавыя кампазіцыі, ды і самі будынкі ў карцінах «Ве-
чар у Уле», «Рубяжэвічы» — Іосіфаўскі  касцёл у стылі 
несапраўднай готыкі, «Першы снег. Астрашыцкі гара-
док», «Полацкі Сафійскі сабор», «Нікіцкі манастыр», 
«Мірскі замак» з культавымі помнікамі, якія дайшлі да 
нашага часу.

Эдуард Рымаровіч быў майстрам вандровак, а так-
сама заўзятым паляўнічым. Майстэрня творцы — са-
праўдны музей, дзе шмат розных рэчаў і замалёвак на 
тэму прыроды, палявання. 

Карціны Эдуарда Рымаровіча знаходзяцца ў Музеі 
сучаснага выяўленчага мастацтва, фондах Міністэр-
стваў культуры Расіі і Беларусі, Нацыянальным гі-
старычным музеі Беларусі, Шклоўскім краязнаўчым 
музеі, а таксама ў прыватных калекцыях замежных 
краін. У свой час работы мастака былі падораны прэзі-
дэнтам Украіны, Расіі, В’етнама, Кітая, асабіста Прэзі-
дэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам работы 
мастака ўручаны Мітрапаліту Мінска- Магілёўскаму 
арцыбіскупу Тадэвушу Кандрусевічу, Народнаму ар-
тысту Беларусі Расціславу Янкоўскаму ў сувязі з яго 
80- годдзем.  

Талент, дадзены Богам, прынцыповасць з выразнай 
творчай грамадзянскай пазіцыяй, вялікая працаздоль-
насць і тэхнічнае майстэрства выканання — прынцы-
пы, на якіх грунтавалася мастакоўскае «я».

Галіна ФАТЫХАВА

Апошні рыцар класікі
24 чэрвеня мінулага года вядомы  
беларускі мастак Эдуард Рымаровіч 
пакінуў гэты свет. Раптоўна і нечакана, 
упершыню не выканаўшы замову…

Аўтапартрэт. 2010 г.

Дыярама «Белавежская пушча». 2012 г.
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Слова краязнаўцы Музейны ўнікат

У снежні 1995 года музею прысво-
ена ганаровае званне «народны», а 
яшчэ праз год нададзена імя Дзмітрыя 
Удовікава, былога начальніка штаба 
партызанскай брыгады імя Молата-
ва. Пінскае таварыства былых пар-
тызан было створана ў 1988-м для 
аб’яднання ўсіх народных мсціўцаў, 
якія змагаліся з фашысцкімі акупан-
тамі ў складзе Пінскага партызан-
скага злучэння пад камандаваннем 
Васіля Каржа.

— Менавіта Дзмітрый Удовікаў стаў 
першым кіраўніком гэтай грамадскай 
арганізацыі, савет якой знаходзіў-
ся ў Драгічыне, — зазначае сённяш-
ні дырэктар Ваенна-гістарычнага 
музея, падпалкоўнік запасу Сяргей 
Гранік.  — У 1990 годзе Драгічынскі 
райвыканкам перадаў таварыству 
будынак, дзе і размясціўся Музей 
партызанскай славы (гэта першая 
назва), а таксама Савет таварыства 
партызан-ветэранаў. Пасля адкрыцця 
экспазіцыі музей стаў базай для пра-
вядзення мерапрыемстваў па героіка-
патрыятычным выхаванні моладзі.

17 ліпеня 1998-га перад будынкам 
адкрылі памятны знак «Партызанская 
слава». На яго гранітныя пліты нане-
сены назвы партызанскіх атрадаў, якія 
дзейнічалі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны на тэрыторыі Драгічынскага 
і Іванаўскага раёнаў, імёны іх каман-
дзіраў. З канца 2005 года на базе музея 
створаны філіял гарадскога Дома куль-
туры «Цэнтр героіка-патрыятычнага 
выхавання моладзі імя Д. К. Удовіка-
ва». Праўда, праз год цэнтр зачынілі, 
каб зрабіць рамонт і стварыць новую 
экспазіцыю, якую наведвальнікі ўба-
чылі 1 мая 2009 года (дарэчы, старую 
экспазіцыю захавалі ў электронным 
выглядзе, з ёю можна пазнаёміцца на 
сайце музея). У верасні цэнтр атрымаў 
сённяшнюю назву — Ваенна-гістарыч-
ны музей імя Д. К. Удовікава.

Пры музеі працуе падлеткавы клуб 
«Азімут», які займаецца ўстанаўленнем 
імёнаў загінуўшых абаронцаў Айчыны 
і ахвяр вайны, якія лічацца невядомы-
мі. Члены клуба знайшлі тры брацкія 
магілы часоў вайны, вызначылі 92 про-
звішчы партызан і байцоў Чырвонай 
арміі. Вядзецца праца па пошуку і вы-
яўленні пахаванняў перыяду Першай 
сусветнай вайны. Чатыры гады таму 
пры музеі створаны клуб гісторы-
каў «Краязнаўца», выдаецца раённая 
гісторыка- краязнаўчая газета «Наш 
край — Загароддзе».

— Сёння ў экспазіцыі прадстаўлена 
амаль 390 арыгінальных экспанатаў і 
260 фотаздымкаў, а яшчэ 720 унікаль-
ных прадметаў знаходзіцца ў фондах, 
рарытэты час ад часу дэманструюцца 
падчас выставак, — расказаў Сяргей 
Гранік. — У асноўным гэта фотаздым-
кі, дакументы, успаміны і лісты пар-
тызан. Ёсць у калекцыі асабістыя рэчы 
кіраўнікоў партызанскага руху, узоры 

зброі часоў Вялікай Айчыннай. Хто 
цікавіцца гісторыяй роднага краю, 
можа прыйсці да нас і пазнаёміцца з 
нашымі знаходкамі, якія захоўваюцца 
ў фондах, папрацаваць з дакументамі.

Сапраўды ўнікальны экспанат прадэ-
манстраваў дырэктар музея. Гэта аўта-
мат, а дакладней, пісталет-кулямёт, які 
выпускалі ў асаджаным Ленінградзе. 
Зброя сканструявана вельмі проста, лёг-
кая, мае добрую хуткастрэльнасць. Вы-
карыстоўвалася для бліжняга бою ў го-
радзе і памяшканнях. На працягу 1943 — 
1944 гадоў савецкія самалёты з-за лініі 
фронту даставілі партызанам брыгады 
імя Молатава каля 200 такіх аўтаматаў.

Яшчэ адной унікальнай рэччу могуць 
пахваліцца супрацоўнікі музея — машын-
кай фірмы «Кантыненталь», якая прад-
стаўлена ў экспазіцыі «Зямлянка». Пісар 
штаба партызанскай брыгады імя Мола-
тава Масальская друкавала на ёй загады 
кіраўніцтва партызанскага злучэння.

— Пра гэтую машынку я даведаўся 
ад Юрыя Масальскага, які распавёў 
мне пра тое, што ў яго маці ёсць такая 
не звычайная рэч, прытым, у рабочым 
стане — жанчына працягвала пра-
цаваць на ёй, — паведаміў дырэктар 
 Ваенна-гістарычнага музея.  — Ма-
шынка і цяпер спраўная. Спецыяльна 
ездзіў па яе ў Гомель да маці Юрыя. 
Жанчына моцна расчулілася і пада-
рыла рарытэт нашаму музею, каб яго 
маглі бачыць многія.  

Раіса МАРЧУК,
фота аўтара

Яніна ШМАТКО, бібліятэкар па прафесіі 
і краязнаўца па духу, распавядае пра тое, 
як у Зэльвенскім раёне захоўваюць памяць 
пра знакамітых ураджэнцаў гэтых мясцін:

— Мне давялося працаваць у сельскай, 
раённай і школьнай кніжніцах. Як кожны 
біб ліятэкар, вельмі хацела, каб як мага болей 
людзей сябравала з кнігай. З практыкі веда-
ла, што цікавасць да творчасці таго ці іншага 
пісьменніка значна ўзрастае пасля сустрэч 
з творцам. Як метадыст раённай бібліятэкі, 
рэкамендавала сельскім калегам наладжваць 
стасункі з вядомымі жыхарамі іх мясцовасці. 
А калі перайшла на працу ў школу, сама ста-
ла шукаць людзей, згодных дапамагчы мне 
ў прапагандзе кнігі. Вельмі плённым аказа-
лася супрацоўніцтва з паэтам-песеннікам 
Уладзімірам Мазго, былым вучнем Зэльвен-
скай СШ № 2, у якой я працавала. Паступо-
ва творчыя спатканні з ім перараслі ў свята 
паэзіі і музыкі  «Сакавіны».

Каб пашырыць кола знаёмстваў дзяцей 
з землякамі, пачала рыхтаваць завочныя 
падарожжы па вёсках раёна. На адно ме-
рапрыемства запрашалі адразу некалькі 
знакамітых асоб. Напрыклад, калі распра-
цоўвалі турыстычны маршрут Зэльва — 
Горна — Каралін, да нас прыехалі горненцы: 
паэт Юрка Голуб і выкладчыца Мінскага 
лінгвістычнага ўніверсітэта Алена Таболіч. 
Калі сабраліся «паехаць» у Галынку, паслалі 
запрашэнне пісьменніку-афганцу Івану  
Сяргейчыку і майстру па дрэве Сяргею 
 Худзяеву. Такім чынам адкрылі для сябе 
шмат цікавых людзей і вырашылі: закон-
чыўшы асноўныя маршруты, паўторым іх 
ізноў і распавядзём пра іншых цікавых асоб. 

Я выйшла на пенсію, і кіраўніцтва раённай 
газеты «Праца» прапанавала мне ўзначаліць 
мясцовае літаратурнае аб’яднанне «Зоры над 
Зальвянкай». Цяпер пастаянна арганізоўваю 
сустрэчы з землякамі-творцамі ўжо ў якасці 
пазаштатнага супрацоўніка раёнкі.

Калі ў Зэльве пачалі рыхтавацца да 
600-годдзя Сынкавіцкай царквы-крэпасці  
і 750-годдзя гарадскога пасёлка, былі 
аб’яўлены конкурсы на лепшы твор пра род-
ныя мясціны «Цуды Зэльвы» і на стварэнне 
гімна Зэльвеншчыны. З задавальненнем 
працавала з паэтамі над гэтымі тэмамі, мы 
падрыхтавалі ў раённай газеце некалькі 
выпускаў старонкі «Зоры над Зальвянкай», 
якія прысвяцілі Зэльве-юбілярцы. 

У нашай газеце існавала рубрыка «На кар-
це Зэльвеншчыны», матэрыялы якой рас-
казвалі пра неперспектыўныя вёсачкі і іх 
нешматлікіх жыхароў. Удзячныя людзі рас-
павядалі пра ўраджэнцаў гэтых населеных 
пунктаў, якія пакінулі значны след у гісто-
рыі вобласці ці рэспублікі. Так нарадзіліся 
артыкулы пра дзяржаўнага дзеяча Міколу 
Малочку, удзельніка сустрэчы на Эльбе 
Аляксандра Сільвашку, былога старшыню 
калгаса «Прагрэс» Міхаіла Кісяля...

На Зэльвеншчыне працуюць некалькі 
настаўнікаў, якія ўзняліся на педагагічны 
Алімп падчас конкурсаў «Настаўнік года». 
Так, у 1992 годзе ў шасцёрку мацнейшых 
педагогаў рэспублікі трапіла настаўніца 
пачатковых класаў СШ № 2 Алена Кароза. 
У 2003-м адным з лепшых сацыяльных пе-
дагогаў Беларусі стала Святлана Шэўчык 
(таксама СШ № 2), а ў 2005 годзе лепшым 
педагогам-выхавальнікам стала настаўніца 
Зэльвенскай гімназіі Наталля Гарчычка.

Нядаўна напісала артыкул пра акадэміка з 
Вароніч Уладзіміра Клубовіча, які зрабіў шмат 
адкрыццяў у галіне фізікі ўльтрагуку. Мы га-
нарымся нашымі землякамі і стараемся рас-
казваць пра іх на старонках газеты «Праца».

Традыцыйна мерапрыемства 
пачынаецца а чацвёртай рані-
цы з мітынгу-рэквіема і хвіліны 
маўчання. Удзел у мерапрыем-
стве бярэ больш як тысяча ча-
лавек, сярод якіх — прадстаўнікі 
органаў улады і Магілёўскай 
епархіі Беларускай праваслаўнай 
царквы, члены патрыятычных 
клубаў рэгіёна і актыў БРСМ. 
Акрамя мітынгу-рэквіема на 
Буйніцкім полі ўдзельнікі акцыі 
спусцяць вянкі на ваду Возера 
слёз, убачаць рэканструкцыю 
баёў і паказальныя выступленні 
радыёкіруемых самалётаў. У па-
мяць пра загінуўшых воінаў бу-
дзе адслужана ліція.

Акцыю працягне ўсеагульная 
хвіліна маўчання, падчас якой 
рух на вуліцах горада будзе спы-
нены роўна ў 12.00. У гэты час у 
магілёўскіх храмах прагучыць 
перазвон. На цэнтральных 
вуліцах і плошчах, а таксама ў 
грамадскім транспарце  будуць 

дэманстравацца тэматычныя 
ролікі.

На працягу дня пройдуц ь ін-
фармацыйныя гадзіны і «кру-
глыя сталы», адбудуцца су-
стрэчы з ветэранамі Вялікай 
Айчыннай, экскурсіі па мес-
цах баявой славы, знаёмства 
з тэматычнымі экспазіцыямі 
музеяў. Акцыя «Звон смутку», 
накіраваная на грамадзянска- 
патрыятычнае і духоўна- 
маральнае выхаванне моладзі, 
спрыяе фарміраванню павагі да 
гераічнага і гістарычнага мінула-
га беларускага народа, захаван-
ню пераемнасці пакаленняў.

Асноўны лейтматыў мера-
прыемства — спыніся, памаўчы, 
паслухай журботны перазвон, 
ушануй памяць загінуўшых, 
успомні пра іх гераічны подзвіг у 
імя жыцця будучых пакаленняў. 
Аналагічныя акцыі адбудуцца ва 
ўсіх рэгіёнах Магілёўшчыны.

Бажэна СТРОК

Арганізатары лагера падрыхтавалі цікавую пра-
граму. Знакавым мерапрыемствам стаўся ўдзел у 
ваенна-гістарычнай рэканструкцыі першага дня 
вайны, 22 чэрвеня 1941 года, у Брэсцкай крэпасці. 
Акрамя таго, адбыліся экскурсіі і сустрэчы з каман-
дзірамі і афіцэрамі ваеннай часці, вайскоўцамі бры-
гады, вучэбныя заняткі па ваенных дысцыплінах, 
творчыя конкурсы ды спартыўныя спаборніцтвы 
і, зразумела, самае галоўнае — гульня на агульна-
вайсковым палігоне. Усё гэта дазволіла хлопчыкам 
і дзяўчынкам адчуць сябе сапраўднымі абаронца-
мі Айчыны. Дарэчы, масавая ваенна-спартыўная 
гульня «Зарніца» з’явілася ў 1967 годзе па ініцы-
ятыве газеты «Піянерская праўда». У Беларусі яе 
адрадзілі ў 1998-м. 

У рэспубліканскім фінале, які пройдзе ў фармаце 
абаронна-спартыўнага лагера, сустрэнуцца пера-
можцы абласных этапаў «Зарніцы» — 70 удзель-
нікаў у складзе 7 каманд. 

Міра ІЎКОВІЧ

Машынка-«партызанка»

Сяргей Гранік дэманструе аўтамат.

Партызанская машынка.

Зарніца  
над Бугам

Спыніся, памаўчы, 
паслухай

Рэспубліканскі фінал 
ваенна-патрыятычнай гульні «Зарніца» 
праходзіць з 15 па 23 чэрвеня  
ў Паўднёвым гарадку Брэста на базе 
38-й гвардзейскай асобнай мабільнай 
брыгады. Урачыстае адкрыццё гульні 
адбылося ў мемарыяльным комплексе 
«Брэсцкая крэпасць-герой» у мінулы 
панядзелак на плошчы Цырыманіялаў.

Сёння, у Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай 
Айчыннай вайны, у мемарыяльным комплексе 
«Буйніцкае поле» (Магілёўскі раён) пройдзе 
маладзёжная патрыятычная акцыя «Звон смутку». 

Ваенна-гістарычны музей імя Д. К. Удовікава быў заснаваны 
ў Драгічыне 14 лістапада 1990 г. па ініцыятыве Пінскага 
таварыства партызан-ветэранаў. Першых наведвальнікаў 
установа прыняла ў жніўні 1994-га.
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Імя Надзеі Парчук добра вядома не 
толькі аматарам паэзіі Берасцейшчыны, 
але і ўсёй Беларусі. «Берагі надзеі», як і 
папярэднія зборнікі, кранаюць чыстай, 
задушэўнай мовай. Шмат твораў пры-
свечана вёсцы Ладараж, дзе нарадзілася 
Надзея Мікалаеўна, Палессю, дбайным, 
працавітым людзям. Кніга мае дзевяць 
раздзелаў: сем уласна паэтычных, невя-
лічкі раздзел «Афарызмы» і «Пераклады з 
рускай мовы». Прыемна было прачытац ь 
добра вядомыя творы рускіх класікаў 
у беларускім гучанні. Уласныя ж творы 
Надзеі Мікалаеўны ўражваюць глыбінёй 
думак, шчырасцю і цеплынёй пачуццяў. 
У адным з вершаў паэтэса прамаўляе: 
На свеце нельга жыць без дабрыні — 
Ні дня. Ні нават аднаго імгнення…

Вершы прасякнуты дабрынёй, мудрас-
цю, святлом. Творчасць Надзеі Мікалаеў-
ны можна было б параўнаць з вялікім во-
зерам, аздобленым векавечнымі барамі, 
бярозавымі гаямі ды квяцістымі лугамі. 

Галіна БАБАРЫКА

Да адкрыцця была прымеркавана і свя-
точная праграма: выступалі танцоры, 
гралі музыкі, праводзіліся экскурсіі, ла-
дзіліся тэматычныя фотасесіі.

Выстаўка «Куфэрак: стагоддзе прыга-
жосці» — вынік працы энтузіястаў, захо-
пленых вывучэннем культуры XIX ста-
годдзя і гісторыяй касцюма. У экспазіцыі 
прадстаўлены рэканструкцыі штодзён-
ных, прагулачных, бальных і вячэрніх 
гарнітураў — ад ампірных да мадэрну. 
Гэтыя строі маглі апранаць жыхары га-
радоў, якія знаходзіліся на тэрыторыі су-
часнай Беларусі ў XIX стагоддзі.

Узноўленыя касцюмы шыліся для ба-
ляў і танцавальных вечароў, гульняў, 
пікнікоў і публічных выступленняў. 
Эскізы гарнітураў выконваліся па маты-
вах арыгінальных мадэлей адзення той 
эпохі. Крыніцамі інфармацыі служылі 
творы мастацтва і модныя часопісы ХІХ 
стагоддзя. Мадэлі вырабляліся з максі-
мальна магчымым выкарыстаннем нату-
ральных тканін і асаблівасцей старадаў-
няга крою.

Выстаўка прадастаўляе ўнікальную 
магчымасць перанесціся ў эпоху баляў і 
рамантыкі.

У межах праекта «Куфэрак» на працягу 
чэрвеня запланаваны шэраг мерапры-
емстваў. Кожную суботу ў 15.00 право-
дзіцца тэматычная праграма: лекцыі па 
гісторыі касцюма, побыту XIX стагоддзя, 
майстар-класы па танцах ці творчыя вя-
чоркі. Па серадах і суботах — экскурсіі ад 
арганізатараў выстаўкі (папярэдні запіс 
па тэлефоне +375-17-285-19-70).

Экспазіцыя будзе працаваць да 28 ве-
расня.

Міра ІЎКОВІЧ

Возера 
творчасці

Аднойчы да нас, у народны 
гісторыка- краязнаўчы музей 
«Невычэрпная крыніца гісто-
рыі», які працуе ў гімназіі 
№ 25 г. Мінска, прынесла ста-
ры сшытак настаўніца матэ-
матыкі Тамара Кажэра. Пасля 
смерці бацькі, Алеся Жал-
коўскага, яна пераглядала 
яго асабістыя рэчы і знайшла 
гэты сшытак. А. Жалкоўскі, 
руплівы і таленавіты края-
знаўца і журналіст, працаваў 
над артыкулам пра салдата-
пісьменніка Пятра Калбыку, 
апублікаваў у лідскім друку 
шмат яго вершаў.

Гартаючы сшытак, адчу-
ваеш, колькі яго ўладаль-
ніку давялося перажыць. 
Вокладка сцёртая, старонкі 
пажоўклі ад часу. У сшытку 
шмат вершаў на беларускай і 
польскай мовах.
Кіньмо, браткі, лепей школу,
Надышоў апошні крэс,
А вазмемце лепш пад полу
Аўтомат, ды гайда ў лес…

Гэтыя радкі належаць пяру 
маладога тады партызана 
Пятра Калбыкі, які не вяр-
нуўся ў свае родныя Шын-
каўцы, бо ў няпоўныя дзе-
вятнаццаць гадоў аддаў за 
Радзіму жыццё.

Хацелася б даведацца пра 
яго больш. Як высветлілася, 

ён быў вельмі жыццярадас-
ным хлопцам, нават гарэз-
лівым. Пётр трымаў цесную 
сувязь з партызанамі, а по-
тым папрасіўся да іх у атрад. 
Удзельнічаў у самых цяжкіх 
аперацыях, а ў хвіліны адпа-
чынку любіў спяваць з сябра-
мі, чытаў ім свае вершы.  
Пасля вайны марыў стаць  
настаўнікам.

Летам 1944 года ён у радах 
Савецкай Арміі прайшоў Ус-
ходнюю Прусію, вызваляў 
Польшчу. Там, далёка ад род-
най зямлі, абарвала яго жыц-
цё куля. У кішэні гімнасцёркі 
знайшлі дакументы, лісты і 
вершы, напісаныя на белару-
скай мове. Усяго некалькі ме-
сяцаў не дажыў ён да Вялікай 
Перамогі. Не даведаўся, што 
прадстаўлены да медаля «За 
адвагу».

Здаецца, мы ўсё ведаем пра 
паэзію і паэтаў Вялікай Ай-
чыннай вайны. Ёсць Мемары-
яльная зала ў Доме літарата-
раў, дзе змешчаны фотаздым-
кі гэтых творцаў, выдадзены 
асобныя і калектыўныя паэ-
тычныя зборнікі. Аднак канец 
ХХ стагоддзя прынёс Беларусі 
яшчэ адну забытую, дасюль 
нікім не згаданую творчую 
асобу — Пятра Калбыку.

Гэты сшытак шмат гадоў 
берагла маці паэта Наталля 

Калбыка. Падчас фашысцкай 
акупацыі вучыўся ў белару-
скай настаўніцкай семінарыі, 
але закончыць яе не ўдалося. 
Там юнак напісаў нямала вер-
шаў. У іх выразна бачыцца за-
хапленне роднай зямлёй, вера 
ў яе лепшую будучыню.

Нямала ў Пятра Калбыкі 
шчымлівых і трывожных рад-
коў. У вершы «Загінуў наш 
цвет» (твор прысвечаны за-
гінуўшаму сябру) аўтар асуд-
жае забойцаў:

За шчырую працу,
За родную справу,
Вы, злыдні-бандыты,
Зрабілі расправу.

Боль паэта гучыць і ў ін-
шых творах. Сшытак, на 
жаль, застаўся недапісаны, 
а песня маладога аўтара — 
абарванай.

Вольга ШПАКЕВІЧ,
настаўніца беларускай 

мовы і літаратуры  
гімназіі № 25 г. Мінска

Навуковыя супрацоўнікі 
Лепельскага музея разам з 
калегамі з Пермскай дзяр-
жаўнай мастацкай галерэі, 
Новасакольніцкага раённага 
краязнаўчага музея, Кінгісеп-
скага гісторыка- краязнаўчага 
музея (Расійская Федэрацыя) 
сабралі біяграфічныя звесткі 
пра гэтага бескарыслівага ча-
лавека, які абраў адзінай тэ-
май сваёй творчасці Вялікую 
Айчынную вайну.

Нарадзіўся Валянцін Аляк-
сандравіч у 1915 годзе ў гора-
дзе Перм. Скончыў Пермскі 
мастацкі тэхнікум. Ваенная 
тэма зацікавіла В. Барміна 
яшчэ ў маладосці: яго ды-
пломная работа мела назву 
«Наступленне чырвоных на 
Калчака». А ў суровыя сара-
кавыя ён і сам прайшоў ты-
сячы кіламетраў франтавых 
дарог. На Волхаўскім фрон-
це камандаваў кулямётным 

узводам , удзельнічаў у пра-
рыве блакады Ленінграда, 
баях на тэрыторыі Наўгарод-
скай і Пскоўскай абласцей, 
Эстоніі і Латвіі.

Пасля вайны Валянцін 
Бармін пераехаў у г. Новаса-
кольнікі Пскоўскай вобласці. 
Яго прафесійная дзейнасць 
не была звязана з выяўлен-
чым мастацтвам, але ўвесь 
вольны час ён прысвячаў 
адлюстраванню мужнасці і 

гераізму савецкага народа. 
Шмат падарожнічаў у пошу-
ках натхнення для творчас-
ці. Завітаў ён і ў Лепель, дзе, 
напэўна ж, наведаў нядаўна 
створаны музей, у якім знач-
нае месца адводзіцца тэме 
Вялікай Айчыннай. Валян-
цін Аляксандравіч абраў яго 
адным з месцаў захоўвання 
сваіх работ.

Увогуле, усе карціны ма-
стак дарыў краязнаўчым, 
мастацкім і школьным му-
зеям, каб іх маглі пабачыць 
у першую чаргу дзеці. Яго 
работы захоўваюцца ў му-
зеях Масквы, Ленінграда, 
Віцебска, Вялікіх Лук, Пско-
ва, Новасакольнікаў, Неве-
ля… Памёр мастак у 2001 
годзе. Напярэдадні 70-год-
дзя вызвалення Беларусі 
ад нямецка- фашысцкіх за-
хопнікаў у нашай установе 
з’явілася магчымасць прад-
ставіць работы майстра на-
ведвальнікам.

Творы мастака адрозні-
ваюцца асаб лівай праўдзі-
васцю, эмацыянальнасцю, 
маюц ь адмысловую прыця-
гальную сілу, бо створаны 
чалавекам, які ведаў пра 
вайну не з кніг і фільмаў, а з 
уласнага досведу.

Юлія ПУХАВІЦКАЯ,
навуковы супрацоўнік 

Лепельскага раённага  
краязнаўчага музея

Пабачыў свет зборнік Надзеі 
Парчук  «Берагі надзеі». 
Кніга выдадзена брэсцкім 
выдавецтвам «Альтэрнатыва». 
На вокладцы — фотаздымак 
роднай рэчкі Стыр, апетай 
аўтаркай у кнізе. 

Падарожжа  
ў эпоху баляў

На пачатку чэрвеня  
ў будынку флігеля Лошыцкага 
сядзібна-паркавага комплексу 
быў прэзентаваны выставачны 
праект «Куфэрак». Экспазіцыю 
падрыхтаваў Музей гісторыі 
горада Мінска сумесна  
са студыяй рэканструкцыі 
гістарычнага танца «Версаль».

Абарваная 
песня

Усё далей час ваеннага ліхалецця і не менш 
цяжкага пасляваеннага адраджэння. Падзеі  
тых страшных гадоў закранулі, без выключэння,  
лёс кожнай беларускай сям’і. 

Старонка са сшытка Пятра Калбыкі.

Бачыў і маляваў вайну
У межах выстаўкі «Подзвігу салдата — паклонімся», якая праходзіць у Лепельскім раённым 
краязнаўчым музеі, упершыню экспануюцца работы мастака-франтавіка Валянціна Барміна,  
якія ён перадаў у дар музею ў 1984 — 1986 гадах.

Валянцін Бармін «Вызваленне».
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Юрыдычны адрас:
220013, Мінск,
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарава, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73
адказны сакратар —
284-97-09
аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 
284-66-71
аддзел прозы і паэзіі — 284-44-04
аддзел мастацтва — 284-82-04
аддзел «Кніжны свет» — 284-66-71
бухгалтэрыя — 287-18-14

Тэл./факс — 284-66-73

Е-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by
Пры перадруку просьба 
спасылацца на «ЛіМ». Рукапісы 
рэдакцыя не вяртае і не 
рэцэнзуе. Аўтары допісаў у 
рэдакцыю паведамляюць 
сваё прозвішча, поўнасцю імя 
і імя па бацьку, пашпартныя 
звесткі, асноўнае ме  с ца працы, 
зваротны адрас.
Пазіцыя рэдакцыі можа не 
супадаць з меркаваннямі і 
думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага 
цэнтра РВУ «Выдавецкі дом 
«Звязда».
Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом 
«Звязда».
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку»
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 220013

Кошт у розніцу — 3600 рублёў

Наклад — 2490.

Умоўна друк. арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк
19.06.2014 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 2394.

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

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі», РВУ «Выдавецкі дом «Звязда»

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Віктар Гардзей

Уладзімір Гніламёдаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч
Віктар Кураш

Алесь Марціновіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Музычнае свята бярэ свой па-
чатак у 1987 годзе, калі ў Віцеб-
ску адбыўся І Рэспубліканскі 
фестываль «Іграй, гармонік!». 
Двойчы ён праходзіў у Магілёве, 
а з 1992 года стала прапісаўся на 
Пастаўскай зямлі, якая здаўна 
славіцца сваімі народнымі та-
лентамі. З кожным годам гэты 
фэст прыцягваў усё больш і 
больш удзельнікаў, і ў 1996-м 
яму прысвоены статус міжна-
роднага. 

За гады існавання фестываль 
займеў сваю адметную гісто-
рыю, сфарміраваў цікавыя тра-
дыцыі. У ім узялі ўдзел сотні 
музычных калектываў — бела-
рускіх і замежных, прафесійных 
і аматарскіх, знакамітых і ма-
лавядомых. З кожным годам іх 
творчы ўзровень расце — гэта 
адзначаюць не толькі члены 
журы, але і пастаўскія гледачы. 

Сёлетні фестываль «Звіняць 
цымбалы і гармонік» супаў са 
святкаваннем 605-годдзя Па-
ставаў. Гэтая акалічнасць унесла 
дапаўненні ў праграму: разам 
з уласна фестывальнымі мера-
прыемствамі адбыўся шэраг ін-
шых, прысвечаных Дню горада. 

Трохдзённае свята творчасці 
распачалося літаратурнай ім-
прэзай «Паэтаў спеўная душа». 
Падчас яе правядзення ўласныя 
творы прачыталі не толькі мяс-
цовыя майстры прыгожага сло-
ва, але і госці з суседняга Бра-
слаўскага раёна — члены мяс-
цовага літаб’яднання «Ветразь 
надзеі». 

Наступнай падзеяй стала ад-
крыццё фотавыстаўкі «Горад. 
Гісторыя. Людзі», якая ладзіла-
ся ў Доме рамёстваў і прысвя-
чалася Паставам. У пятніцу, 
13 чэрвеня, адбылося першае 
знаёмства з гасцямі фестывалю. 
Пры поўным аншлагу ў раён-
ным Доме культуры выступіў 
Дзяржаўны ансамбль песні і 
танца Аджарыі. У складзе ка-
лектыву, заснаванага амаль 
стагоддзе таму, — прафесійныя 
спевакі, танцоры і музыканты, у 

рэпертуары  — узоры фальклор-
нага мастацтва з усіх рэгіёнаў 
Грузіі. Акапэльныя спевы, кала-
рытныя інструменты і касцюмы 
зрабілі канцэрт па-сапраўднаму 
яркім і запамінальным.

Афіцыйнае адкрыццё фесты-
валю «Звіняць цымбалы і гар-
монік» прайшло 14 чэрвеня. На 
ўрачыстай цырымоніі выступілі 
старшыня Пастаўскага раённага 
выканаўчага камітэта Віктар Гу-
тараў і намеснік міністра куль-
туры Рэспублікі Беларусь Васіль 
Чэрнік, які  зачытаў прывіталь-
ны ліст ад імя міністра.  А затым 
на плошчы багатымі караваямі, 
шчырымі ўсмешкамі і апладыс-
ментамі арганізатары фестыва-
лю і сотні гараджан сустракалі 
афіцыйныя дэлегацыі і творчыя 
калектывы. Усе яны прайшлі 
традыцыйны маляўнічы абрад 
кумлення і такім чынам сталі 
сябрамі на ўсё жыццё. 

У суботу ў раённым Доме 
культуры адбылося ключавое 
мерапрыемства міжнародна-
га фестывалю — традыцыйны 
конкурс калектываў і асобных 
выканаўцаў на народных ін-
струментах «Хто каго?». Яго 
журы чарговы раз узначаліў на-
родны артыст Беларусі, прафе-
сар, мастацкі кіраўнік Нацыя-
нальнага акадэмічнага народ-
нага аркестра Рэспублікі Бела-
русь імя І.  Жыновіча, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі краіны  
Міхаіл Казінец.

Творчыя спаборніцтвы прай-
шлі ў дзвюх узроставых катэ-
горыях — дзіцячай і дарослай. 
На адной сцэне выступалі пра-
фесійныя і самадзейныя му-
зыканты, спевакі і танцоры з 
усіх куточкаў Беларусі, госці 
з блізкага і далёкага замеж-
жа. На працягу чатырох га-
дзін яны імкнуліся перайграць, 
пераспяваць і ператанцаваць 
адно аднаго, данесці да гледа-
ча свой нацыянальны каларыт, 
здзівіць журы і публіку яркімі  
касцюмамі і віртуозным вало-
даннем інструментам.

Менавіта на гэтым конкурсе 
вырашыўся лёс галоўных узнага-
род фестывалю. Спецыяльным 
дыпломам лаўрэата І ступені 
адзначаны народны аркестр бе-
ларускіх народных інструментаў 
Лідскага дзяржаўнага музычнага 
каледжа, фальклорны ансамбль 
«Цэранкуца» сяла Старая Фла-
рыцоя (Малдова) і ансамбль 
«Пут веіні» рыжскай музычнай 
школы імя Аўгуста Дамброўска-
га (Латвія). Лаўрэатамі другой 
ступені сталі ансамбль народных 
інструментаў «Сям’я Ігауню» 
з Рэзэкненскага раёна (Літва) і 
народны калектыў «Куране» Ка-
мышынскага раёна Курскай во-
бласці (Расія). Дыпломы трэцяй 
ступені атрымалі народная 
музычная капэла «Ігуменскія 
крыніцы» (г. Чэрвень), народны 
інструментальны ансамбль «Су-
стрэча» (г. Лепель),  народны ан-
самбль народных інструментаў 
«Вясёлка» (г. Гомель), ансамбль 
гарманістаў «Карытнянскія му-
зыкі» (Асіповіцкі раён), фаль-
клорны ансамбль «Гастаўта»  
(г. Рокішкіс, Літва). 

Адначасова вялікае свята та-
ленту і творчасці разгарнула-
ся на цэнтральнай гарадской 
плошчы. На працягу ўсяго дня 
тут дзейнічаў «Горад майстроў», 
«жыхарамі» якога сталі народ-
ныя майстры і клубы нацыя-
нальнай кухні Віцебшчыны. 
На плошчы прайшоў і агляд-
конкурс сельскіх панадворкаў 
«Пастаўшчына гасцінная», на 
якой свае творчыя і кулінарныя 
здольнасці прадэманстравалі 
ўсе 10 сельсаветаў раёна. 

Адзін за адным мяняліся ар-
тысты на ўсталяванай у цэнтры 
горада сцэне. Тут адбыўся тэа-
тралізаваны канцэрт «Дзяцінст-
ва — планета мары», музычная 
праграма з удзелам беларускіх і 
замежных калектываў, музычна-
тэатралізаванае прадстаўленне 
«Пастаўскі баль», забаўляльная 
праграма для моладзі. 

Асобнай фестывальнай  пля-
цоўкай стаў палац Тызенгаўзаў  — 

адна з галоўных славутасцей 
Паставаў. У ХІХ ст. тут знахо-
дзіўся адзін з найпрыгажэйшых 
у Еўропе арніталагічны музей, 
карцінная галерэя з работамі 
сусветна вядомых мастакоў, 
бібліятэка з рэдкімі помнікамі 
польскага пісьменства.

Першая і Другая сусветныя 
войны «паспрыялі» занядбан-
ню палаца. Многія каштоўнасці, 
якія шляхетны род збіраў гадамі 
і нават стагоддзямі, былі разра-
баваны і вывезены за мяжу. 

Сёння палац з’яўляецца кор-
пусам цэнтральнай раённай 
бальніцы. І яе галоўны ўрач 
Уладзімір Чакавы, і раённыя 
ўлады зацікаўлены ў аднаўленні 
ўнікальнага будынка. На праця-
гу некалькіх апошніх гадоў яны 
ўдзельнічалі ў міжнародным 
праекце «Заахвочванне турызму 
па абодва бакі граніцы Літвы і 
Беларусі». Яго мэтай было па-
вышэнне даступнасці і прываб-
насці культурна-гістарычнай 
спадчыны ў Рокішскім (Літва) 
і Пастаўскім раёнах. Агульны 
бюджэт праекта склаў больш як 
700 тысяч еўра, палова іх асво-
ена беларускім бокам. Выдзеле-
ныя Еўрасаюзам сродкі накіра-
ваны на рамонт падземных па-
мяшканняў палаца Тызенгаўзаў 
і стварэнне там музейнай экс-
пазіцыі раённага краязнаўчага 
музея. Яе доўгачаканае адкрыц-
цё таксама адбылося 15 чэрвеня.

Працягам урачыстасці стаў 
традыцыйны канцэрт «Музы-
ка беларускіх палацаў і сядзіб»  

ансамбля салістаў Белдзяр-
жфілармоніі. А ў нядзелю іх 
можна было паслухаць у па-
стаўскім касцёле Антонія Паду-
анскага.

Заключны гала-канцэрт прай-
шоў 16 чэрвеня ў амфітэатры 
гарадскога парку, куды ўсе гос-
ці і ўдзельнікі свята накіравалі-
ся тэатральным шэсцем. Пасля 
двухгадзіннага выступлення 
калектываў адбылося ўрачыстае 
ўзнагароджанне ўсіх лаўрэатаў і 
дыпламантаў фестывалю.

Члены журы не скупіліся на 
цёплыя словы і ў адрас высту-
поўцаў, і ў адрас арганізатараў.

— Дзякуй, што вы ўсе разам 
правялі такое маштабнае і най-
цікавейшае свята, — звярнуўся 
да іх былы намеснік міністра 
культуры Рэспублікі Беларусь, 
аўтар праекта і ініцыятар пра-
вядзення фестываляў «Звіняць 
цымбалы і гармонік» Тадэуш 
Стружэцкі. — Гэтыя тры дні 
падарылі выключную магчы-
масць паказаць не толькі сваю 
нацыянальную музычную куль-
туру, але і з радасцю азнаёміцца 
з музычнай спадчынай розных 
краін свету. Напружаныя дні 
падрыхтоўкі да мерапрыемства 
акупіліся станоўчымі эмоцыя-
мі гледачоў і саміх удзельнікаў. 
Спадзяюся, што ў наступным 
годзе мы зноў сустрэнемся тут, 
на гасціннай пастаўскай зямлі, 
каб разам акунуцца ў радасную 
атмасферу народнай творчасці.

Іна СНЯЖКОВА, 
фота аўтара

Міжнародны фестываль народнай музыкі  
«Звіняць цымбалы і гармонік» — адзін  
з найстарэйшых у краіне. Сёлета ён прайшоў  
у Паставах ужо ў сямнаццаты раз і сабраў на адной  
сцэне самабытныя калектывы з усіх абласцей  
Беларусі, а таксама Літвы, Латвіі, Эстоніі, Расіі, 
Славакіі, Венесуэлы, Малдовы і Грузіі.

Музыка, што паяднала народы

Ганчар з вёскі Навасёлкі Пастаўскага раёна, гаспадар аграсядзібы «Акарына»  
Сяргей Шчэрба знаёміць гасцей фестывалю са сваімі вырабамі.

Ансамбль гарманістаў «Карытнянскія музыкі» з Асіповіцкага раёна.


