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«То па васць» аў та ра, яго мэ та вая аў ды то-
рыя, пра гноз ча кан няў чы та ча — усі мі гэ ты мі 
па няц ця мі ак тыў на ка рыс та юц ца сён ня кні га-
вы даў цы. Ад вод гу каў рэ дак та раў, кры ты каў 
за ле жыць шмат. Ці да дуць тво ру пра ва на 
жыц цё, ці ста не ён за па тра ба ва ным, а, маг-
чы ма, і бест се ле рам?

Для аў та ра заў сё ды важ най бы ла пер шая 
рэ цэн зія на яго твор, пер шае чы тац кае за-
хап лен не ці абу рэн не. Бы вае ж і так, што не 
зда ра ец ца пры жыц ці гэ та га пры знан ня, па-
са праўд на му ацэнь ва юць толь кі на ступ ныя 
па ка лен ні...

Як жа ў гэ тым сэн се склаў ся лі та ра тур ны 
лёс Мак сі ма Баг да но ві ча? Ці заў сё ды твор-
чы ім пульс паэ та зна хо дзіў вод гук у сэр цах 
су час ні каў?

Ка неч не, каб ад ка заць на гэ тыя пы тан-
ні, трэ ба ўя віць умо вы, у якіх па чы наў свой 
твор чы шлях кла сік ай чын най лі та ра ту ры. 
Па ча так ХХ ста год дзя ў Бе ла ру сі быў пе ры-
я дам «на род ніц тва» са сва ёй шка лой ацэн кі 
лі та ра ту ры, са сва ёй ідэа ло гі яй твор час ці. 
Быць блі жэй да се ля ні на, жыць яго праб ле-
ма мі, раз маў ляць з ім, як з роў ным, — вось 
ка рот кі спіс асноў ных мас тац кіх за дач, што 
ста ві лі ся пе рад на род ны мі «пес ня ра мі». Зра-
зу ме ла, што раз маў ляць з ча ла ве кам пра-
цы мож на толь кі на яго мо ве. Та му ча сам 
і па тра ба ван ні да фор мы вы ра жэн ня дум кі 
ады хо дзі лі на дру гі план. Га лоў нае — змест. 
Абу джаль ны, які пры зы вае да раз ня во лен ня, 
да зма ган ня за леп шую до лю. І за ка на мер на, 
што ў гэ тым свят ле кніж нік Мак сім вы гля даў 
«не-для-на род ным» аў та рам, мыс ліў вы со-

кі мі эс тэ тыч ны мі ка тэ го ры я мі. Быў за над та 
«вы кштал цо ным» у ва чах мно гіх та га час ных 
кры ты каў.

Як вя до ма, на ста рон ках «На шай ні вы» 
па ба чы лі свет пер шыя тво ры юна га Мак сі ма 
Баг да но ві ча, але і ў рэ дак цый ным ася род-
дзі спа чат ку яго твор часць бы ла ўспры ня-
та да во лі не ад на знач на. Вац лаў Лас тоў скі 
пры во дзіў ва ўспа мі нах факт аб «кан флік-
це ін тэр прэ та цый», які ўзнік у 1909 г. пас-
ля атры ман ня ліс та Мак сі ма Баг да но ві ча з 
вер ша мі фальк лор най тэ ма ты кі. «Верх няя» 
па ла та рэ дак цыі та ды па га дзі ла ся з дум-
кай Яд ві гі на Ш. аб тым, што твор чыя по шу кі 
ма ла до га аў та ра — гэ та яў ная «дэ ка дэн-
шчы на» і ахрыс ці ла іх «вер ша мі не для на-
ро да». Да ка заць не аспрэч ны та лент паэ та 
змог толь кі праз пэў ны час Сяр гей Па лу ян. 
У 1910 г. у той жа «На шай ні ве» ён змяс ціў 
пер шы ў бе ла рус ка моў ным дру ку цал кам 
ста ноў чы вод гук на тво ры Мак сі ма Баг да но-
ві ча. З гэ тым па га джаў ся і Ян ка Ку па ла, які, 
ад нак, пры зна ваў ся, што ад ра зу яго так са ма 
ўво дзі ла ў зман не ка то рая не ад па вед насць 
«на ша ніў скім» стан дар там: «Вель мі ўжо па-
роз на му мы пі са лі <...> . У мя не ма ты вы гра-
ма дзян ска-на цы я наль ныя, у яго — ледзь ве 
не «мас тац тва для мас тац тва», за ма лым 
вы клю чэн нем».

Роз насць ва ўспры ман ні твор час ці Баг да-
но ві ча за хоў ва ла ся і яшчэ шмат га доў пас-
ля на зва на га «кан флік ту». На ват пра адзі ны 
пры жыц цё вы збор нік паэ та з'я ві ла ся ў ка та-
ліц кай га зе це «Бе ла русь» на ступ ная ін фар -
ма цыя: «Но вая бе ла рус кая кніж ка «Вя нок» — 

збор нік вер шаў М. Баг да но ві ча, між ка то-
 ры мі ёсць ду жа пек ныя, але на огул вер шы 
М. Баг да но ві ча зра зу ме лыя толь кі для ву-
чо ных і на чы та ных лю дзей». «Шту кар ствам 
для шту кар ства» на зы ваў тво ры Баг да но ві-
ча і Л. Гмы рак (Ме чы слаў Баб ро віч) і ста віў 
яго «асоб на ад дру гіх» паэ таў свай го ча су. 
Маг чы ма, ка лі б не з'яў лен не пры хіль най, 
грун тоў най рэ цэн зіі А. Луц ке ві ча пад наз вай 
«Пяс няр чыс тай кра сы», то мно гія пры хіль ні кі 
«на род ніц тва» так і не раз гле дзе лі б у вер шах 
Мак сі ма Баг да но ві ча са праў ды на цы я наль ны, 
глы бо ка па тры я тыч ны дух, да та го ж вы ра жа-
ны ў дас ка на лай, вы тан ча най лі та ра тур най 
фор ме. Ды і ня ўжо «не на род ны мі» мож на на-
зваць на ступ ныя рад кі, поў ныя бо лю за лёс 
бе ла рус ка га ся лян ства:
На род, Бе ла рус кі На род!
Ты — цём ны, сля пы, быц цам крот.
Та бою ўсяг ды па гар джа лі,
Ця бе не пу шча лі з яр ма
І ду шу тваю аба кра лі, —
У ёй на ват мо вы ня ма.
Збу дзіў шысь ад гроз най бя ды,
Увесь поў ны смя рот най жу ды,
Ты крык нуць не воль ны: «Ра туй це!»
І му сіш ты «Дзя куй» кры чаць.
Па чуй це жа гэ та, па чуй це,
Хто ўмее з вас сэр цам чу ваць!

Бо той, хто са праў ды су пер ажы вае, аб-
ві на вач ан не ў «сле па це» за аб ра зу не па-
лі чыць...

Ці ка ва, што, як час та бы вае з ге ні я мі, 
больш ста ноў чых вод гу каў ужо на па чат ку 

твор ча га шля ху Мак сім Баг да но віч атрым-
лі ваў у за меж ным дру ку. На прык лад, не ўза-
ба ве пас ля пер шай пуб лі ка цыі Баг да но ві ча, 
апа вя дан ня «Му зы ка», укра ін скі лі та ра ту-
раз наў ца Іла ры ён Свян цін скі ў кні зе «Від ро-
джэн не бі ло русь ко го пісь мен ства» ад зна чыў 
ма ла до га твор цу, які і сам, як той му зы кант, 
«усю ду шу сваю клаў у іг ру». А рус кі пуб лі-
цыст А. Па го дзін у ар ты ку ле «Белорусские 
по эты» дае Баг да но ві чу-паэ ту яшчэ больш 
раз гор ну тую ха рак та рыс ты ку: «М. Баг да-
но віч — ад на са з'яў, якія спа да рож ні ча юць 
на цы я наль на му абу джэн ню на ро даў: тон кая 
і чуй ная на ту ра, ахоп ле ная імк нен нем вяр-
нуц ца да пры ні жа на га і за бы та га на ро да». 
Ад зна чае Па го дзін і на яў насць у твор цы 
«асаб лі ва ін тэ лі гент най ду шы». У 1911 го-
дзе дзей насць Мак сі ма Баг да но ві ча бы ла 
за ўва жа на чэш скім дру кам. Вя до мы сла віст 
Адольф Чэр ны пі саў: «Баг да но віч — ча ла-
век но вай куль ту ры, сю жэ ты яго не шмат лі-
кіх не вя лі кіх вер шаў агуль на ча ла ве чыя».

Як ба чым, маш таб твор чай асо бы Мак сі-
ма Багда но ві ча па-са праўд на му быў ацэ не ны 
па-за ме жа мі яго мес ца і ча су іс на ван ня. Што 
ра біць, та кі ўжо лёс са праў ды ге ні яль ных лю-
дзей, якія апе рад жа юць, пра цу юць на бу ду-
чы ню, пад штур хоў ва юць да лей шае раз віц цё 
су час ні каў і дба юць най перш аб «шы ра це 
ду хоў най». А мы, удзяч ныя на шчад кі, і сён-
ня не спы ня ем ся ў жа дан ні да сле да ваць, ад-
крыць тое, што бы ло сха ва на ад нас за сло най
веч нас ці.

Юлія АЛЕЙ ЧАН КА.

Наш 
Мак сім 
Баг да но віч

АСОБ НА 
АД ДРУ ГІХ...

Жы веш не веч на, ча ла век, —
Пе ра жы ві ж у мо мант век!

Каб хва ля ва ла ся жыц цё,
Каб больш раз го ну ў ім бы ло,
Каб це раз край ду шы чуц цё

Не раз, не два пай шло!

Жы ві і цэль нас ці шу кай,
Аб шы ра це ду хоў най дбай.

І ў на пру жэн ні паў на ты
Свай го шы ро ка га жыц ця

Без бо лю, ці ха зой дзеш ты
Ў кра і ну за быц ця.

Мак сім Баг да но віч

* * *

Зай сці на сайт movаbox.by. Ад ка-
заць на пы тан ні тэс та. Да ве дац ца, 
якім ге ро ем у кні зе Люд мі лы Руб-
леў скай «Аван ту ры сту ды ё зу са 
Вы рві ча» (Мінск: Вы да вец кі дом 
«Звяз да», 2014) вы маг лі б быць. 
Пры няць удзел у ро зыг ры шы ад-
ной з 20 ад мет ных скры нак, на-
поў не ных ар тэ фак та мі, не па срэд-
на звя за ны мі з сю жэ там зга да на га 
тво ра.

Ка лі вель мі моц на спрас ціць, то пры-
клад на так вы гля дае ал га рытм дзе ян-
няў удзель ні ка но ва га пра ек та кам па ніі 
velcom з сім ва ліч най наз вай movabox. 
Але гэ та толь кі вяр шы ня айсбер га.

На са мрэч пра ект мае на мэ це не ад ну 
тэс та ван ку-за баў лян ку, але па пу ля ры за-
цыю су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры ў 
на шым гра мад стве. Мяр ку ец ца, што тэст 
ста не пер шым кро кам да зна ём ства з кні-
гай (ён са праў ды скла дзе ны так, што не 
за ці ка віц ца прос та не маг чы ма), а скрын-
ка-па да ру нак з сім ва ліч ны мі прад ме та мі 
ўзна га ро дзіць чы та чоў. Бо рэ чы, зме шча-
ныя ў ёй, на бы ва юць сэнс толь кі пас ля 
зна ём ства з ра ма нам. Што агуль на га, 
акра мя сю жэ та гіс то рыі пра ванд роў ку 
Пра нці ша Вы рві ча і Баў тра мея Лёд ні ка 
ў поль скі Дра ко шчын і ту ман ны Лон дан, 
мо гуць мець на ступ ныя рэ чы: на бор для 
ства рэн ня крыш та лю, мя шэ чак з ма нет-
кай, кар та па да рож жа з на клей ка мі, на-
тат нік з чор ны мі ста рон ка мі, за поў не ны 
за гад ка вы мі рэ цэп та мі, маг ні цік з гер бам 
го ра да і рэ цэпт ве ра шча кі? На ту раль на, 
ра зам з усі мі гэ ты мі пры ваб ны мі рэ ча-
мі movabox змя шчае і са му кні гу. Толь кі 
ўваж лі вы чы тач гэ тыя ка ва лач кі па зла 
скла дзе ў цэ лас ную кар ці ну.

— Наш но вы пра ект ары ен та ва ны 
на ста рэй шых школь ні каў і сту дэн таў. 
Ён спа лу чае ін тэр нэт- і аф лайн-част кі. 
І для па чат ку movabox мы спе цы яль на 
па да бра лі кні гу, што ста ла б маст ком 
па між роз ны мі аў ды то ры я мі — школь-
ні ка мі, пад лет ка мі і да рос лы мі, — ка жа 
кі раў нік ад дзе ла брэнд-ме недж мен-
ту velcom Змі цер КУР ЛО ВІЧ. — Ды і 
за да ча пра ек та — не прос та па да рыць 
скрын кі з на бо рам ар тэ фак таў, а пад-
штурх нуць да чы тан ня кніг.

«Бе ла рус кая лі та ра ту ра ні чым не 
гор шая за ін шыя. Яна паў на вар тас ная, 
на ўзроў ні еў ра пей скай, — за зна чае 
пісь мен ні ца Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ. 
— Адзі нае, ча го нам час та не ха пае, — 
па срэд ні ка па між кні гай і чы та чом. Ды 
і скла ла ся так, што ў бе ла рус кай лі та-
ра ту ры іс нуе мност ва стэ рэа ты паў пра 
нуд насць і не ці ка васць тво раў ай чын ных 
аў та раў. Нам увесь час да во дзіц ца пе ра-
кон ваць чы та ча ў ад ва рот ным. Ду маю, 
што мая кні га «Аван ту ры сту ды ё зу са Вы-
рві ча» — як раз прык лад той ня сум най 
бе ла рус кай лі та ра ту ры. XVІІІ ста год дзе, 
аван ту ры, ры ца ры, да мы, шлях та, дву-
боі, ал хі мі кі, міс ты ка, ванд роў кі праз усю 
Еў ро пу... Хі ба не за хап ляе? Яшчэ ад на 
ад мет насць на ша га ча су — клі па вае мыс-
лен не мо ла дзі і па трэ ба ў аба вяз ко вай 
ві зу а лі за цыі. Вы дат на, што кні га пра Вы-
рві ча і Лёд ні ка так са ма на бы ла ма тэ ры-
яль нае ўва саб лен не і да зва ляе чы та чам 
пры няць удзел у пры го дах ге ро яў».

Movabox — гэ та не толь кі скрын кі і 
4 абра ныя кні гі. Пра ект мае яшчэ адзін 

склад нік, ён скі ра ва ны на раз віц цё бе-
ла рус ка моў на га бук кро сін гу — бяс-
плат на га аб ме ну кні га мі. У ка вяр нях, 
крэ а тыў ных пра сто рах роз ных га ра доў 
хут ка раз мес цяц ца па лі чкі з кні га мі. Тут 
бу дуць і тыя 4 га лоў ныя тво ры, якім пры-
све ча ныя тэ ма тыч ныя movabox, і ін шыя 
вы дан ні на бе ла рус кай мо ве. Усе кні гі 
па зна чаць спе цы яль ны мі на клей ка мі з 
па ве дам лен нем пра пра ект і прось ба мі 
вяр нуць пра чы та ныя тво ры. Так са ма чы-
та чы атры ма юць маг чы масць да да ваць 
на па лі цы кні гі са сва ёй хат няй біб лі я тэ кі, 
каб у чы тан не ўцяг ва ла ся ўсё больш і 
больш лю дзей».

Пра ект доў жыц ца 6 ме ся цаў, за гэ ты 
час бу дуць ра зы гра ныя movabox, пры-
све ча ныя ча ты ром кні гам су час ных бе-
ла рус кіх аў та раў. Наз вы на ступ ных трох 
вы дан няў ар га ні за та ры па куль тры ма-
юць у сак рэ це.

Да рэ чы, movabox — не пер шы пра-
ект кам па ніі velcom, на кі ра ва ны на па-
пу ля ры за цыю бе ла рус кай лі та ра ту ры 
і па шы рэн не ўжы ван ня бе ла рус кай 
мо вы ў на шым гра мад стве. Так, ле-
тась фес ты валь velcom-smartfіlm быў 
пры све ча ны букт рэй ле рам, ка рот кім 
ро лі кам-рэ кла мам кні гі. Яшчэ ад на 
маш таб ная іні цы я ты ва, якая рэа лі зу-
ец ца і сён ня, — «чы та ем па-бе ла рус-
ку з velcom». Яна на кі ра ва ная перш 
за ўсё на школь ні каў і пра ду гледж вае 
пра вя дзен не ў роз ных га ра дах і вёс ках 
кра і ны ад мыс ло вых уро каў бе ла рус-
кай мо вы і лі та ра ту ры, на стаў ні ка мі на 
якіх ста но вяц ца вя до мыя пісь мен ні кі, 
спарт сме ны.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

�

Не аб мі ні цеНе аб мі ні це  ��

Пісь мен ні ца Люд мі ла Руб леў ская ста ла 
ўла даль ні цай скрын кі movabox №1 

па вод ле яе ра ма на 
«Аван ту ры сту ды ё зу са Вы рві ча»

«Яшчэ ад на ад мет насць на ша га 
ча су — клі па вае мыс лен не 
мо ла дзі і па трэ ба ў аба вяз ко вай 
ві зу а лі за цыі. Вы дат на, што кні га 
пра Вы рві ча і Лёд ні ка так са ма 
на бы ла ма тэ ры яль нае 
ўва саб лен не».

СКРЫН КІ, 
ПОЎ НЫЯ СКАР БАЎ

Стар та ваў но вы пра ект, скі ра ва ны на па пу ля ры за цыю чы тан ня

Департамент по ценным бумагам
Министерства финансов Республики Беларусь
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
27 октября 2016
Красинский А.Д.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного

Общего собрания участников
СООО «ВильнюсСтрой»
от 12 октября 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

тринадцатого выпуска
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВильнюсСтрой» 

г. Минск
Внести в Проспект эмиссии жилищных облигаций тринадцатого выпуска 

следующие изменения:
1. в пункте 2.2:
1.1. в подпункте 2.2.1 слова «7 062 000 000 (семь миллиардов шестьдесят 

два миллиона) белорусских рублей» заменить словами «706 200 (семьсот шесть 
тысяч двести) белорусских рублей»;

1.2. в части первой подпункта 2.2.2 слова «6 600 000 (шесть миллионов 
шестьсот тысяч) белорусских рублей» заменить словами «660 (шестьсот шесть-
десят) белорусских рублей»;

2. подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается поручи-

тельством следующих юридических лиц:
� Общества с ограниченной ответственностью «Термосталь» в сум-

ме 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) белорусских рублей в соответствии 
с договором о предоставлении поручительства от 28 апреля 2016 года №1/П в 
редакции дополнительного соглашения от 12 октября 2016 года №1.

Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Термо-
сталь»: 222122, Минская область, Борисовский район, а/г Лошница, ул. Рабочая, 1; 
УНП 690658492.

Стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью 
«Термосталь» на 01.07.2016 составляет 865 952,53 (восемьсот шестьдесят 
пять тысяч девятьсот пятьдесят два) белорусских рубля 53 (пятьдесят три) 
копейки;
� Закрытого акционерного общества «РосЭнергоМаш» в сумме 508 200 

(пятьсот восемь тысяч двести) белорусских рублей в соответствии с договором 
о предоставлении поручительства от 28 апреля 2016 года №2/П в редакции 
дополнительного соглашения от 12 октября 2016 года №1.

Место нахождения Закрытого акционерного общества «РосЭнергоМаш»: 
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1 этаж, каб. 65; УНП 191129754.

Стоимость чистых активов Закрытого акционерного общества «РосЭнер-
гоМаш» на 01.07.2016 составляет 508 252,33 (пятьсот восемь тысяч двести 
пятьдесят два) белорусских рубля 33 (тридцать три) копейки.

По договорам о предоставлении поручительства поручители обязуются 
исполнить обязательства по Облигациям перед их владельцами в пределах 
суммы поручительства, предусмотренной договорами о предоставлении по-
ручительства, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных 
обязательств Эмитентом.

Договоры о предоставлении поручительства вступают в силу с момента 
их подписания Эмитентом и поручителями и действуют в течение всего срока 
обращения Облигаций, а также в течение 3 (трех) месяцев после окончания 
срока обращения Облигаций. Действие договоров о предоставлении поручи-
тельства прекращается (в зависимости от того, какое событие (срок) наступит 
ранее) после исполнения обязательств по Облигациям (в том числе досрочного 
погашения всего выпуска Облигаций) либо по истечении 3 (трех) месяцев по-
сле окончания срока обращения Облигаций, если владельцы Облигаций не 
предъявят в указанный трехмесячный срок требований о выплате денежных 
средств по Облигациям к Эмитенту или поручителю.»;

3. пункт 2 части второй подпункта 4.2.5 пункта 4.2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Обеспечение эмиссии тринадцатого выпуска Облигаций поручитель-
ством в соответствии с заключенными договором о предоставлении поручи-
тельства от 28 апреля 2016 года №1/П в редакции дополнительного соглашения 
от 12 октября 2016 года №1 с Обществом с ограниченной ответственностью 
«Термосталь» и договором о предоставлении поручительства от 28 апреля 2016 
года №2/П в редакции дополнительного соглашения от 12 октября 2016 года 
№1 с Закрытым акционерным обществом «РосЭнергоМаш».».

ОТ ЭМИТЕНТА:
Директор СООО «ВильнюсСтрой»   Н.М.Яколцевич
Главный бухгалтер СООО «ВильнюсСтрой»  Т.С.Журавская
ОТ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Подтверждаю достоверность информации об обеспечении:
Директор ООО «Термосталь»   Л.Б.Кочеткова
Подтверждаю достоверность информации об обеспечении:
Директор ЗАО «РосЭнергоМаш»   Н.В.Дортгольц
ОТ ПРОФУЧАСТНИКА:
Директор ЗАО «Генеральная система инвестиций» Н.Л.Черник У
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