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Кні га Мі ка лая Ма ляў кі 

«Спад чы на, або Каб не 

стаць ман кур там» рас-

каз вае пра што дзён ны 

по быт на шых прод каў: 

як яны пра ца ва лі, свят-

ка ва лі, апра на лі ся і 

раз маў ля лі... І што зна-

чы лі для іх, на пер шы 

по гляд, дро бя зі.

«Спад чы на» Мі ка лая Ма-

ляў кі ста ла пер шым вы дан-

нем, пры све ча ным Го ду ма-

лой ра зі мы, якое вый шла па 

за ка зе і пры фі нан са вай пад-

трым цы Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі ў вы да вец тве «На род-

ная асве та». Мі ністр ін фар-

ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ-

КЕ ВІЧ ад зна чыў, што кож ны 

ча ла век мае сваю ма лень кую 

Баць каў шчы ну, якая ў той жа 

час з'яў ля ец ца част кай агуль-

най кра і ны:

— Гэ ты год дае нам доб-

рую маг чы масць не толь кі 

ўспом ніць пра род ныя мяс ці-

ны, але і зра біць для іх неш та 

важ нае і ка рыс нае, ня гле дзя-

чы на ўзрост, пра фе сію або 

па са ду. Вель мі сім ва ліч на, 

што пер шай кні гай, пры све-

ча най Го ду ма лой ра дзі мы, 

ста ла ме на ві та «Спад чы на», 

якая звяр та ец ца да вы то каў 

і тра ды цый на ша га на ро да, 

без ве дан ня якіх не маг чы ма 

бу ду чы ня на цыі. Мы бу дзем 

і да лей пад трым лі ваць — у 

тым лі ку фі нан са ва — та кія 

вы да вец кія пра ек ты, — за-

пэў ніў мі ністр.

Кні га раз лі ча на на дзя-

цей і пад лет каў, та му аў тар 

звяр та ец ца да чы та ча на ня-

зму ша най, воб раз най мо ве. 

У кні зе пры каз кі, пры маў кі, 

за гад кі, лі рыч ныя аў тар скія 

ад ступ лен ні, які мі Мі ка лай 

Ма ляў ка ма люе «аб раз кі» 

лю дзей мі ну ла га ча су. Але 

асноў ная мэ та кож на га раз-

дзе ла — рас крыць пе рад 

чы та чом тыя сэн сы, якія ха-

ва лі ся ў по бы та вым жыц ці 

вяс ко ва га ча ла ве ка мі ну лых 

вя коў. Чы тач быц цам пра-

хо дзіць по руч з аў та рам па 

ся лян скім пад вор'і, за зі рае ў 

ха ту і по тым кі ру ец ца яшчэ 

да лей — на се на жаць, у по ле, 

лес, на рэч ку. Які мі бы ва юць 

са ні? Што за хоў ва лі ў ка ло-

дзе жы? Як з да па мо гай «ка-

зы» — свое асаб лі вай «лям-

пы» на но се чоў на — ла ві лі 

ры бу па на чах? Пра ўсё гэ та 

мож на да знац ца на ста рон-

ках «Спад чы ны».

— Ма тэ ры ял для кні гі я 

збі раў даў но. Ра ней ужо бы-

ла вы да дзе на кні га «Ся дзі ба, 

або Ха та з мат чы най ду шой», 

але пра ца так за ха пі ла, што 

пас ля вы дан ня ні як не мог 
спы ніц ца, усё на за па шваў 
но вую ін фар ма цыю, — рас-
каз вае Мі ка лай Ма ляў ка. — 
Вось та ды сяб ры пра па на ва лі 
ар га ні за ваць зда бы так гэ тых 

га доў па раз дзе лах, скам па-

на ваць і ства рыць яшчэ ад ну 

кні гу. Хо чац ца па дзя ка ваць 

му зею ста ра жыт на бе ла рус-

кай куль ту ры за да звол вы-

ка рыс таць фо та здым кі з іх 

ка лек цый, фа то гра фам, мас-

та кам, ілюст ра та рам вы да-

вец тва — без іх кні га не атры-

ма ла ся б та кой яр кай. Вёс ка 

Мі ка ла еў шчы на Стаўб цоў ска-

га ра ё на для мя не на заў сё ды 

най пры га жэй шы ку ток. 

Кні га Мі ка лая Ма ляў кі 

прад стаў ля ла на шу кра і ну на 

між на род ных вы ста вах, якія 

ад бы лі ся ня даў на ў Пра зе, 

Вар ша ве, Санкт-Пе цяр бур гу. 

Маг чы ма, яна ста не той лі та-

ра ту рай, якая да зво ліць ін ша-

зем ным гас цям больш поў на 

па зна ё міц ца з Бе ла рус сю, уба-

чыць не толь кі вон ка вы, але і 

ду хоў ны свет на шых лю дзей.

— Са «Спад чы ны» чы тач 

да ве да ец ца мност ва ці ка вых 

рэ чаў, з які мі б ён у ін шых 

аб ста ві нах су тык нуў ся, ба-

дай, толь кі ў му зеі, — лі чыць 

Ба рыс ЛА ЗУ КА, ды рэк тар 

му зея ста ра жыт на бе ла рус-

кай куль ту ры НАН Бе ла ру-

сі. — Му зей ста ра жыт на бе-

ла рус кай куль ту ры ва ло дае 

най ба га цей шы мі ка лек цы я мі 

пом ні каў эт на гра фіі, на род-

на га мас тац тва, але яны 

маўк лі выя, бо зна хо дзяц ца 

на па лі цах у вы ста вач ных 

за лах. Па трэ бен ча ла век, які 

б стаў рас каз ваць пра іх. А 

вось ка лі ад кры ва еш кні гу Мі-

ко лы Аляк санд ра ві ча, му зей-

ныя рэ чы там «атрым лі ва юць 

мо ву»: доб рую, вы раз ную, 

да поў не ную ба га ты мі ілюст-

ра цы я мі.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Фо та 

Кан стан ці на ДРО БА ВА



У Мін ску ад быў ся чар го вы этап рэс пуб лі кан ска га твор-

ча га кон кур су юных чы таль ні каў «Жы вая кла сі ка: пры-

свя чэн не ма ёй Ра дзі ме». З роз ных га ра доў і вё сак 

пры еха лі ў Мін скі аб лас ны ін сты тут раз віц ця аду ка цыі 

юныя та лен ты — леп шыя з 1500 вы ка наў цаў, якія вы-

сту па лі пе рад гэ тым у сва іх шко лах.

Дэ віз кон кур су — «Чы та ем шмат, чы та ем ра зам, ства ра ем 

ся бе і кра і ну!». Сэнс гэ тых слоў вы раз на пе ра да ва лі вы ступ-

лен ні ўдзель ні каў твор ча га спа бор ніц тва. Пе рад стро гім жу ры 

ў аў ды то рыі, за поў не най ад на год ка мі, кан кур сан ты чы та лі 

лю бі мыя вер шы, урыў кі з пра за іч ных тво раў бе ла рус кіх лі-

та ра та раў роз ных ча соў.

З да па мо гай баць коў і на стаў ні каў вуч ні пад рых та ва лі да 

кон кур су са праўд ныя тэ ат ра лі за ва ныя вы ступ лен ні. Зра зу ме-

ла, га лоў ная ўва га бы ла скі ра ва ная на глы бо кае пра нік нен не 

ў сэнс вы бра на га тво ра. Не мен шую ро лю ады гры ваў ар тыс-

тызм вы ка нан ня. Жу ры звяр та ла ўва гу і на вы бар тэкс ту: кон-

курс ны твор лі та ра ту ры па ві нен ад люст роў ваць ма раль ныя 

каш тоў нас ці гра мад ства, спры яць па шы рэн ню ці ка вас ці да 

на цы я наль най лі та ра ту ры і куль ту ры.

Мно гія чы таль ні кі ўзмац ня лі ўра жан-

не ад сва іх вы ступ лен няў з да па мо гай 

трап на па да бра на га му зыч на га фо ну, тра-

ды цый на га вы шы ва на га адзен ня, дэ ка ры ра ва лі сваю ча со-

вую «сцэ ніч ную пля цоў ку» не вя ліч кі мі прад ме та мі хат ня га 

ўжыт ку.

Рых ту ю чы ся да спа бор ніц тваў, дзят ва вы бі ра ла тво ры не 

толь кі пры зна ных кла сі каў (што вы ні ка ла з наз вы кон кур су), 

але і паэ таў і пра за ікаў, якія ўвай шлі ў лі та ра ту ру па раў наль на 

ня даў на: тво ры пра Ра дзі му, ге ра іч ны і пра ца лю бі вы на род, 

пра на шы цу доў ныя края ві ды, мі ну лае і бу ду чы ню. Мас тац-

кае чы тан не ацэнь ва ла кам пе тэнт нае жу ры — чле ны Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі, да свед ча ныя пе да го гі, спе цы я ліс ты 

ўста ноў аду ка цыі. Вы ступ лен ні леп шых юных чы таль ні каў з 

усіх аб лас цей мож на бу дзе па чуць у пер шую ня дзе лю ве рас ня 

на свя це Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.

Па соль ства Бе ла ру сі ў Швей цар скай кан фе дэ ра цыі 

пра цяг вае ўзба га чаць ай чын ныя му зеі. Дня мі кра і на 

атры ма ла ў па да ру нак «На цюр морт са зба нам» Во-

сі па Лю бі ча.

Ужо на па чат ку го да на ша кра і на атры ма ла ў дар ад 

Га на ро ва га кон су ла Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Цю ры ху Ата-

на сі я са Акра то-

са «Ма лень кі 

бу кет кве так» 

Во сі па Лю бі ча. 

Гэ та ўжо дру гая 

кар ці на твор цы, 

які ад но сіц ца 

да пле я ды бе-

ла рус кіх мас та-

коў Парыж скай 

шко лы, што так са ма прый шла са Швей ца рыі. Яна 

па шы рае ўяў лен не не толь кі пра твор часць Лю бі ча, 

але і на огул пра той пе ры яд (па ча так ХХ ста год дзя), 

ра зу мець які нам да ня даў ня га ча су да во дзі ла ся тэ а рэ-

тыч на ці па ка та ло гах і аль бо мах. Пры тым, што мас та-

кі — вы хад цы з Бе ла ру сі ў той час ак тыў на ўдзель ні ча-

лі ў мас тац кім жыц ці Еў ро пы, і ся род іх бы лі не толь кі 

Марк Ша гал і Ха ім Су цін, — знач на больш ім ёнаў, 

знач на больш асоб... Іх тво ры па кры се вяр та юц ца ў Бе-

ла русь дзя ку ю чы руп ліў цам-збі раль ні кам мас тац кай 

спад чы ны, якая мае да чы нен не да нас, і вы стаў ля юц ца 

для па ка зу, каб кож ны мог уба чыць ары гі нал. Вы бух 

ці ка вас ці да іх ад быў ся пад час прад стаў лен ня пра ек та 

«Мас та кі Па рыж скай шко лы з Бе ла ру сі» ў 2012 го дзе, 

і му зей та ды ж атры маў афорт Во сі па Лю бі ча ў па да-

ру нак ад яго дач кі Дзі ны, што жы ве ў Па ры жы.

Пе ра да ча ў дар яшчэ ад на го тво ра Во сі па Лю бі ча — 

чар го вы крок да фар мі ра ван ня му зей най ка лек цыі, 

пры све ча най та му пе ры я ду і зна чэн ню на шых твор цаў 

у ім. Пас ля вы ву чэн ня спе цы я ліс та мі ра бо та ўра джэн ца 

Грод на Лю бі ча бу дзе дэ ман стра вац ца на вы ста вах На-

цы я наль на га мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ПРА НА ШУ РА ДЗІ МУ 
Ў ВЕР ШАХ І ПРО ЗЕ

КРО КІ 
З ЛЮ БІ ЧАМ

На цюр морт мас та ка па поў ніў ка лек цыю 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

«ДЖА ЗА ВЫЯ ВЕ ЧА РЫ» 
ЗБЯ РУЦЬ У МІН СКУ МУ ЗЫ КАЎ 

З 8 КРА ІН СВЕ ТУ
Ар га ні за та ры «Джа за вых ве ча роў з Бан кам 

Бел ВЭБ», якія бу дуць пра хо дзіць каля мін скай 

ра ту шы па су бо тах з 23 чэр ве ня па 7 лі пе ня, аб-

вяс ці лі му зыч ную пра гра му фес ты ва лю. Удзел 

у шос тым яго се зо не возь муць ін стру мен та ліс-

ты і ва ка ліс ты з Бе ла ру сі, Ра сіі, Із ра і ля, Гер ма ніі, 

Фран цыі, Бра зі ліі, Ку бы і ЗША.

На огул, кож ная з му зыч ных су бот сё ле та бу дзе тэ-

ма тыч ная, а ўсе ве ча ры аб' яд нае джа за вая п'е са, якую 

доб ра ве да юць пры хіль ні кі гэ та га жан ру.

23 чэр ве ня — «Ла ці на а ме ры кан скі джаз». У пра-

гра ме вы сту пяць Жа ан дэр Сан тас — ва кал, гі та ра 

(Бра зі лія), Алекс Сі пя гін — тру ба (ЗША), Аляк сей Lоsh 

Ма ла хаў — сак са фон (Гер ма нія), Ула дзі мір Міх но віч — 

сак са фон (Бе ла русь), Дзміт рый Бу да рын — трам бон 

(Ра сія — Бе ла русь) у су пра ва джэн ні Рrеmіеr Оrсhеstrа, 

а так са ма Mіnіmаl Grооvе Bаnd (Бе ла русь).

30 чэр ве ня — «Тра ды цыі і су час насць». Пуб лі ка 

па чуе му зыч ныя на пра цоў кі Сlаus Rеісhstаllеr nuаrtеtt 

(Гер ма нія), Jоnаh Lеvіnе Соllесtivе (ЗША) і «Квар тэ та 

Паў ла Ар ло ва» (Бе ла русь — Ра сія).

За ключ ны ве чар 7 лі пе ня — «У джа зе толь кі дзяў-

ча ты». Сваю твор часць прад ста вяць слу ха чам Саmеlіа 

Bеn Nасеur Trіо (Фран цыя — Ку ба), спя вач ка Сі ван 

Ар бель (Із ра іль), Lu Krukоvskауа Рrоjесt (Бе ла русь), 

«Джаз-трыа Яў ге ніі Ля тун» (Бе ла русь).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Збе ра га ю чы сваёЗбе ра га ю чы сваё  

НА ВОШ ТА СА ДЗІ ЛІ «КА ЗУ» Ў ЧО ВЕН?

Уры вак з апо вес ці Ула дзі мі ра Ліп ска га «Мая Бе ла русь» 
чы тае ву ча ні ца Мар каў скай ся рэд няй шко лы 
Ма ла дзе чан ска га ра ё на Ан ге лі на ВЕТ ЛА ВА.

Не ме ней стро гі мі 
за жу ры бы лі 
са мі ўдзель ні кі кон кур су.Фо
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