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Апош няе пы тан не, зда ец ца, па-

зна чае не менш ці ка вую інт ры гу. 

Па-пер шае, сам факт та го, што ў 

нас ёсць ся род ка го вы бі раць, да-

зва ляе ад зна чаць най леп шае на 

сён няш ні дзень у роз ных плы нях 

пры го жа га пісь мен ства і дае да-

дат ко вы сты мул для аў та раў. Але 

ці не больш важ нае тут ін шае: 

чы тач чуе ім ёны і тво ры, што прэ-

тэн да ва лі на прэ мію, мо жа по тым 

звяр нуц ца як да тых кніг, што пе-

ра маг лі, так і да тых, што на зы ва лі-

ся ў на мі на цы ях пад час ура чыс тай 

цы ры мо ніі ўзна га родж ван ня. Вось 

яны, па пу ля ры за цыя ў дзе ян ні і 

зна чэн не прэ міі, якая, акра мя за-

да чы па пад трым цы лі та ра ту ры (і 

пісь мен ні каў), вы кон вае яшчэ ад-

ну дзяр жаў ную за да чу — злу чаць 

тво ры з чы та ча мі. Та му іс тот ны 

яшчэ адзін мо мант: на На цы я наль-

ную лі та ра тур ную прэ мію ма юць 

пра ва прэ тэн да ваць усе паэ ты і 

пра за ікі не за леж на ад іх пры на-

леж нас ці да пісь мен ніц кіх ар га ні-

за цый. За яў кі мо гуць па да ваць як 

фі зіч ныя асо бы, так і ар га ні за цыі. 

І гэ та свед чыць пра ад кры тасць 

прэ міі і пра жа дан не аб' ек тыў на 

(і ўсе ба ко ва) ад люст роў ваць 

лі та ра тур ны пра цэс на су час-

ным эта пе.

Зме ны ўжо па ча лі ра біць 

сваю спра ву: сё ле та ад быў ся 

лі та раль на пра рыў, най перш 

у коль кас ці па да дзе ных за-

явак. На раз гляд экс перт най 

ка мі сіі бы ло па да дзе на ка ля 

60 кніг. У фі нал на раз гляд 

жу ры прай шла 51 кні га. Так, 

гэ та свед чыць пра ці ка васць 

пісь мен ні каў да прэ міі, якая 

сё ле та ста ла больш важ -

кай — па вя лі чыў ся яе гра-

шо вы па мер. За пыт ёсць 

(ка лі мер ка ваць па жа дан ні 

ўдас ка наль ваць пра цэ ду ру 

вы лу чэн ня на прэ мію). Ёсць на-

ват пры го жая (і важ кая) ста ту эт-

ка, якую па вез лі з са бой з Іва на ва 

пе ра мож цы.

Мі ністр ін фар ма цыі Аляк-

сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ ад зна чыў:

— Урад на шай кра і ны не каль кі 

га доў та му за сна ваў На цы я наль-

ную лі та ра тур ную прэ мію. Сён ня 

на сцэ не най леп шыя з най леп-

шых. Він шу ю чы лі та ра та раў, ха чу 

па жа даць усім: чы тай це тое най-

леп шае, што ёсць у бе ла рус кай 

лі та ра ту ры.

Слуш ная па ра да! Іс тот на і тое, 

што пра гу ча ла яна пе рад вя лі кай 

аў ды то ры яй свя та. А да лей бы лі на-

зва ныя пе ра мож цы. Ад ра зу. Інт ры-

га сё ле та не зу сім атры ма ла ся, пры 

тым што лю бая прэ мія — гэ та спа-

бор ніц тва, за якім па він ны са чыць, 

па він ны спра чац ца па кан ды да ту-

рах прэ тэн дэн таў і да апош ня га мо-

ман ту ча каць, ча каць, ка лі на за-

вуць най леп шых у на мі на цы ях ся-

род ін шых вар тых ува гі. Так, свай го 

ро ду гуль ня, хут чэй рэ клам ны ход 

(які мог бы спра ца ваць для боль-

шай коль кас ці кніг, што ў на шых 

умо вах іс тот на). Але ці не пад ста ва 

гэ та для да лей ша га ўдас ка на лен ня 

пра цэ ду ры ўру чэн ня прэ міі? Мы ж 

не так даў но па ча лі.

Ві даць, з-за та го, што сё-

ле та ў фі на ле раз гля да ла ся 

над та вя лі кая коль касць кніг, 

па кі нуць і на зваць не каль кі 

ім ёнаў, што спа бор ні ча юць у 

кан крэт ных на мі на цы ях, бы ло 

не так прос та. Але най леп шыя, 

па вы зна чэн ні жу ры, кні гі нам 

прад ста ві лі.

Што чы та ла (чы тае, бу дзе 

чы таць, па він на па чы таць) Бе ла-

русь, каб па гля дзець на ся бе, су-

час ную, збо ку?

Па вод ле Ва сі ля ШЫР КО, ша-

ноў на га пісь мен ні ка з ба га тым 

жыц цё вым до све дам, аў та ра кні-

гі апо вес цяў «Ня зва ны госць», 

мы ўсё яшчэ ўгля да ем ся ў мі ну лае, 

без яко га не бы вае не толь кі на-

ро да, але і на ват асоб най сям'і ці 

ча ла ве ка. Мы мо жам жыць ся род 

ін шых на ро даў і імк нуц ца спаз наць

ад мет насць эк за тыч ных кра ін, але,

як ні кру ці, мі ну лым пры вя за ныя 

да сва іх мяс цін, ад куль цяг нуц ца 

га лін кі ў бу ду чы ню. Кні га, вы да-

дзе ная ў «Мас тац кай лі та ра ту ры» 

(Мінск), ад зна ча на як «Най леп шы 

твор про зы».

Лёс ча ла ве ка праз лёс ра дзі мы 

дае пад ста ву для раз ваг паэ там. 

Ка зі мір Ка мей ша і яго збор нік 

вер шаў «Вы со кі бе раг» (вы да-

вец тва «Каў чэг», Мінск). Тут сыш-

ло ся ўсё: рэ ча іс насць і жыц цё паэ-

та, тэ ма су вя зі з ма лой ра дзі май 

(вёс кай), з якой па чы на ец ца кра і-

на, боль і фі ла соф скія раз ва гі пра 

жыц цё зем ля коў. Як у Год ма лой 

ра дзі мы абы сці ўва гай та кую кні гу? 

Пе ра мо га ў на мі на цыі «Най леп шы 

твор (збор нік тво раў) паэ зіі».

Гэ тая бліз касць і цеп лы ня ў ад-

но сі нах да та го, што ёсць ра дзі ма ў 

асо бах, ха рак тэр ныя кні зе Зі на і ды 

Ду дзюк «Па ра вы со ка га сон ца» 

(выдавецтва «Аль тэр на ты ва», 

г. Брэст), якую на зва лі най леп шай 

у на мі на цыі «Пуб лі цыс ты ка». 

Кні га на ры саў, ус па мі наў, эсэ рас-

каз вае пра зем ля коў аў та ркі, тых 

асоб, якія яшчэ ня даў на вы зна ча-

лі лі та ра тур ны ася ро дак Брэсц кай 

воб лас ці. Але асаб лі ва хо чац ца ад-

зна чыць эсэ «Мо ва», у якім пісь-

мен ні ца раз ва жае: «...Іс на ван не 

і вы жы ван не мо вы за ле жыць не 

ад та го, якая коль касць на сель ніц-

тва ёю ка рыс та ец ца, а ад паў на ты 

яе функ цый». Ад мет насць гэ тых 

раз ваг уз мац ня ец ца згад кай пра 

ад мет нас ці дыя лек таў (як раз на 

Па лес сі гэ та вы дат на ад чу ва юць) 

і пра тое, што вы со кі (лі та ра тур ны) 

узор мо вы за ма цоў вае на яў насць 

і спе ласць на цыі.

Лаў рэ ат На цы я наль най лі та-

ра тур най прэ міі Бе ла ру сі Зі на і да 

ДУ ДЗЮК тлу ма чыць:

— Гэ тая кні га для мя не не вы-

пад ко вая. Я яе вы да ва ла да юбі-

лею Ула дзі мі ра Ка лес ні ка. Ад чу ла, 

што прос та прый шоў час на пі саць 

ус па мі ны пра тых, ка го я ве да ла, 

лю бі ла, чы ёй твор час цю за хап ля-

ла ся. На прык лад, з Ні най Ма цяш 

мы бы лі зна ё мыя ўсё жыц цё, з Яў-

ге ні яй Яні шчыц ліс та ва лі ся. Для

мя не вель мі сім ва ліч нае, але ўсё ж 

су па дзен не, што кні гу ўспа мі-

 наў пра твор цаў, ма іх зем ля коў, 

ад зна чы лі пад час Дня пісь мен ства 

на Брэст чы не.

А між ін шым, маг чы ма, 

гэ та свед чан не іс на ван ня 

та лен таў, якія вы рас та юць 

у га ра дах і мяс тэч ках, што 

сён ня мы на зы ва ем «ма лой 

ра дзі май»? Але ж са праў ды 

пад час свя та Дня бе ла рус-

ка га пісь мен ства ў Іва на ве 

ад ду мак пра су па дзен ні (ці, 

мо жа, пры цяг нен ні ра дзі мы) 

цяж ка бы ло па зба віц ца.

Яшчэ адзін ура джэ нец 

Брэсц кай воб лас ці (Да выд-

Га рад ка) — пісь мен нік Ге-

ор гій МАР ЧУК. Так са ма 

тры ум фа тар і ця пер лаў рэ-

ат На цы я наль най лі та ра тур-

най прэ міі ў на мі на цыі «Най леп шы 

твор дра ма тур гіі» за збор нік п'ес 

«Свят ло вы шы ні». Цяж ка бы ло 

абы сці ўва гай гэ тую кні гу пас ля за-

вяр шэн ня 2017 го да, які прай шоў 

пад зна кам юбі лею бе ла рус ка га 

кні га дру ка ван ня. Гіс та рыч ны кі ру-

нак у дра ма тур гіі Ге ор гія Мар чу ка, 

яго зва рот да асоб мі нуў шчы ны 

зра бі лі сваю спра ву: ся род ін шых 

ге ро яў яго п'ес на аван сцэ ну вый-

шаў Фран цыск (аль бо Ге ор гій) 

Ска ры на.

А мі ну лае бе ла рус кай лі та ра-

ту ры на огул — гэ та тэ ма да сле-

да ван няў яшчэ ад на го ці каў на га 

вы хад ца з Брэсц ка га Па лес ся. 

Сто лін шчы на — ма лая ра дзі ма 

лі та ра ту раз наў цы, пра фе са ра 

Іва на Штэй не ра, яко га ад зна чы-

лі ў на мі на цыі «Най леп шы твор 

лі та ра тур най кры ты кі і лі та ра-

ту раз наў ства» за кні гу «Смехъ 

зъ болѣстию смешанъ бу дзець: 

сме ха выя традыции Рэ не сан су

ў са ты рыч най лі та ра ту ры 

ХХ ста год дзя». Іван Штэй нер умее 

сур' ёз ныя тэ мы прад стаў ляць праз 

да сле да ван ні, скі ра ва ныя на па пу-

ля ры за цыю лі та ра ту ры, і лі чыць:

— Лі та ра ту раз наў ства мо жа 

быць та кім сур' ёз ным, што чы таць 

яго мо гуць толь кі спе цы я ліс ты, але 

я імк ну ся ра біць яго зра зу ме лым 

для боль ша га ко ла за ці каў ле ных. 

Акра мя за да чы па пу ля ры за цыі бе-

ла рус кай лі та ра ту ры, для мя не іс-

тот на, каб мы ады хо дзі лі ад сва ёй 

не то сціп лас ці, не то за кам плек-

са ва нас ці: ня хай спа чат ку ін шыя 

лю дзі нам ска жуць, што гэ та вар та 

ўва гі, і та ды мы ска жам «доб ра». 

На жаль, на шы лю дзі (у шы ро кім 

сэн се) не вель мі ўсве дам ля юць, 

якія скар бы ёсць у на шай лі та ра ту-

ры. Сён ня, згад ва ю чы На па ле о на 

Ор ду, ка за лі, што ён быў зна ё мы і 

са Стэн да лем, і з Баль за кам, Ра сі ні 

ве даў, а та му, што быў вы ха ва ны 

ў цэнт ры еў ра пей скай куль ту ры. 

І мы, так са ма як і лю бая лі та ра ту ра, 

якая ўзні кае, па чы нае раз ві вац ца 

ў сі ла вым по лі су свет най лі та ра-

ту ры. Трэ ба ж ад не ча га ад штур-

хоў вац ца. Бе ла рус кую лі та ра ту ру 

ў ХІХ ста год дзі ства ра ла шлях та, 

яна ме ла аду ка цыю, яе прад стаў ні-

кі ве да лі не каль кі моў і зна ё мі лі ся 

з еў ра пей скай лі та ра ту рай свай го 

ча су. Я ха цеў асэн са ваць не ка то-

рыя па асоб ныя з'я вы лі та ра ту ры 

ХХ ста год дзя праз прыз му ста ра-

даў ніх уяў лен няў і раз бу рыць не-

ка то рыя стэ рэа ты пы. На прык лад, 

што ў нас нось бі та мі сме ху бы лі 

бе ла рус кія ся ля не. Шмат апа вя-

дан няў і ка зак пра кем лі ва га се-

ля ні на, які пад ман вае то па па, то 

па на і трап ляе ў роз ныя смеш ныя 

сі ту а цыі. А на са мрэч бе ла рус кая 

сме ха вая куль ту ра — роз ная, яна 

і кніж ная, і лі та ра тур ная, я па каз-

ваю, што ў асно ве еў ра пей скай 

сме ха вой куль ту ры бы ла «Па хва ла 

глуп ству» Эраз ма Ра тэр дам ска га. 

Ён па ка заў, што ча ла век не мо жа 

быць шчас лі вым да кан ца. Ха цеў 

па ка заць еў ра пей скі кан тэкст у на-

шай лі та ра ту ры. Нам шмат у чым 

трэ ба па зба віц ца ад комп лек су 

пра він цый нас ці. Гэ та тое, што важ-

на для мя не: па ка заць, што па доб-

ныя з'я вы ад бы ва лі ся ў чэш скай ці, 

на прык лад, укра ін скай лі та ра ту ры. 

Та му што ні чо га не з'яў ля ец ца на

пус тым по лі. На прык лад, як маг ла б 

з'я віц ца Свят ла на Алек сі е віч, ка -

лі б не бы ло кні гі «Я з вог нен най 

вёс кі» і Але ся Ада мо ві ча, які ка заў, 

што лі та ра ту ра дай шла да ту пі ка і 

не мо жа абу джаць ча ла ве ка, та му 

трэ ба ства раць звыш лі та ра ту ру. 

Што та кое звыш лі та ра ту ра, ён не 

ска заў, але жыц цё вы му сіць шу-

каць ней кую фор му. І мы ідзём у 

мно гім на пе ра дзе, але час та ба ім-

ся пра гэ та ка заць. Пра тое, што 

«Хрыс тос пры зям ліў ся ў Га род ні» 

Ка рат ке ві ча — пер шы пост ма дэр-

нісц кі ра ман і вар та бы ло б яго рас-

кру ціць на леж ным чы нам. На мой 

по гляд, трэ ба па чы наць са шко лы, 

вы бі ра ю чы ін шы па ды ход да раз-

мо вы пра лі та ра ту ру.

Праў да, сён ня пе ра важ на мы 

ўсё ж больш за кла по ча ны тым, 

каб дзе ці на огул пры ву чы лі ся да 

кніг, зра зу ме лі, што чы тан не — 

пры ем ны за ня так. Гэ тым зай ма-

ец ца і Воль га МІ КОЛЬ СКАЯ, што 

зда бы ла пе ра мо гу ў на мі на цыі 

«Най леп шы твор для дзя цей і 

юнац тва» за кні гу «Вы кра дан-

не шэ дэў ра, ці Но выя пры го ды 

аген таў «Кал ба фір жык».

А да лей — но вы кло пат. Пра 

тое, каб не кі ну лі чы таць тыя, 

хто з дзя цін ства рос з кні гай. 

І гэ та ці не ад на з праб лем на-

ша га ча су: ма ла ды чы тач, які 

не шу кае (ці не зна хо дзіць?) 

кні гі для ся бе. А яны ёсць. І іх 

ства ра юць ма ла дыя аў та ры, 

якія ад чу ва юць, пе ра жы ва юць, 

вы каз ва юць свае хва ля ван ні і 

дум кі пра сён няш ні свет. Ма ла-

дая паэ тэ са Юлія АЛЕЙ ЧАН КА 

ўпэў не на, што твор часць і ў наш 

элект рон ны час не за ста ец ца без 

ува гі, яна на бы вае но выя пля цоў кі, 

праз якія пры хо дзіць да чы та ча. 

Але пры хо дзіць усё ж у вы гля дзе 

кні гі: збор нік па эт кі «Пад ча роў-

ным шкель цам» (Вы да вец кі дом 

«Звяз да») пе ра мог у на мі на цыі 

«Най леп шы дэ бют». Лаў рэ ат На-

цы я наль най лі та ра тур най прэ міі 

Юлія Алей чан ка лі чыць:

— Я ад чу ваю ўва гу ся род мо-

ла дзі да кніг, та му што за раз ідзе 

ак тыў нае аб мер ка ван не лі та ра-

тур на га жыц ця і ў са цы яль ных 

сет ках, і на роз ных ад мыс ло вых 

сай тах. Це шыць, што гэ та аб мер-

ка ван не ме на ві та ма ла дой бе ла-

 рус кай лі та ра ту ры, на ват у «Фэй с-

бу ку», які іра ніч на на зы ва юць 

«га лоў най лі та ра тур най пля цоў-

кай кра і ны», та му што там ёсць 

роз ныя су поль нас ці і ёсць жы вая 

рэ ак цыя. Для аў та ра важ нае як 

не па срэд на жы вое пры знан не, 

так і атры ман не сур' ёз най лі та-

ра тур най уз на га ро ды, та му што 

яна дае і пад трым ку, і з'яў ля ец ца 

сты му лам для раз віц ця.

І маг чы ма, гра шо вую част ку 

сва ёй прэ міі су пра цоў ні ца ча со пі-

са «По лы мя» Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да» ска рыс тае для ства рэн-

ня на ступ на га збор ні ка... Бо лі та-

ра тур ны пра цэс не па ві нен спы-

няц ца.

Су стар шы ня жу ры пра фе сар 

Іван СА ВЕР ЧАН КА ад зна чыў:

— На шы сён няш нія пе ра мож-

 цы — шчы рыя пра цаў ні кі на ні ве лі-

та ра ту ры, на ні ве мас тац ка га сло-

ва. Яны вы дат на ўсве дам ля юць: 

ка лі не бу дзе аду ка ва нас ці, зна-

чыць, бу дзе не аду ка ва насць. Ка лі 

не бу дзе куль ту ры, зна чыць, бу дзе 

без куль тур насць. Ка лі не бу дзе 

свят ла, то бу дзе цем ра. Яны шчы ра 

пра цу юць, каб бы ла аду ка ва насць, 

куль ту ра, свят ло на на шай зям лі. 

Лі та ра ту ра ўсе аб дым ная і ўсе пра-

ні каль ная. Без доб ра га ра ма на не-

маг чы мы цу доў ны кі на фільм, без 

п'е сы не маг чы мы спек такль. Без 

мі ла гуч ных вер шаў не маг чы мыя 

спе вы. Кож ны з пісь мен ні каў ад чу-

вае сваю ад каз насць пе рад кра і-

най, пе рад на ро дам і шчы ра пра цуе 

дзе ля гэ та га. Ра зам з тым мы ад-

чу ва ем, што кі раў ніц тва дзяр жа вы 

пад трым лі вае твор цаў: ёсць шмат 

пра грам, дзя ку ю чы якім за бяс печ-

ва ец ца вы со кі ўзро вень ду хоў най 

куль ту ры ў на шым гра мад стве. 

Мі ніс тэр ствы ін фар ма цыі, куль ту-

ры і аду ка цыі пра цу юць над тым, 

каб мас тац кае сло ва па шы ра ла ся, 

каб вы хоў ва лі ся эс тэ тыч ныя гус ты 

гра ма дзян у кра і не.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

НЕ СУ ПЫН НАСЦЬ УСЕ АБ ДЫМ НАС ЦІ
Су пра цоў ні ца Вы да вец ка га до ма «Звяз да» паэ тэ са Юлія АЛЕЙ ЧАН КА — 

ся род лаў рэ а таў На цы я наль най лі та ра тур най прэ міі
Рас цём. На цы я наль ная лі та ра тур ная прэ мія — ужо тра ды-

цыя: чац вёр ты раз на зы ва юц ца ім ёны аў та раў, чые тво ры 

звяр ну лі на ся бе ўва гу ў мі ну лым го дзе. І як лю бую з'я ву, што 

ста ла тра ды цы яй, яе пе ра асэн соў ва юць, не абы хо дзіц ца без 

на ва тар скіх ідэй — улас на, дзе ля раз віц ця. Бо доб рыя тра-

ды цыі па він ны за хоў вац ца. Прэ мія ў га лі не лі та ра ту ры, якая 

ўру ча ец ца на дзяр жаў ным уз роў ні, — тра ды цыя доб рая ўжо 

та му, што ў роз ных га ра дах Бе ла ру сі, па якіх ванд руе Дзень 

бе ла рус ка га пісь мен ства, гу чаць з га лоў най сцэ ны ім ёны най-

леп шых аў та раў, а да іх тво раў уз ні кае за ці каў ле насць: што 

там ад зна чы лі? Ча му? Ся род ка го вы бі ра лі?

Фо та Яніны ГАРАДЗЕЦКАЙ.

Юлія АЛЕЙ ЧАН КА.

Фо та БелТА.


