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Кон курс пе ра жы вае но вы этап свай го іс на ван ня 
ра зам з вя ду чым, пісь мен ні кам Але сем Ба да ком. 
Ён зга даў роз ныя ча сы і ад зна чыў, што з'яў ля ец ца 
асноў най за да чай ця пер:

— Мы заў сё ды аказ ва ем ся за клад ні ка мі ча су 
лі та ра тур на га жыц ця. Быў пе ры яд, ка лі ў кон кур се 
«Звяз ды» пры ма лі ўдзел на ват на род ныя пісь мен ні-
кі Бе ла ру сі. Бы ло і та кое, ка лі на кон курс пры хо дзі-
ла шмат апа вя дан няў ад чы та чоў з са мых роз ных 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Ця пер сі ту а цыя кры ху ін шая. Мне 
зда ец ца, што асаб лі васць кон кур су ў 2015 го дзе ў 
тым, што на шы аў та ры пра цу юць у роз ных жан рах, 
у роз ных сты лях (на ват ка лі па гля дзець па вы ні ках, 
то ў пе ра мож цах — гіс та рыч ны твор, уз нёс ла-паэ-
тыч ны і кла січ нае апа вя дан не). За ста ло ся шмат не-
на дру ка ва ных тво раў са мых роз ных жан раў. Мя не 
гэ та вель мі ра дуе: та му што на са мрэч бе ла рус кая 
лі та ра ту ра, ка лі вый сці за ме жы на ша га кон кур су, 
аб са лют на раз на стай ная.

Са мо па няц це кон кур су вы ма гае ад ноль ка вых 
умоў для ўсіх удзель ні каў, скла да насць за клю ча-
ец ца ў тым, што ёсць аў тар, які пры ду маў ха ро шы 
сю жэт, а ў яго кеп ская мо ва. Ёсць аў тар, у яко га 
доб рая мо ва, ха ро шы сю жэт, але сты лё ва апа вя-
дан не па тра буе да пра цоў кі. Дру гая праб ле ма, якая 
ёсць у кон кур су, па ля гае ў тым, што да во лі ня прос та 
пра ца ваць у жан ры ка рот ка га апа вя дан ня. Ча му мы, 
бы вае, і ад сту па ем ся ад прын цы паў, ча сам на дру-
ка ва нае апа вя дан не вы хо дзіць за ме жы па тра ба-
ва на га па ме ру. Але на шы па тра ба ван ні тры ма юць 
вы со кую план ку най перш у якас ным склад ні ку.

Алесь Ба дак лі чыць: тое, што з'яў ля ец ца на ста-
рон ках «Звяз ды», мож на на зваць лі та ра ту рай — 
па сту по ва ад «на род на га кон кур су» (якім лі чы лі 
яго кры ху ра ней) мы пе рай шлі да лі та ра ту ры, каб 
дру ка ва ла ся больш раз на стай ных тво раў у жан-
ра вым пла не.

Лаў рэ ат Пер шай прэ міі 
(за апа вя дан не «Та ям ні-
ца Фа ры Ві таў та») Вік тар 
ВА РА НЕЦ пра цуе ў Гро-
дзен скім дзяр жаў ным ме-
ды цын скім уні вер сі тэ це 
на мес ні кам дэ ка на ме ды-
ка-псі ха ла гіч на га фа куль-
тэ та па вы ха ваў чай пра цы. 
Як фі ло лаг і вы клад чык ён 
да па ма гае сту дэн там-ме-

ды кам за сво іць пра фе сій ную лек сі ку на бе ла рус-
кай мо ве. Але пры зна ец ца:

— Мне твор часць пры но сіць за да валь нен не. 
Не маг чы ма жыць у Грод не і не ад чу ваць гіс то рыю. 
Та му мне асаб лі ва бліз кая гіс та рыч ная тэ ма. У на-
шым уні вер сі тэ це іс нуе лі та ра тур нае аб' яд нан не 
«Ка тар сіс», якім я кі рую. Удзель ні ча юць у ім сту-
дэн ты. Адзін з га лоў ных ар гу мен таў, каб яны пі са лі 
па-бе ла рус ку — тое, што ў «Звяз дзе» дру ку юц ца 
апа вя дан ні на бе ла рус кай мо ве. Яны ба чаць, што 
ўзро вень тво раў, на дру ка ва ных у га зе це, вель мі 
вы со кі. Гэ та сты му люе не ады хо дзіць ад бе ла рус-
кай мо вы, да лей у жыц ці ёю ка рыс тац ца. У нас у 
Грод не я ве даю ка ля 15-ці дак та роў, якія вя дуць 
пры ём на бе ла рус кай мо ве.

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА, 
які атры маў Дру гую прэ-
мію кон кур су «Звяз ды» 
(апа вя дан не «Ве лі код ны 
па час ту нак»), ідзе ў лі та-
ра ту ру сва ім шля хам, які 
аб раў свя до ма. Пра тое, 
што бу дзе пі саць, па ду маў 
га доў у 10: ка лі са ма стой на 
пра чы таў кні гу «Ня знай ка 
на Ме ся цы» Но са ва — за-

ха це ла ся ства раць свае су све ты. Да рос лыя ду ма лі, 
што з ча сам гэ тая ідэя вый дзе з га ла вы. Анд рэй 
скон чыў пед ву чы лі шча, вы ву чыў ся на на стаў ні ка 
па чат ко вых кла саў, пра ца ваў у шко ле... Але зра-
біў крок да здзяйс нен ня сва ёй ма ры, па сту піў у 
Ін сты тут жур на ліс ты кі БДУ. Пра ца ваў у га зе це на 
Бу да-Ка ша лёў шчы не. І зра зу меў, што пуб лі цыс ты-
ка — зу сім не тое, чым ха цеў зай мац ца. Вы ра шыў 
усё змя ніць. Пе ра ехаў у Мінск, пай шоў пра ца ваць 
у кра му груз чы кам, каб быў час для лі та ра тур най 
твор час ці. Анд рэй Сі да рэй ка га во рыць:

— Мой лі та ра тур ны дэ бют ад быў ся, ка лі я 
яшчэ ву чыў ся на жур фа ку. Удзель ні чаў у кон кур се 
«Звяз ды». Гэ та бы ло штурш ком: ад чуў, што ка лі 
твор на дру ка ва лі, то, зна чыць, я на пі саў неш та 
вар тае ўва гі. Гэ ты кон курс да даў мне ўпэў не нас ці 
ў са бе. По тым дру ка ваў ся ў «Ма ла до сці», у «Во-
жы ку». Дзя куй пісь мен ні ку Ула дзі мі ру Са ла ма ху, 
які да па мог па ра да мі — у вы ні ку і з'я ві ла ся гэ тае 
апа вя дан не. Я не ча каў, што яго так ацэ няць — 
яно аса біс тае.

Пісь мен нік Ле а нід ЛЕ-
ВА НО ВІЧ, які атры маў 
Трэ цюю прэ мію на ша га 
кон кур су, ге ро яў свай го 
апа вя дан ня «Дзед Ва сіль і 
Ор лік» пры га даў... у Злу ча-
ных Шта тах Аме ры кі. Твор 
на ра дзіў ся праз на сталь-
гію. Мі ну лую зі му ён пра вёў 
у Аме ры цы, дзе ў асноў ным 
зай маў ся ўну кам. Сам пісь-

мен нік пры знаў ся: ка лі мо вы не ве да еш, ёсць ад-
чу ван не, што ў ін шай кра і не, як у клет цы. У адзін 
пры го жы со неч ны дзень успом ніў, як ішоў у вёс-
ку... З Аме ры кі да слаў апа вя дан не на кон курс па 
элект рон най по шце.

Гэ та га аў та ра на шы чы та чы доб ра ве да юць, а 
сам Ле а нід Ле ва но віч рас па вёў, як «Звяз да» па-
спры я ла яму ў твор час ці:

— Пас ля вай ны ў на шай но вай ха це (ста рую 
спа лі лі нем цы), сце ны бы лі аб кле е ны га зе та мі. 
Ся род са мых роз ных га зет бы ла і «Звяз да». Я быў 
хлоп чы кам, і ка лі мне ха це ла ся чы таць, то ста на-
віў ся на та бу рэ тач ку і чы таў га зе ты. Па «Звяз дзе» 
я ву чыў ся чы таць і спа сці гаў жыц цё. Пас ля Ма-
гі лёў ска га культ пра свет ву чы лі шча імя Круп скай 
ад слу жыў 3 га ды на Бал тый скім фло це. Ка лі я 
вяр нуў ся — ужо чле нам пар тыі — мне ска за лі, 
што трэ ба вы пі саць «Звяз ду». Я вы пі саў. І дзя куй 
«Звяз дзе», па якой ву чыў фак тыч на на ноў бе ла-
рус кую мо ву. Ву чыў ся на жур фа ку. Пер шы раз 
на дру ка ваў ся ў 1962 го дзе як жур на ліст. А по тым 
дру ка ваў апо вес ці — «Звяз да» не ка лі змя шча ла 
на ват вя лі кія тво ры. Але вель мі доб ра, што і сён ня 
га зе та не ад маў ля ец ца ад пра вя дзен ня кон кур су 
апа вя дан няў.

І са праў ды, наш кон курс — ужо тра ды цыя, 
нех та хо ча ад чу ваць ся бе да лу ча ным да яе, як 
на шы па ста ян ныя ўдзель ні кі. А мо ладзь раз гля-
дае га зе ту як пля цоў ку, каб за явіць пра ся бе ў 
лі та ра ту ры.

Алесь Ба дак пад вёў вы нік раз мо вы:
— Ужо ця пер мож на на зваць ім ёны, якія дзя ку-

ю чы кон кур су апа вя дан няў «Звяз ды» ста лі вя до-
мыя ў лі та ра тур ным ко ле. У кож на га ёсць шанц. 
І на да лей ха це ла ся б за ха ваць раз на стай насць і 
тры маць вы со кі ўзро вень тво раў. Та му за пра ша ем 
і твор цаў, якія з'яў ля юц ца чле на мі Са ю за пісь-
мен ні каў, і аў та раў-па чат коў цаў з роз ных кут коў 
Бе ла ру сі да сы лаць свае апа вя дан ні.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК. 
tsimoshyk@zviazda.by

ЛІ ТА РА ТУР НЫ 
ПА ЧАС ТУ НАК

Пры ем на, што нас чы та юць. Але пры ем на і ка лі нам пі шуць. 
Пад час су стрэ чы з пе ра мож ца мі кон кур су апа вя дан няў «Звяз ды» 
па вы ні ках 2015 го да гэ тыя дзве пры ем нас ці су па лі. Да нас 
пры еха лі лю дзі, якія ад на ча со ва вель мі ад да ныя на шы чы та чы 
і яшчэ доб рыя аў та ры, чые тво ры не ад ной чы прад стаў ля лі ся ў 
кон кур се апа вя дан няў.

Па рыж. Па віль ён «Гран-Па ле» ла дзіць 
між на род ную вы стаў ку на 2 ты ся чы 
ра бот. Бе ла рус кая мас тач ка едзе з 
кар ці най пра вай ну. Ся род мност ва 
па лот наў вы лу ча юць яе «Ула ду цем-
ры». За ідэю, якой бра куе су час на му 
мас тац тву, твор цы з Бе ла ру сі пры су-
дзі лі прэ мію Тэй ла ра.

МІНСК — ГРОД НА
Ва лян ці на Шо ба — гас па ды ня славутых 

Ба сі і Ка сі, ве жаў у гіс та рыч ным цэнт ры Грод-
на. Ідзём да іх у зі мо вым змро ку і ад кры ва ем 
го рад на но ва. Ця пер тут бяз люд на, ву лі цы 
агар нуў сон. Шлях да мес ца пра цы мас тач кі 
пра ля гае не па да лёк ад май стэр ні яе му жа. 
Ула дзі мір Пан ця ле еў — вы біт ны бе ла рус кі 
скульп тар. Цём ная лес ві ца па не бяс печ на 
вуз кіх пры ступ ках вя дзе на дру гі па верх, дзе 
больш як 20 га доў пра цуе творца.

Дзяў чын ка з мін скай шко лы-ін тэр на та 
для адо ра ных дзя цей адо ле ла скла да ны 
шлях да пос пе ху. Спа да ры ня Ва лян ці на 
рас па вя ла:

— Я не па сту пі ла ў тэ ат раль на-мас тац кі 
ін сты тут у пер шы год, а на той час бы ло стро-
га: ка лі не пра цу еш, то не ма еш пра ва тры-
маць іс пы ты зноў. Лёс зму сіў улад ка вац ца 
на пра цу на за вод. Я па ва жаю лю дзей, якія 
пры свя ці лі та кой ка рыс най спра ве ўсё жыц-
цё. Прос та гэ та не маё! Пас ля на пру жа на га 
пра цоў на га го да да ла са бе за рок: «Зраб лю 
ўсё маг чы мае, але скон чу ін сты тут і больш 
ні ко лі ў жыц ці не бу ду так пра ца ваць».

Гэ тыя сло вы ста лі пра роц кі мі.
Ва лян ці на Шо ба яшчэ жы ла ў Мін ску, 

але ўжо лё та ла на са ма лё це ў Грод на, дзе, 
па вод ле яе слоў, ад мет ная ат мас фе ра, бо 
дру го га та ко га го ра да ў Бе ла ру сі ня ма. 
За хоп ле ная мі нуў шчы най краю мас тач ка 
і дып лом ную ра бо ту вы ка на ла па ра ма не 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча «Хрыс тос пры-
зям ліў ся ў Га род ні», і мес ца для пра цы па 
раз мер ка ван ні аб ра ла ме на ві та ў лю бі мым 
го ра дзе.

ПАС ЛЯ 
КРЫ ВА ВАЙ ПЯТ НІ ЦЫ

Мас тач ка рас па вя ла, што па да рож жа мі 
за ха пі ла ся пад уплы вам дач кі Ган ны. Дач ка 
пад штурх ну ла і пры няць удзел у па рыж скай 
вы стаў цы. Ва ен нае ста но ві шча ачыс ці ла 
го рад. Шмат па лі цэй скіх, але ганд ля роў з 
ма лень кі мі Эй фе ле вы мі ве жа мі на дзі ва ма-
ла. Елі сей скія па лі ледзь не пус тыя...

Та му і на між на род най вы стаў цы «Аrt 
Саріtаl» у «Гран-Па ле» гас цей бы ло няш-
мат. А ра ней 2 ты ся чы ра бот з са ра ка кра ін 
све ту пе ра поў ні лі б ама та ра мі мас тац тва і 
прос та ці каў ны мі ту рыс та мі зна ка мі ты па-
лац ве лі чы нёй з тры фут боль ныя па лі. Гэ тая 

вы стаў ка ла дзіц ца з ся рэ дзі ны ХХ ста год-
дзя, і ме на ві та яна ро біць Па рыж ста лі цай 
мас тац тва, па кі да ю чы за спі най Лон дан і 
Нью-Ёрк. Сам бу ды нак «Гран-Па ле» — ад-
на го дак Эй фе ле вай ве жы. Са зна ка мі тай 
па ры жан кай ён і ва гу мае ад ноль ка вую — 
7300 тон. Маш таб ны па лац на Елі сей скіх 
па лях да гэ туль ні ра зу не су стра каў бе ла-
ру саў. Але пер шае спат кан не з на шым мас-
тац твам прай шло на ўра: Ва лян ці на Шо ба 
атры ма ла прэ мію ба ро на Тэй ла ра.

І хоць са ма вы стаў ка па каз вае пад крэс ле-
на су час нае мас тац тва, якое амаль заў сё ды 
функ цы я наль нае, сё ле та пе ра маг лі ра бо ты 
ін ша га ро ду. Кар ці на на шай мас тач кі «Ула да 
цем ры» — гэ та не су куп насць сім па тыч ных 
кру жоч каў ды квад ра ці каў, а най перш ідэя. 
На па лат не 130 на 90 сан ты мет раў — вай на. 
Ве ра год на, ра бо та Ва лян ці ны знай шла вод-
гук у фран цу заў, бо су гуч ная па рыж ска му 
на строю пас ля страш на га тэ рак ту.

«ЛЮ БІ МЫ»
На кар ці нах Ва лян ці ны — міс тыч ная 

пры ро да, каз ка, ма гія, во да рас ці, жы вё-
лы. А не як у ма ляў ні чых воб ра зах мас тач ка 
што дзень за на тоў ва ла цэ лы год, ства ра-
ю чы пра ект «Ка лян дар», дзе кар цін роў на 
365. Гэ тым здзі ві ла Бе ла русь: та ко га кра і на 
яшчэ не ба чы ла. Апош ні твор чы па каз Ва-
лян ці на Шо ба пры мер ка ва ла да Ка ля даў і 
Но вы год су стрэ ла без пэў ных пла наў. Ча го 
жа даць, ка лі кож ны ме сяц 2015-га пры нёс 
ёй вы стаў ку, а ча сам і не ад ну? Сён ня ж 
мас тач ку ці ка віць ма гіч ная сіс тэ ма зна каў 
бе ла рус кай ар на мен таль най вы шыў кі.

У на звах кар цін Ва лян ці ны Шо бы час та 
су стра ка ец ца сло ва «лю бі мы». Да яго яна 
звяр та ец ца, у яго пы та ец ца і яму дзя куе. 
Хто ж ён?

— Гэ та пэў ны ча ла век. Тут ма ец ца на 
ўва зе не ка ха ны муж, а ін шы — мой ду-
хоў ны баць ка, мож на ска заць. Ён ча ла-
век з рэ лі гій ным са нам, але «лю бі мы», бо 
дзя ку ю чы яму я пе ра ста ла ба яц ца жыць. 
Як не ска заць, што ча ла век лю бі мы, ка лі 
дзя ку ю чы яму і ты ся бе ад чу ла ча ла ве-
кам? — усмі ха ец ца мас тач ка.

Усё жыц цё Ва лян ці ну Шо бу «тры мае за 
ру ку» Свя ты Мі ка лай. Дзіў ныя су па дзен ні 
ад бы ва юц ца ў жыц ці мас тач кі:

— Усё па ча ло ся даў но-даў но ў Віль ню-
се. Школь ні цай лю бі ла ку піць кві то чак і 
па ехаць, ку ды во чы гля дзяць. Па мя таю, 
бы ло дрэн на, уцяк ла з уро каў, па еха ла ў 
Віль нюс. Зай шла ў храм. Упа да ба ла ікон ку, 
ку пі ла. Ім гнен на ста ла доб ра. Ака за ла ся, 
гэ та вы ява Свя то га Мі ка лая. На Вя лік дзень 
прый дзеш у храм і рап там ра зу ме еш, што 
пла чаш. Ад ва роч ва еш ся, а за спі най — 
Свя ты Мі ка лай. Па ля це ла ў Хар ва тыю, а 
мяс тэч ка вы яві ла ся пад яго за ступ ніц твам, 
на ват ву лі ца, дзе я жы ла, так і на зы ва ла ся. 
Па жыц ці з ім су ты ка ю ся. Гэ та ў га ла ве.

САК РЭТ
— Мас тац тва мае мі сію: рас ка заць пра 

кра і ну. Я ні ко лі не з'е ду жыць за мя жу, на ват 
ка лі клі каць бу дуць моц на ту ды, дзе мёд, 
бо без сва ёй ра кі я прос та па мру, — пры-
зна ец ца мас тач ка. Ва лян ці на Шо ба ба чыць 
ра дзі му праз фар бы, упэў не ная, што ко лер 
зям лі, па вет ра, не ба ўсю ды роз ны. Яна ве-
рыць у лёс і ве дае сак рэт бу ду чы ні:

— Мож на быць вель мі та ле на ві тым пад-
час на ву чан ня ў шко ле, а пас ля пе ра тва-
рыц ца ў бяз до мна га. І так зда ра ец ца ча сам. 
Але ж пра фе сію ні хто не ад бі рае. Яна толь кі 
твая. А та лент здоль ны і ад помс ціць за абы-
яка васць гас па да ра. Та му над звы чай важ на 
не вы пус ціць ало вак з рук.

Акра мя як пра ца ваць — пі саць кар ці ны, 
мас тач ка не імк нец ца мець ін шыя ра дас ці. 
Для яе вы стаў ка — свя та. Ва лян ці на Шо ба 
лі чыць за леп шае быць ся род кар цін.

— Гэ та не адзі но та! — паў та рае яна. — 
Столь кі кар цін! А яны — як дзе ці, жы выя.

Зі ма, цям нее ра на. Ва лян ці на Шо ба лю-
біць, ка лі цём на: усе спяць, мож на пра ца-
ваць і ці ха ве рыць у цу ды.

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ.

БЕ ЛА РУС КА 
Ў ПА РЫ ЖЫ

Ва лян ці на Шо ба — 
пра кар ці ны для лю бі ма га і Фран цыю
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