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Яшчэ раз
пра Купалу
У гады вайны мне,
дзесяцігадоваму хлапчуку, давялося быць
“ад’ютантам”
Героя
Савецкага
Саюза,
партызанскага генерала Васіля Іванавіча
Казлова, камандзіра
злучэння партызанскіх атрадаў Мінскай
вобласці. Я выконваў
ролю бесправаднога
тэлефона — кагосьці
паклікаць, камусьці штосьці паведаміць,
аднесці тэлеграму на радыёстанцыю,
мог пачысціць маўзер, у шпіталі пачытаць параненым газету, балазе да вайны
з пахвальнай граматай паспеў скончыць
першы клас і ўмеў чытаць. Ад ранку да
позняга вечара быў на нагах. Усе даручэнні выконваў спраўна і хутка. У мяне былі
свой конь, пісталет, фінка.
Пасля аднаго з рэйдаў Васіль Іванавіч
падарыў мне томік вершаў Янкі Купалы. З
гэтай кнігай я не расставаўся. Так пачалося
маё знаёмства з вялікім паэтам.
Гадоў дваццаць таму ў часопісе “Полымя” былі апублікаваныя ўспаміны Паўліны
Мядзёлкі пра яе сустрэчы з Купалам. Яны
мяне зацікавілі як драматурга. Купала паўстаў перада мною як жывы чалавек, са сваімі жарсцямі, без хрэстаматыйнага глянцу і
забранзавеласці… Пасля гэтага я вырашыў
напісаць п’есу “Версія” пра адносіны Купалы і Мядзёлкі. Яна прываблівала новым
Купалам і насцярожвала. Так пра яго яшчэ
не пісалі.
— П’еса добрая, чытаецца з цікавасцю, — казалі мне. — Але так пісаць пра
Купалу яшчэ рана!
Мінскі абласны драматычны тэатр
у Маладзечне наважыўся паставіць п’есу.
Узяўся зрабіць гэта таленавіты рэжысёр
Венядзікт Растрыжэнкаў.
Прэм’ера адбылася 7 ліпеня, у дзень
нараджэння Купалы. Былі доўгія апладысменты. А пасля заканчэння ў многіх,
нават у мужчын, на вачах блішчалі слёзы.
Гледачы доўга не разыходзіліся, пыталіся
ў мяне: хто вінаваты ў гібелі Купалы?
Калі б я ведаў! Але згадваецца даўні
эпізод. Пісьменнік Алесь Кучар запрасіў
мяне да сябе — мы жылі побач. За сталом
размова зайшла пра Купалу, я расказаў
яму, што пасля вяртання з партызанскага атрада мы з мамай жылі ў сталіцы ў
гасцініцы “Масква” ў нумары 310, у сям’і
Казловых, нашых даўніх сяброў. І Тамара
Казлова, сяброўка дзяцінства, падняўшыся на дзясяты паверх, паказвала мне
лесвіцу, на якой разбіўся Купала, шэптам
давала тлумачэнні. За сталом я спытаў
Кучара, хто вінаваты ў гібелі Купалы? Ён
доўга маўчаў, а потым кульнуў чарговую
чарку і сказаў:
— Табе гэтага не зразумець. Час быў такі, што або ты пісаў, або на цябе…
Яго жонка Люба, якая гатавала на кухні, гнеўна крыкнула:
— Хто цябе цягне за язык?!
Мне падалося, што, калі б не жонка, ён
сказаў бы болей. Магчыма…
Больш са мной Кучар так шчыра не размаўляў.
Анатоль ДЗЯЛЕНДЗІК

Ласкавае матуліна
святло
Добра таму, у каго мама ёсць,
і можна азірнуцца, адчуць
штодзённую падтрымку. Калі
хочацца песціцца ў промнях
яе дабрыні ды пяшчоты,
звяраць кожны свой крок,
учынак з яе паняццямі пра
мараль і прыстойнасць.
Зразумела, падсвядома,
на ўзроўні няўлоўных, але
на дзіва трывалых стасункаў
з самым дарагім і блізкім
чалавекам.
Ірына ТУЛУПА ВА,
ф о т а Ка с т уся Д р о б а в а

Гэтыя паняцці, закладзеныя ў
маленстве, з цягам часу не страчваюць значнасці і толькі пашыраюць
гарызонт, пакідаючы чалавеку выключную магчымасць заставацца
на непахісным падмурку любові
да бліжняга, роднага. Прычым, не
толькі роднага чалавека, а і роднага кута, роднай старонкі, роднай
мовы і сваёй Айчыны. Гэта мама
вучыла бачыць прыгажосць наваколля; сваім сэрцам — адчуваць
прыгажосць душы; а мудрым сваім
досведам — спасцігаць значнасць
майстэрства і традыцый народа, маленькай часцінкай якога з’яўляешся
ад самага свайго нараджэння і ты.
І ад твайго сумлення ўжо залежыць,
што ты прынясеш і пранясеш праз
жыццё, кім станеш пасля гадоў сталення і адукацыі.
На тыдні, прысвечаным Маці, мы
зноў гаворым пра спагаду і міласэрнасць, пра незласлівасць і высакароднасць, пра бязмежную любоў
— аснову асноў існавання на зямлі.
І толькі спасцігнуўшы гэтае найярчэйшае людское ўменне — здольнасць
любіць, чалавек да самага донца можа
рэалізаваць свой талент.
Перад дзяржаўным святам — Днём
маці — у Мінску традыцыйна адчыняе
дзверы духоўна-асветніцкая выстаўка “Пакроўскі кірмаш”. Яна прымеркавана да свята Пакрова Прасвятой
Багародзіцы і дазваляе спрычыніцца да вялікай асветніцкай праграмы
— дзеля пашырэння нашага агульнага
духоўнага поля.
У межах выстаўкі 9 кастрычніка прайшоў Дзень духоўнай кнігі.
Невыпадкова адной з цэнтральных
падзей стала прэзентацыя ўнікальнага факсімільнага выдання “Житие
блаженной Евфросинии, игумении
монастыря Вседержителя Святого
Спаса во граде Полоцке”. Тэкст даўняга рукапісу адноўлены з захаваннем
яго падзелу на старонкі, радок у радок.
Прычым публікацыя тэксту ўпершыню злучаецца з перакладамі на рус-

кую, беларускую і англійскую мовы.
Выданне, ажыццёўленае Выдавецтвам Беларускага Экзархата, — уладальнік Дыплома ІІ ступені конкурсу
“Мастацтва кнігі” дзяржаў-удзельніц
СНД. А яшчэ ў гэты ж дзень прэзентаваліся кнігі Анатоля СтаткевічаЧабаганава з серыі “Я — сын ваш. Летапіс беларускай шляхты”. Кнігі, якія заклікаюць усіх нас зазірнуць у мінулае,
успомніць сваіх продкаў, ушанаваць іх
памяць, каб не страціць духоўных повязей і паспрабаваць адказаць на пытанне “Адкуль мы?”. Публіцыст, рэдактар аддзела часопіса “Полымя” Алесь
Марціновіч падкрэсліў, што традыцыі
духоўнай літаратуры ідуць ад Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага.
Мы ведаем пра подзвіг князя Алелькавіча, які сам перапісаў Евангелле, якое
цяпер згадваюць як Слуцкае. Зноў жа
факсімільнае выданне мы можам патрымаць у руках, пачытаць.
Традыцыя духоўнай кнігі — найперш перадаваць высокую моц духу,
так неабходную чалавеку. Таму скіроўваецца ўвага і на выданні пра беларускіх святых і пра тое, што непакоіць сучаснікаў. У рамках тыдня на
кірмашы — паказ спектакляў “Чорнае

паліто” і “Цяжкі ўзрост”, прэзентацыі
кніг, створаных на падставе матэрыялаў сайта “Пережить.ру”, пісьмаў
чытачоў, гутарак са святарамі і псіхолагамі. “Нараджэнне дзіцяці — гэта
найперш здольнасць аддаць самога
сябе дзеля іншага”, — прамовіў на адкрыцці Дня духоўнай кнігі выканаўчы дырэктар Выдавецтва Беларускага
Экзархата Уладзімір Грозаў. Прэзентацыі кніг — і ў праграме “Сям’я —
адзінства — Айчына”...
Але Дзень, і нават Тыдзень
маці, вядома ж, не абмяжоўваецца
геаграфічнымі рамкамі, праграмай
“Пакроўскага кірмашу”. Ён праходзіць ва ўсіх установах і, спадзяюся,
жаданы ва ўсіх сем’ях. Пранікае нават у сацыяльную сетку “ВКонтакте”. Па ініцыятыве студэнтаў БДУ
менавіта ў сеціве праходзіць конкурс фотаздымкаў “Лепшая маміна
ўсмешка”. Адкрытая, шчырая, пяшчотная, яна — і на нашым, лімаўскім
здымку. За спінай маладой мамы —
выява Крупецкай іконы Божай Маці,
400-годдзе цудадзейнага яўлення якой
святкуецца гэтымі днямі. Ёсць магчымасць азірнуцца, адчуць ласкавы дотык яе душы...
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Пункцірам
✓ Прэзідэнт Беларусі Аляк-

сандр Лукашэнка павіншаваў
галоўнага дырыжора Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра, народнага артыста
Беларусі Аляксандра Анісімава з 65-годдзем. “Вас па праве
можна назваць лепшым сімфанічным і оперным дырыжорам
сучаснай Беларусі. Мы шануем
вас і як нястомнага прапагандыста музычнай класікі, арганізатара цікавых творчых акцый,
скіраваных на далучэнне да яе
шырокай публікі і ў першую
чаргу моладзі”, — зазначыў Кіраўнік дзяржавы.
✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў міждзяржаўнай
тэлерадыёкампаніі “Мір” з
20-годдзем. “За мінулыя гады
ваш калектыў заваяваў аўтарытэт у глядацкай аўдыторыі
дзяржаў Садружнасці і пераканаўча даказаў, што ён можа
на роўных канкурыраваць з
вядучымі тэлевізійнымі арганізацыямі свету”, — сказана ў
віншаванні.
✓ У межах Дзён культуры
Азербайджана ў Беларусі адбылася сустрэча міністра
культуры Беларусі Паўла Латушкі з намеснікам міністра
культуры і турызму Азербайджана Назімам Адзіль аглу
Самедавым. Бакамі адзначана
актыўнае культурнае супрацоўніцтва паміж краінамі: не
першы год развіваюцца сувязі
паміж нацыянальнымі бібліятэкамі, прадстаўнікі Азербайджана актыўна ўдзельнічаюць
у фестывалях “Лістапад” і “Белая Вежа”. У ходзе сустрэчы
бакі дамовіліся аб правядзенні
ў Беларусі выстаўкі ўнікальнага азербайджанскага дывана
— яскравага носьбіта культурнай і духоўнай спадчыны
краіны.
✓ XX Мінская міжнародная
кніжная выстаўка-кірмаш будзе праходзіць з 6 па 10 лютага
наступнага года ў Нацыянальным выставачным цэнтры
“Белэкспа”. Ганаровы госць
— Расія.

Да Дня работнікаў культуры

Падмурак дзяржаўнасці
Урачыстыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня работнікаў культуры,
ладзяцца па ўсёй краіне. А адно з іх можа стаць добрай традыцыяй: цырымонія
ўзнагароджання лепшых прадстаўнікоў сферы праходзіла ў культурнай сталіцы
2012 года — горадзе Нясвіжы. А менавіта — у Нацыянальным гісторыкакультурным запаведніку “Нясвіж”.
Ірына ТУЛУПА ВА
Пасланне Кіраўніка дзяржавы з
нагоды свята зачытаў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Аляксандр Радзькоў.
У тэатральнай зале старажытнага замка называліся імёны людзей, якія сваёй шчырай і добрасумленнай працай
робяць усё магчымае для росквіту дзяржавы, захавання і памнажэння яе лепшых традыцый.
Здабыткі культуры — значныя
і годна прадстаўляюць краіну
на міжнародным узроўні. Еўрапейскасць беларускай культуры
падкрэсліваюць нездарма: акрамя таго, што ў нашай дзяржаве
знаходзіцца геаграфічны цэнтр
Еўропы, тут сканцэнтраваны
вытокі шмат якіх мастацтваў.
Што да Нясвіжа, то варта згадаць знаны тэатр Уршулі Радзівіл — адзін са старажытных
тэатраў на тэрыторыі Беларусі і
Усходняй Еўропы. У 1740 годзе
тут заснавана мануфактура знакамітых шаўковых паясоў. Узорам еўрапейскага выяўленчага

✓ Фестываль мастацтваў
“Беларуская музычная восень”
чакае ўдзельнікаў з 15 краін.
Сёлета фестываль прымеркаваны да 75-годдзя Белдзяржфілармоніі і супадае са святкаваннем 75-гадовага юбілею
народнага артыста Беларусі
Дзмітрыя Смольскага. Упершыню ў межах фестывалю, які
будзе праходзіць з 14 па 23 лістапада, арганізаваны міжнародны музычны форум “Беларусы свету”.
✓ Магілёўскі і Смаленскі аб-

ласныя тэатры лялек упершыню абмяняюцца гастролямі. На
беларускай сцэне можна будзе
ўбачыць спектакль “Прыгающая принцесса”, а магіляўчане
прапануюць расійскаму гледачу павучальную гісторыю для
дзяцей “Пчолка Зуза”.
Падрыхтавала
Таццяна МАСТОЎСКАЯ

мастацтва з’яўляецца творчасць
Ксаверыя Гескага. І, бясспрэчна,
вартая згадак Нясвіжская друкарня, дзе 450 гадоў таму Сымон Будны выдаў першую кнігу
на беларускай мове. На гэтыя
сапраўдныя адметнасці горададыямента беларускай культурнай
спадчыны звярнуў увагу ў сваёй прамове на ўрачыстым пасяджэнні міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Ён нагадаў пра
агульныя здабыткі апошняга часу
і тых работнікаў, якія дасягнулі
значных поспехаў у прафесійнай
дзейнасці. Так, Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі ганаровае званне
“Народны артыст Беларусі”
прысвоена вядучым майстрам
сцэны Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы
і балета Вользе Гайко і Людміле
Кудраўцавай, вядучаму майстру
сцэны Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы
Сяргею Жураўлю, а таксама дырэктару Беларускага дзяржаўнага цырка Таццяне Бандарчук.
Шмат узнагароджаных ордэнам
і медалём Францыска Скарыны.

Міністр дэталёва распавёў
пра рэформу заканадаўства ў
сферы культуры, пра тое, што
сёння ўяўляе сабою культура
рэгіёнаў, пра развіццё прафесійнага мастацтва і народную
творчасць. Гаварылася ў замку
і пра адносіны грамадства да
аховы нашай даўніны, пра мадэрнізацыю, якую перажывае
сёння кінагаліна, міжнародныя
праекты і працу з таленавітай
моладдзю.
“Беларуская культура — гэта
зорка, якая свеціць усім тым,
хто гатовы яе прыняць і зразумець, усім, хто рупліва працуе
над яе ўзбагачэннем. Яна крыніца духоўнага здароўя нацыі і
падмурак развіцця нашай дзяржаўнасці”, — падкрэсліў Павел
Паўлавіч.
На сходзе былі ўручаны
ўзнагароды Савета Міністраў
і Міністэрства культуры Рэспублікі
Беларусь,
Палаты
Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь,
Міністэрства адукацыі, Беларускага прафсаюза работнікаў
культуры.

Віншуем!

За значны ўнёсак у рэалізацыю дзяржаўнай культурнай
палітыкі, плённую працу і высокае прафесійнае майстэрства
Ганаровай граматай Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь узнагароджаны: мастацкі кіраўнік аркестра народных інструментаў імя народнага артыста Беларусі Л. Іванова
Магілёўскай абласной філармоніі Мікалай Алданаў; дырэктар
Веткаўскага музея народнай
творчасці імя Ф. Шклярава Галіна Нячаева; калектыў Беларускага дзяржаўнага цырка; калектыў ансамбля танца, музыкі
і песні “Белыя росы”; народны
ансамбль народнай песні “Мірскія музыкі” Мірскага сельскага
Дома культуры Баранавіцкага
раёна Брэсцкай вобласці; сімфанічны аркестр Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага
каледжа імя М. К. Агінскага.
Падзяку Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
аб’явілі загадчыку кафедры
манументальна-дэкаратыўнага мастацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў
Уладзіміру Зінкевічу; намесніку генеральнага дырэктара
па культурна-масавай рабоце
Цэнтра культуры ”Віцебск”
Ірыне Коўленай; дырэктару
Музея гісторыі горада Мінска
Галіне Ладзісавай.
Шэраг прадстаўнікоў аддзелаў і ўстаноў культуры адзначаны ганаровымі граматамі
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь.

Шляхі да супрацоўніцтва
Чарговай нагодай для сустрэчы пісьменнікаў,
выдаўцоў і чытачоў стала VII міжнародная
выстаўка-кірмаш і навуковая канферэнцыя “Кніга —
шлях да супрацоўніцтва і прагрэсу”, што праходзіла
24 — 26 верасня ў Ашхабадзе.
Ра іс а СІНЯЎСКАЯ

✓ Заслужаны калектыў Бела-

русі Тэатр-студыя кінаакцёра
з 11 па 14 кастрычніка бярэ
ўдзел у Днях культуры Беларусі ў Літоўскай Рэспубліцы. Замежнаму гледачу прапануюцца
камедыя “№ 13” і містычны дэтэктыў “Сродак Макропуласа”.
Гастролі праходзяць пры падтрымцы Міністэрства культуры Беларусі і Пасольства Беларусі ў Літве.

ЛіМ-часапіс

№ 41 12 кастрычніка 2012 г.

Сярод тэм, абмеркаваных на
“круглых сталах”: “Культурныя сувязі — крыніца, якая
бярэ пачатак з глыбіні стагоддзяў”, “Сусветная літаратура
— падарожжа ў свет мудрасці”, “Кніжная графіка: зліццё
слова і карціны ў мастацтва” і
інш. Значная ўвага надавалася
дзіцячай кнізе. Сярод гасцей

былі і беларусы: прадстаўнікі
Міністэрства інфармацыі, Нацыянальнай кніжнай палаты,
прыватнага бізнесу і СМІ. Саюз пісьменнікаў Беларусі прадстаўляў яго Першы сакратар
Генадзь Пашкоў, які не толькі
шмат выступаў, распавядаючы
пра дзейнасць беларускіх літаратараў, але і ўваходзіў у склад
журы конкурсу на лепшую
кнігу. Госці выстаўкі атрыма-

лі магчымасць пазнаёміцца з
прадукцыяй усіх беларускіх
выдавецтваў. А па заканчэнні
мерапрыемстваў кнігі былі перададзены Туркменскай дзяржаўнай выдавецкай службе.
Намеснік дырэктара РВУ “Літаратура і Мастацтва” Ала Корбут зазначыла, што беларускатуркменскі кірунак неабходна
распрацоўваць і першыя крокі
на гэтым шляху ўжо зроблены:
рыхтуецца да выдання кніга дырэктара Кніжнай палаты Туркменістана Алагельды Аланазарава “Вясёлая азбука”, у перспектыўных планах — два яго
раманы. Акрамя таго, дасягнуты дамоўленасці па далейшым
супрацоўніцтве з прэзідэнтам
казахскага выдавецкага дома
Галінай Сейдыханавай і прад-

стаўніком Рэспублікі Малдова
ў СНД па кнігавыданні, кнігараспаўсюджванні і паліграфіі
Аляксандрам
Саціровічам.
“Вельмі вялікую цікавасць
выклікала ў выдаўцоў Расіі,
Украіны, Казахстана і Малдовы наша навучальная і дзіцячая літаратура. Усе адзначалі
высокую культуру выканання
нашых кніг і шматграннасць
айчынных выдавецкіх праектаў”, — падкрэсліла Ала Генрыхаўна.
Такім чынам, у Ашхабадзе
былі найлепшым чынам прадстаўлены выдавецтвы Беларусі, нашы выдаўцы пазнаёміліся
з самымі сучаснымі тэндэнцыямі ў сваёй галіне, знайшлі новых знаёмых і добрых
партнёраў.

Кіно

Нямецкі акцэнт мінскага кінафоруму
Вольг а ПАЎЛЮЧЭНКА
У рамках ХІХ Мінскага міжнароднага
кінафестывалю “Лістапад” гледача чакае
сустрэча з нямецкім кіно, якой паспрыяў
Інстытут імя Гётэ. Рэтраспектыва “Вачыма
Германіі” ўключае работы такіх рэжысёраў,
як Крысціян Петцольд, Дамінік Граф, Крыстаф Хаххойзлер, Леандэр Хаўсман, Ханс
Вайнгартнер. Не застанецца па-за ўвагай і
адрэстаўраваная ў мінулым годзе карціна
“Роспач” (1978) Райнера Вернера Фасбіндэра — экранізацыя аднайменнага рамана
Уладзіміра Набокава, прысвечанага блізкай
нямецкаму кінематографу тэме “двайнікоў”.

Стужка адзначана прэміямі нямецкай кінаакадэміі за лепшую рэжысуру, лепшую
аператарскую работу і работу мастака. Пра
магчымасць прадстаўляць яе нашаму гледачу вядуцца перамовы з актрысай Андрэа
Фэраоль, якая здымалася ў Франсуа Труфо,
Пітэра Грынуэя, Марка Ферэры і іншых
культавых рэжысёраў.
“Меню” рэтраспектывы даволі разнастайнае: эксперыментальная трылогія “Драйлебен” (2011, тры самастойныя стужкі розных
рэжысёраў, паяднаныя сітуацыямі, агульным
месцам дзеяння і героямі), авантурная камедыя “Гатэль «Люкс»” (2011, запрашэнне ў сталінскую Маскву часоў падпісання пакта Мо-

латава-Рыбентропа), канцэптуальная “Сума
ўсіх маіх частак” (2011, разважанне, што ёсць
свабода ў сытым свеце клішэ і ўмоў-насцей.
Работы рэжысёра Х. Вайнгартнера намінаваны на Залатую пальмавую галіну ў Канах і
Залатую ракавіну ў Сан-Себасцьяне).
“Гатэль «Люкс»” адзначаны сёлета баварскай
кінапрэміяй — прызам у намінацыі “Лепшы
прадзюсар” і прызам журы Рымскага міжнароднага кінафестывалю ў мінулым годзе.
Нямецкі акцэнт прагучыць і на “Лістападзіку” — плануецца, што конкурс фільмаў
для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі завершыць стужка, тэму якой можна акрэсліць як
“Хічкок для дзяцей”.

ЛіМ-часапіс

Літаратура і мастацтва

Літабсягі

Выкажыся, каб я мог цябе ўбачыць
ладыя паэты жывуць
не толькі ў Беларусі,
але і па-за яе межамі
— у Расіі, Канадзе.
Хтосьці заявіў пра
сябе ў першых публікацыях. На рахунку
іншых — па некалькі
зборнікаў, а некаторыя ўжо з’яўляюцца
членамі СПБ.
У прадмове да выдання Міхась Башлакоў сцвярджае: “Паэзія
— гэта маладосць”. Упэўненасць, майстэрства
і прафесіяналізм радкоў — прыкметы сталасці. А на гэтых старонках ветразі поўніць вецер
пачуццяў, і вобразы вельмі смелыя, і колеры
часам эпатажныя, але ж усё кампенсуецца
моцнай энергетыкай і шчырасцю адкрыццяў маладосці. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
Рэспублікі Беларусь паэт Міхась Башлакоў добра ведае, што шлях у Паэзію патрабуе сілы волі, упартасці і нават мужнасці.
“На гэтым шляху болей перашкод і няўдач,

Словы Сакрата як нельга больш прыдатныя для
выдання, якое стала трыбунай новага паэтычнага
пакалення Беларусі. У рэдакцыйна-выдавецкай
установе “Літаратура і Мастацтва” ўбачыў свет
доўгачаканы зборнік “Мы — маладыя”. Пад яго
вокладкай чытач знойдзе творы 167 маладых
таленавітых літаратараў Беларусі, рупліва
адабраныя ўкладальнікам Міхасём Башлаковым.
Вольг а ПАЎЛЮЧЭНКА
Вершы на рускай і беларускай мове, якім
папярэднічае кароткая даведка пра аўтара.
Хто яны? Студэнты і выпускнікі розных
ВНУ: БДУ, БДПУ імя Максіма Танка, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры
і мастацтваў, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі,
Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта і іншых. Ма-

чым поспехаў і перамог”. Хто з прадстаўленых на старонках
зборніка
аддасць
Паэзіі ўсё жыццё,
а хто пакрысе развітаецца з ёю, закруціўшыся ў віры
штодзённых клопатаў, невядома, але
таму і важна падтрымаць творчых асоб
напачатку. Як бы ні склалася, наяўнасць у
біяграфіі такога факта, як публікацыя ў салідным зборніку — з цвёрдай вокладкай на
выдатнай белай паперы, — падстава ганарыцца сабою.
З вялікім задавальненнем сярод творцаў чытачы адкрыюць новыя і знойдуць
знаёмыя прозвішчы: за час, пакуль рыхтавалася кніга, многія аўтары пабагацелі
на публікацыі ў рэспубліканскай прэсе,
выдалі ўласныя кнігі, сталі членамі
Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Сем прыгажунь і іншыя цікавосткі
Гэты тыдзень падарыў беларусам шмат цікавых культурных падзей,
сярод якіх, напэўна, было дастаткова цяжка вылучыць нешта адно. Але
не звярнуць увагу на мерапрыемствы Дзён культуры Азербайджанскай
Рэспублікі, якія праходзяць у нашай краіне раз у некалькі гадоў, проста
немагчыма!

З 8 па 12 кастрычніка дзякуючы намаганням Міністэрства
культуры Рэспублікі Беларусь і
Міністэрства культуры і турызму Азербайджанскай Рэспублікі
жыхары нашай краіны мелі магчымасць дакрануцца да старадаўняй і шматграннай культуры
Азербайджана ў самых розных
яе праявах — фотамастацтве,
музыцы, харэаграфіі і кіно...
Паміж нашымі рэспублікамі
даўно падпісана пагадненне аб
культурным супрацоўніцтве,
цёплыя і нязмушаныя адносіны

склаліся паміж творцамі. Пацвярджэннем гэтаму становяцца
ўсё новыя крокі на збліжэнне
культур. Такія, напрыклад, як
супрацоўніцтва: Азербайджанскага дзяржаўнага акадэмічнага
тэатра оперы і балета імя Ахундава і Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы
і балета Рэспублікі Беларусь.
Нездарма і сёлетнія Дні культуры Азербайджана праходзяць
пераважна ў Вялікім тэатры.
Менавіта тут адбыліся выстаўкі турызму Азербайджанскай
Рэспублікі і фотаработ “Азербайджан на стыку традыцый і
сучаснасці”, на якіх былі прадэманстраваны работы такіх вядомых фотамастакоў, як Фарыд
Хайрулін, Лейла Ахундзадэ, Таір Мамедаў, Мірнаіб Гасанаглы.

Цэнтральнай падзеяй
сёлетніх Дзён культуры
стаў паказ знакавага
для ўсяго азербайджанскага грамадства балета
“Сем прыгажунь” Кара
Караева. Гэты спектакль называюць візіттоўкай Азербайджанскага дзяржаўнага акадэмічнага
тэатра оперы і балета. Славутая
гісторыя ўключае ў сябе сем казачных навел, якія расказваюць
сем жонак старажытнаіранскага
цара Бахрама. Сем прыгажунь
— гэта сем царэўнаў з сямі краін
свету, што жывуць у сямі палацах, кожны з якіх мае свой асаблівы колер, адпаведны пэўнаму
дню тыдня.
Спектакль “Сем прыгажунь”
сёння — пра спасціжэнне свету, сталенне галоўнага героя,

пра сем таямнічых гераінь старадаўняй усходняй легенды.
Пошук кахання і сэнсу жыцця,
зямныя радасці і іх недаўгавечнасць, прыгажосць свету і
нашае імкненне да чагосьці невядомага — вось пра што расказвае і пра што заклікае паразважаць легендарны балет.
На працягу гэтага тыдня аматары кінамастацтва маглі пазнаёміцца таксама і з азербайджанскім кіно. Фільмы “Дзе адвакат?”,
“Заложнік” і “Стэпавік” дэманстраваліся ў мінскім кінатэатры
“Перамога”..

Повязі

У сталіцы салаўінага краю

Удзельнікаў пленэру вітаў кіраўнік гарадской адміністрацыі
Мікалай Аўчароў.
Мастакам прапанавалі перадаць у сваіх творах асабістае бачанне курскага гарадскога пейзажу, а кіраваў пленэрам жывапісец Валерый Мазураў.
Старажытная курская зямля
частаспусташаласязаваёўнікамі.
Горад да сярэдзіны ХІІІ стагоддзя быў цалкам знішчаны мангола-татарскім нашэсцем. Згодна з
паданнем, адрадзіў яго знойдзены паляўнічымі цудам захаваны абраз Божай Маці “Курская
Карэнная «Знаменне»”. Цудатворная ікона ўжо больш як 700

З-пад пяра
 Да 100-годдзя з дня нараджэння песняра Беларусі Максіма Танка 10 кастрычніка ў фармаце тэатральна-канцэртнага
праекта “Час і постаці” адбылася вялікая праграма ў двух аддзяленнях. У першым — “Ключ
жураўліны” — бралі ўдзел
артысты тэатра “Зніч”, народны
ансамбль народнай песні “Гаманіна” і паэтычны тэатр “Рытмы
сэрца” (студэнцкі клуб БДУІР).
У другім аддзяленні “Лісткі
календара” музычныя калектывы Нацыянальнай дзяржаўнай
тэлерадыёкампаніі
Рэспублікі Беларусь выканалі драматычную араторыю кампазітара Алега Залётнева на словы
Максіма Танка. Як паведаміла
аўтар сцэнічнай версіі рэжысёрпастаноўшчык Галіна Дзягілева,
гэта быў знакавы праект і для
самой Белдзяржфілармоніі, і для
ўсіх аматараў беларускай музычнай культуры і нацыянальнага
прыгожага пісьменства.

гадоў вядома ва ўсім хрысціянскім свеце. У 1881 годзе, пабываўшы ў Курску і пакланіўшыся ёй,
Ілья Рэпін натхніўся на стварэнне эпахальнага палатна “Хросны
ход у Курскай губерні”. Абраз
цяпер захоўваецца ў ЗША. Але
штогод на святкаванне Дня горада ён вяртаецца ў Курск.
Падчас пленэру ў Літаратурным музеі Курска была адкрыта
мая персанальная перасоўная
мастацкая выстаўка “Кніжная
графіка і паэзія Генадзя Говара”, арганізаваная Гомельскай
абласной універсальнай бібліятэкай, Саюзам пісьменнікаў
Беларусі і Беларускім саюзам
мастакоў.


На веткаўскай зямлі ў
вёсцы Неглюбка прайшоў незвычайны фэст — Свята беларускага ручніка, удзел ў якім
узялі майстры з усіх раёнаў
Гомельшчыны. Мясцовыя ручнікі, адлюстроўваючы агульныя
рысы падняпроўскіх вырабаў, у
той жа час маюць свае мастацкатэхналагічныя адметнасці, якія
ў мінулым стагоддзі безупынна
развіваліся непасрэдна ў Неглюбцы. Выкананыя мясцовымі
ткачыхамі на драўляных кроснах, ручнікі вядомыя цяпер ва
ўсім свеце. На міжнародных
выстаўках у Нью-Ёрку, Манрэалі, Токіа, Парыжы, Бруселі яны
былі адзначаны залатымі медалямі і нават папоўнілі калекцыю
амерыканскага музея “Метраполітан”. Падчас фэсту прайшла
выстаўка народнай творчасці,
адбыліся майстар-класы, канцэрты. Падобнае мерапрыемства ладзілася ўпершыню.

Міра ІЎКОВІЧ
Калектыў газеты “Літаратура
і мастацтва” глыбока смуткуе
з прычыны смерці навукоўца,
пісьменніка, нашага пастаяннага
аўтара Міколы Мішчанчука
і выказвае шчырыя спачуванні
яго сям’і, родным і блізкім.
Калектыў РВУ “Літаратура і
Мастацтва” глыбока смуткуе
ў сувязі са смерцю выдатнага
мастака Сяргея Цімохава і
выказвае шчырыя спачуванні
яго родным і блізкім.

Гарады Гомель і Курск маюць даўнія сяброўскія
сувязі. Пры канцы верасня старажытны Курск
святкаваў 980-гадовы юбілей. Было запланавана
мноства мерапрыемстваў, сярод іх — II Курскі
міжнародны пленэр “Курск — салаўінага краю
сталіца”.
Гена д зь ГОВА Р
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Беларускі саюз мастакоў
смуткуе ў сувязі з заўчаснай
смерцю Сяргея Аляксандравіча
ЦІМОХАВА, намесніка старшыні ГА “БСМ”, вядомага мастака, члена Беларускага саюза
мастакоў, які ўнёс вялікі ўклад
у развіццё і прапаганду беларускага выяўленчага мастацтва, і
выказвае спачуванне родным і
блізкім у сувязі з напаткаўшым
іх вялікім горам.
Удзельнікі II Курскага міжнароднага пленэру: Яўген Каструкоў, Вадзім
Калабоўнікаў, Юрый Чарнышоў, Марына Ражнятоўская, Ігар Васілеўскі,
Юрый Казакоў, Яніна Патокіна, Валерый Васільеў, Генадзь Говар.

Пры адкрыцці мастацкай выстаўкі “Курск — салаўінага краю
сталіца” кожны ўдзельнік падарыў па дзве работы ў збор будучай галерэі.
Затым былі іншыя святочныя мерапрыемствы: урачысты
сход, адкрыццё новых культур-

ных аб’ектаў, спаборніцтвы і
канцэрты... Беларусь прадстаўляў мастацкі калектыў Рагачоўскага аддзела культуры “Добры вечар” пад кіраўніцтвам
Міхаіла Зайцава. Удзельнікі
пленэру развітваліся добрымі
сябрамі.

Дэканат і супрацоўнікі філалагічнага факультэта БДУ смуткуюць з прычыны смерці Кудрашова Вячаслава Віктаравіча
і выказваюць шчырыя спачуванні яго жонцы, загадчыку кафедры беларускай літаратуры і
культуры, прафесару Таццяне
Іванаўне Шамякінай, дочкам
Марыі і Славяне (выкладчыку
кафедры тэорыі літаратуры),
а таксама ўсім родным і блізкім.
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Ракурс

Пяць памятных сустрэч
П

А лена Р У Ц К АЯ

ершым пісьменнікам,
якога я асэнсавана
пачала ўспрымаць як
творцу кнігі, быў Максім Танк.
А сталася гэта таму, што першай кніжкай, якую падарылі, а
не проста прынеслі пачытаць,
было прыгожае, добра ілюстраванае выданне вершаванай казкі паэта “Конь і леў”. Маці мне
яе адразу ж прачытала, а бацька
паказаў фотаздымак на газетнай старонцы і сказаў, што самы высокі дзядзька на ім і ёсць
той, хто напісаў кнігу. Здымак
пасля выразалі і скобкай са
сшытка акуратна прымацавалі да апошняй старонкі кнігі.
Чытаць я тады яшчэ не ўмела,
але хутка вывучыла тэкст на
памяць і “чытала” самой сабе,
а затым абавязкова глядзела на
здымак як на нешта неад’емнае ад кніжкі. Пазней чытала Максіма Танка — усё, што
траплялася, а ў дзясятым класе ледзь не сарвала ўрок, калі
прачытала замест праграмных
твораў верш “Кнізе «Жыццё
Вікрамы»”, дзе былі радкі пра
тое, што “не трэба верыць жывёлам з рагамі, людзям з мячом,
царам і жанчынам”. Справакавала дыскусію, што на той час у
школе не практыкавалася.
ругая, ужо не завочная,
сустрэча з Максімам
Танкам адбылася, калі я
вучылася на другім курсе філфака БДУ. Кіраўнік нашага студэнцкага літаратурнага аб’яднання
“Узлёт” прафесар Алег Антонавіч Лойка часта прыносіў запрашальныя білеты на розныя імпрэзы ў Дом літаратара, а таксама
прыводзіў пісьменнікаў да нас на
пасяджэнні. Помніцца, што ішлі
мы на сустрэчу невялікім гуртом
(распачалася заліковая сесія) і
прыгадвалі кінастужку “Гадзіннік спыніўся апоўначы”, бо ў будынку, дзе тады знаходзіўся саюз
пісьменнікаў, у гады вайны і быў
узарваны гаўляйтар Кубэ. Настроенасць на гісторыю адбілася
і на сустрэчы. Хаця Яўген Іванавіч прыняў нас вельмі прыязна
і жартаўліва, мы былі скаваныя,
наструненыя: перад намі майстар, прызнаны і аўтарытэтны,
а пражытыя ім пяцьдзясят пяць
гадоў успрымаліся як вялізная
часавая адлегласць. Уражвала,
як многа ён чытаў, як многа памятае і ведае. Размова складвалася, нібы нейкі мазаічны ўзор,
і кожная частачка падсвечвалася
яркім успамінам, згадкаю. Мы
тады ўпершыню пачулі пра фотавыстаўкі Яна Булгака ў Вільні,
пра канцэрты Забэйды-Суміцкага, пра знаёмства з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Змітраком
Бядулем у лістападзе 1939 года,
калі заходнебеларускіх паэтаў
сабралі ў Мінску.
У Яўгена Іванавіча была цікавая апавядальніцкая манера:
вельмі дарэчна перамяжоўваць
сур’ёзнае з гумарам, які то падкрэсліваў, то змякчаў акцэнты
сказанага. Так, прыгадаўшы незабыўную сустрэчу са славутымі
пісьменнікамі, ён жартам зазначыў, што сапсаваць уражанне
пра сябе чытаннем твораў яму
не далі, бо вельмі шчыльным
быў графік шматлікіх сустрэч на
прадпрыемствах і ў калгасах. А
на гэтых сустрэчах яго ратаваў
псеўданім — мусіў жа ён, нязвыклы да велізарных аўдыторый,
адпавядаць такому магутнаму
найменню, ды і не хацелася адставаць ад бойкіх мінчукоў з іх
ваяўнічай пралетарскай музай.

Д

Пасмяяліся мы і з жартаўлівага аповеду, як паэт яшчэ гімназістам умудрыўся паглядзець
“Запарожца за Дунаем”. Грошай
на білет не меў, і таму з раніцы да
пачатку спектакля праседзеў за
пажарнай бочкай; пасля напалохаў гледачоў, калі са страшэнным
грукатам, перавярнуўшы нейкія
вёдры, вылез са сваёй схованкі
і маліўся, каб толькі яго не вывелі, бо такая пакута пайшла б
намарна. Дарэчы, гэты ўспамін
разварушыў нас, мы пасмялелі,
папрасілі пачытаць вершы. Ён
прачытаў некалькі вершаў-уражанняў з замежных вандровак,
а пасля патрымаў паўзу і працытаваў: “Пісаць пачынаю ўсё горш
я і горш — пара выбіраць акадэмікам”. Лойка ўдала падтрымаў
жарт, сказаўшы, што з першай
часткай ён не згодны, а вось за
другую прагаласаваў бы абедзвюма рукамі.
Гаворка пераключылася на нашы справы: мы планавалі выдаваць калектыўны зборнік, адбіралі вершы, абмяркоўвалі іх,
хацелі, каб кніжка атрымалася
адметнай. Яўген Іванавіч, відаць,
адчуваў, што мы чакаем нейкай парады, таму загаварыў пра
творчасць, пра тое, што адкрываў сам. За далеччу гадоў цяжка
ўспомніць усё, што было сказана.
Згадваецца толькі занатаванае ў
стары агульны сшытак, што перачытвалася шмат разоў, а таму
зачапілася ў памяці. Найперш —
працытаваныя словы А. Франса:
“Мастацтва — гэта соты раз бачыць па-новаму тое, што да цябе
бачылі другія”. Іншая парада: выбірацца з цянётаў шматслоўнасці і ўпрыгожанняў, каб вершы не
былі так “затканы арнаментам,
як не затканы нават ручнікі”. А
самае важнае — вывучаць фальклор, бо ён, як крыніца, дае сілы,
але таптацца каля яго нельга.
Паэзія павінна адкрываць новае, а фальклор — жывіць карані
творчасці. Інакш нараджаецца
“паэзія без радзімы”. На развітанне Яўген Іванавіч прачытаў
(ён толькі пачаў рыхтаваць да
выдання дзённікі) адну занатоўку, пазней у “Лістках календара”
я яе адшукала: “Мы — песняры
народа невялікага, пра які мала
хто чуў на свеце, і ў той жа час
мы — песняры народа вялікага і
такога багатага, які нават не знае
ўсіх сваіх дзяцей, усіх сваіх скарбаў”. Тады мы ўразіліся актуальнасці гэтых слоў, яна не страцілася і цяпер.
шчэ адна памятная сустрэча адбылася праз
два гады. Да нас на філфак прыехаў паэт Алесь Барскі з
групай студэнтаў з Варшавы. У
іх насычанай праграме было наведванне Вільні, а на зваротным
шляху — заезд на возера Нарач.
Сярод польскіх студэнтаў была
дзяўчына Веся, знешне даволі
падобная да мяне. Барскі ахрысціў нас сёстрамі, а за час вандроўкі мы пасябравалі. З Вільні на
Нарач прыехалі пад самы вечар,
размясціліся на былой базе нашага біяфака і пайшлі гуляць па
беразе возера. Наш выкладчык
паказаў на звычайную вясковую
хату за акуратным пафарбаваным плотам і сказаў, што гэта
лецішча Максіма Танка. У двары нікога не было, і Юрка Голуб,
зірнуўшы на пусты масток з ланцужком на калку, вызначыў, што
гаспадар няйнакш як на возеры
вудзіць рыбу.
Так яно і аказалася. Калі мы з
Весяй і хлопцам з яе групы зноў
вярнуліся да лецішча, то ўбачылі Яўгена Іванавіча на мастку ля

Я

лодкі. Я ўжо расказала Весі пра
сустрэчу з паэтам, і яна пачала
падбухторваць мяне падысці і
павітацца. Яўген Іванавіч ужо заўважыў нас, пазіраў у наш бок, і я,
набраўшыся храбрасці, прывіталася, а за мною мае спадарожнікі. Неўзабаве мы ўжо сядзелі ва
ўтульным дворыку і расказвалі
пра віленскую вандроўку. Па
ўсім было відаць, што горад гэты
Танк любіў, ён бачыў яго сэрцам,
распытваў, дзе мы пабылі, і сваімі экскурсамі ў гісторыю значна
ўзбагачаў нашы ўражанні. Зайшла гаворка пра “Нашу Ніву”,
пасля пераключыліся на іншыя
выданні. Яўген Іванавіч стаў расказваць пра “Нашу волю”, якая
таксама старалася згуртаваць
творчыя сілы. Пра сябе пажартаваў, што змарнаваў там многа часу над чужымі вершамі: выпраўляў, пісаў адказы. Крытыкаваць
імкнуўся далікатна. Пасля такой
працы галава рабілася пустая, як
бочка, і сваё ўжо не пісалася або
лезла нейкае ўбоства. Праўда,
калі разабраўся, колькі на літаратурнай ніве халтуршчыкаў, графаманаў, знайшоў выйсце і стаў
пісаць, што вялікі Гарацый раіў:
“Хай рукапіс паляжыць дзесяць
год…” ці пісаў шэраг прозвішчаў і рэкамендаваў абавязкова
прачытаць. І вось за гэта яго
аднойчы перапыніў нейкі пііт і
прыгразіў, што знойдзе ўправу
і на яго, і на Гарацыя, і на ўсю
астатнюю кампанію.
Калі мы ўволю нарагаталіся,
Яўген Іванавіч ужо сур’ёзна загаварыў пра тое, як важна распазнаць талент і падтрымаць, з
прыемнасцю згадаў, што многім
ён дапамог. Назваў некалькі прозвішчаў, і сярод іх — Анатоля
Іверса, які яшчэ ў 1936 годзе даслаў нізку вершаў у “Нашу волю”.
Тут я ўжо не магла не пахваліцца,
што гэта мой першы паэтычны
настаўнік. Распавяла, што пры
першай сустрэчы Іверс цытаваў мне Валянціна Таўлая, нават
прыгадаліся радкі: “Маякоўскі
па-сяброўску радзіў не збываць
адразу верша з рук — / Пакладзі,
замкні яго ў шуфлядзе, / Як адлежыцца, глядзі, / Здавай у друк”.
Пажартавалі, што тэрмін, пэўна,
меншы, чым у Гарацыя. Яўген
Іванавіч прыгадаў, як у 1939 годзе выступаў разам з Анатолем
Іверсам у Мінскім педінстытуце,
як пасля ўспаміналі агульных сяброў і знаёмых і прызналіся, што
ў Мінск (агітаваў М. Лынькоў)
не імкнуцца, бо вельмі ж там
цесна багамі заселены Парнас. А
потым, відаць, прыгадваючы пакручасты лёс свайго равесніка,
нечакана дадаў, што так пачынаеш верыць у волю лёсу.
Веся цікавілася легендамі і
скарыстала паўзу, каб перавесці
гаворку ў патрэбнае рэчышча.
Яўген Іванавіч нарачанскіх паданняў ведаў многа, сам чуў іх
ад свайго дзеда і з яго аповеда
пра разбойніка з Магдулінскай
грэблі стварыў свой “Сказ пра
Вяля”, але хутка гаворку прыйшлося спыніць — нас паклікалі,
бо меліся вельмі рана назаўтра
ад’язджаць у Мінск.
ра гэту сустрэчу я згадала на пятым курсе,
бо дыпломную работу хацела пісаць па творчасці
Максіма Танка. Алег Лойка,
мой навуковы кіраўнік, параіў
сустрэцца з паэтам і сам дамовіўся пра час. Я ўзброілася блакнотам, але запісы рабіла пасля ў
бібліятэцы, бо спатканне атрымалася своеасаблівым. Яўген
Іванавіч чакаў мяне ля ўвахода
ў Дом літаратара і сказаў, што
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павінен пайсці ў міністэрства, у
Дом урада, і мы можам або перанесці сустрэчу, або прайсці
разам да плошчы і пагаварыць.
Я выбрала апошняе.
Складзены папярэдне план
гаворкі таксама разваліўся. Калі я паведаміла, што хачу пісаць
дыпломную па вершах, напісаных падчас шматлікіх вандровак паэта ў розныя краіны, але
не магу вызначыцца з раздзеламі, Яўген Іванавіч неяк дзіўна паціснуў плячыма і сказаў,
што не лічыць іх дасканалымі,
што пісаліся яны на аснове ўражанняў, захапленняў, а вершы
павінны грунтавацца яшчэ і на
глыбокім роздуме. Дадаў, што
ўжо многае бачыцца па-іншаму,
трэба было б перапрацаваць,
але і часу нестае, ды і ў друку
прыжылося, а сапраўды вартых
вершаў, можа, і не набярэцца на
дыпломную. Мне не хацелася
адступаць (многае было прачытана), а яшчэ пачало здавацца,
што аўтар сумняваецца, ці спраўлюся я. Бойка пачала пералічваць тэматычныя кірункі, і, калі
дайшла да “асуджэння ўціску”,
Яўген Іванавіч перапыніў мяне
жартам, што ўціск часам станоўча ўплывае на творчасць,
робіць яе больш вобразнай, вынаходлівай. І да таго ж калі і дзе
ўціску не было. Вось, яму скардзіўся адзін рэжысёр, што ўвесь
сцэнарый “парэзалі”. Потым
без усякага пераходу прачытаў
верш, які пачынаўся наступнай
страфой:
Па беразе хлопец з дзяўчынай
			
ідзе —
Настрой рамантычна-лірычны.
Гайдаецца там, на празрыстай
			
вадзе,
Пейзаж псеўдарэалістычны.
Далей, праз увесь верш яны ідуць,
ідуць…
				
І заканчваўся верш радкамі:
Здзіўляюся, як жа дагэтуль
			
яшчэ
У нас нараджаюцца дзеці.
Так дайшлі да плошчы. Відаць, заўважыўшы маю разгубленасць, Яўген Іванавіч падба-

дзёрыў, што такія таленавітыя
літаратуразнаўцы, як Лойка і
Бугаёў, дапамогуць куды больш,
чым ён. Найлепшым суцяшэннем сталі “Лісткі календара” з
аўтографам, падараваныя мне
на развітанне. Кніга сапраўды
паўплывала на выбар тэмы, бо
дыпломная была напісана па
давераснёўскай лірыцы Максіма Танка. Толькі пазней я зразумела, што большасць вершаў
з замежных паездак, асабліва ў
капіталістычныя краіны, пісалася пад адпаведны ідэалагічны
заказ, таму і не ўхваліў мой выбар аўтар.
ятая сустрэча адбылася на святкаванні
70-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Маскве, у Крамлі. Я прыехала туды ў складзе дэлегацыі ад Гродзенскай вобласці
як прадстаўніца настаўніцтва.
Пасля доўгага выступлення М.
Гарбачова народ пацягнуўся ў
вестыбюль. Там і ўбачыла Максіма Танка. Ён толькі развітаўся
з нейкім чалавекам і стаяў адзін.
Выгляд у яго, як заўсёды, быў
спакойны, упэўнены, але ў вачах
тулілася трывога.
Пасля звыклых этыкетных
слоў ён сумна пажартаваў, што
ніяк не можа зжыцца з новай рэчаіснасцю, што з кожным днём
павялічваецца колькасць пытанняў, і на многія з іх не знаходзіцца адказаў. І ўжо сур’ёзна дадаў,
што яго пакаленне перажыло
столькі перабудоў, столькі прыгожых абяцанак і марных надзей, што цяпер ледзь наскрабае
рэшткі веры.
Я разгублена маўчала, чамусьці
згадаліся радкі з дзённіка паэта,
якія некалі ўразілі мяне пранікнёнай шчырасцю: “Стаю над сваёй пустой студняй паэзіі, з якой
вычарпаў усё, і не знаю, як хутка зноў яна напоўніцца жывой
бруёй. А можа, не напоўніцца?”
І ўжо зусім спакойна падумалася: “А і не была ніколі пустой
тая студня паэзіі”. Яўген Іванавіч
тым часам ужо раіў скарыстаць
магчымасць і патрапіць у Вялікі
тэатр. Я нагадала яму “Запарожца за Дунаем” і пажарную бочку.
Так, смеючыся, мы і развіталіся.
Пасля яшчэ бачыліся, але размаўляць не выпадала.
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Ракурс

Літаратура і мастацтва

Выпрабаванне настаўніцтвам
Мікола МІШЧА НЧУК
Некалі пад настрой напісалася, што слова “настаўнік”
паходзіць не ад дыдактычнага
“настаўляць”, а ад філасофсказначнага, празрыста-чыстага,
як лясная крынічка, “наталяць”.
Думалася тады, думаецца і цяпер, што з дзяцінства і да самых
апошніх імгненняў жыцця чалавек наталяецца ведамі і звесткамі пра свет, у якім жыве, пазнае
законы прыгажосці, гармоніі,
вучыцца жыць па праўдзе, як
неаднойчы гаварыў незабыўны
Аляксандр Салжаніцын. Шчаслівы той, каго наталялі, вялі па
сцяжынах жыцця настаўнікі.
Вялі прафесійна, шчыра, аддаючы часцінку сваёй душы вучням.
Так вёў мяне першы школьны
настаўнік Аляксандр Аляксандравіч Севасцьянаў, былы вайсковец. Так наталяў ведамі пра
лёс роднай мовы, яе гісторыю,
пра сумленне як галоўны крытэрый паводзін, пра нераўнадушша і адданасць справе, якой
служыш, камандзір партызанскай разведкі, слынны навуковец-лінгвіст, прафесар, пісьменнік Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі.
Так выхоўваў у зялёным пачаткоўцу, што многае не дабраў
у вясковай школцы, прагу навуковага пошуку прафесар Сцяпан Ігнатавіч Карабан… Імёны
настаўнікаў (амаль кожнага з іх
правёў у апошні шлях) свецяцца для мяне зоркамі і сёння, калі
маю сваіх вучняў, калі стаю на
апошнім рубяжы.
Антон Аляксандравіч Семяновіч — мой настаўнік. Так, настаўнік. А затым ужо — калега, кіраўнік кафедры, з якім пражыты
значны адрэзак часу, здзейсне-

ны многія планы і спадзяванні.
Запомніліся яскравыя імгненні-залацінкі, якія ўжо ніколі не
вернуцца, што грэюць сэрца і
сёння…
Мінск. Лечкамісія. Трэці, калі
не памыляюся, паверх. Ужо абараніўшыся, малады кандыдат
навук, па рэкамендацыі Ф. Янкоўскага, нясу заяву загадчыку
кафедры беларускай літаратуры
з просьбай перавесці на яе з сумежнай кафедры рускага і замежнага слоўнага мастацтва. Да
гэтага надрукаваў матэрыялы
пра сувязь філасофскай лірыкі Я. Баратынскага з творчасцю
А. Куляшова, Максіма Танка,
“выдыхнуў” на старонкі часопіса
“Народная асвета” радкі захаплення паэзіяй М. Багдановіча.
Адным словам, пацягнула да бліжэйшага, роднага, беларускага.
Было гэта, калі памяць не здраджвае, у далёкім 1973 годзе. Хваляваўся, перажываў: “А што, як
не атрымаю згоду?” На шчасце,
згоду-блаславенне я атрымаў. І
думаю, што мой шаноўны настаўнік не пашкадаваў у далейшым,
што заўважыў, падтрымаў навукоўца-пачаткоўца, пазначыў яму
яго далейшы шлях…
У Мінскім педінстытуце імя
А. М. Горкага кафедра беларускай літаратуры пад кіраўніцтвам прафесара А. Семяновіча
(1971 — 1989) сталася важным
звяном
вучэбна-навуковага
працэсу, заняла “свой пачэсны
пасад” сярод іншых звёнаў універсітэта. Кіраўнік кафедры, як
ён не раз гаварыў, стварыў сабе
прыжыццёвы помнік — трохтомнае выданне падручніка “Гісторыя беларускай літаратуры”
для студэнтаў філфакаў ВНУ
рэспублікі, якое запатрабавана

і сёння. Мала хто ведае, колькі
высілкаў каштавала гэтая праца
Антону Аляксандравічу і яшчэ
аднаму майму настаўніку Міхаілу Арсенавічу Лазаруку: трэба
было стварыць аўтарскі калектыў з супрацоўнікаў ВНУ Беларусі, Акадэміі навук, скласці
канцэпцыю ва ўмовах перабудовы жыцця, пераацэнкі каштоўнасцей, пазбегнуць спрошчвання, сацыялагізацыі эстэтычных
з’яў. З лёгкай рукі прафесара
А. Семяновіча, пры яго бацькоўскай падтрымцы суаўтарамі выдання сталі маладыя навукоўцы
А. Рагуля, М. Шаўлоўская і аўтар
гэтых радкоў. Пры ім лёгка пісалася, вольна дыхалася. Ён ніколі
нас не падганяў, не прыспешваў,
шчыра радаваўся нашым поспехам. Запомніліся яго словы:
“Працуйце, хлопцы, шукайце.
Але не забывайцеся пра падручнік”. Не забываліся, бралі з яго
прыклад. Дзякуючы і яму была
напісана і абаронена доктарская
дысертацыя, стварыўся імідж
навукоўцаў яго школы…
Многа сіл і энергіі аддаваў
мой настаўнік працы на пасадзе кіраўніка секцыі беларускай
літаратуры пры Навукова-метадычным савеце Міністэрства адукацыі. Запомніліся
пасяджэнні ў Мінску, Мазыры,
Брэсце, Магілёве, дыскусіі па
праблемах навучання тэорыі і
гісторыі літаратуры, напісання новых праграм, перагляду
ранейшай перыядызацыі літаратурнага працэсу. Яскравымі, шчырымі былі выступленні У. Калесніка, М. Лазарука,
М. Грынчыка, самога кіраўніка
секцыі. Набіралася досведу,
сталела моладзь, якая ўдзельнічала ў форумах, знаёмілася з

ідэямі, што абараняліся старэйшымі калегамі…
Настаўнікі, старэйшыя калегі…
Праз гады выразней бачыцца,
адчуваецца іх нялёгкі шлях, іх
лёсы — нязломных, сумленных
людзей, якія ва ўмовах культу
асобы Сталіна, хрушчоўскага
валюнтарызму, брэжнеўскага
застою пранеслі свой чалавечы
гонар і прышчапілі маладзейшым веру ў перамогу дабра, гуманістычных ідэалаў…
Антон Аляксандравіч спавядаўся нам, а пазней — на старонках
рэспубліканскага друку — пра
нялёгкае дзяцінства, частка якога
прайшла ў высылцы, у “раскулачанай нізавошта” сялянскай сям’і.
Толькі выпадковасць — трапіў
пад амністыю як малалетні і гадаваўся ў сям’і родзічаў — выратавалі яго ад больш суровых
выпрабаванняў. У вайну быў партызанскім сувязным, разам з народнымі мсціўцамі набліжаў час
перамогі над фашыстамі. Пасля
вайны выпрабаванні працягваліся: давялося жыць, ужо супрацоўніку Акадэміі, разам з сям’ёй
у галоўным будынку ўстановы
разам з такімі ж бесхацінцамі.
І пазней шлейф праследавання
“кулацкага сына” цягнуўся за ім.
Але перамагла праўда, нішто не
змагло перашкодзіць навуковаму
росту Антона Аляксандравіча:
паспяхова абаронена доктарская
дысертацыя пра беларускую
даваенную драматургію, рэалізаваліся педагагічныя задумкі і
планы падчас працы ў МПІ імя
А. М. Горкага. Вялікай радасцю
стала абарона кандыдацкай дысертацыі па хіміі дачушкай Інай.
Палепшыліся бытавыя ўмовы
пасля атрымання нармальнай
кватэры…

№ 41 12 кастрычніка 2012 г.

5

У навуцы мой настаўнік быў
першапраходцам…
Першая
манаграфія пра Максіма Гарэцкага належыць яму. Ён сказаў
першае слова пра драматургію
Міхася Чарота, Васіля Гарбацэвіча, Уладзіслава Галубка. Лягчэй было б ісці пратаптанымі
сцежкамі, а ён сам іх працярэбліваў іншым, пры гэтым быў
абачлівым, не “сек з пляча”, як
робяць сёння некаторыя маладыя даследчыкі.
Прафесар А. Семяновіч асабліва захапляўся старабеларускай літаратурай. Яго кумірамі
былі Ф. Скарына, М. Гусоўскі,
С. Будны. Удзячныя лектару
студэнты-філолагі,
паказвалі
выдатныя веды па яго дысцыпліне…
За жыццё давялося паспытаць
усяго майму настаўніку, калегу:
і высылку, і працу слесарам на
заводзе ў Мінску, і перапыненую вайной вучобу ў Мінскім
педінстытуце імя А. М. Горкага, і выпрабаванні вайной,
і нялёгкага хлеба аспіранта, а
затым — навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры імя
Янкі Купалы АН БССР (1946 —
1963). Ды самым ганаровым выпрабаваннем, што выпала на
яго долю, было выпрабаванне
настаўніцтвам. Доўжылася яно
з 1963 па 1989 год, больш як
чвэрць стагоддзя. Антон Аляксандравіч вытрымаў яго з годнасцю. І зрабіў не сёе-тое, як
любіў гаварыць, а падрыхтаваў
разам з калегамі глебу для ўсходаў на ніве асветы, якія ўскаласіліся буйным зернем. І гэтае
зерне дало грунт для новых каласоў, для новых усходаў. І дзякуй яму за гэта…
Праз гады чую яго голас, трымаю ў памяці яго шырокую сялянскую ўсмешку, яго постаць,
яго рухі, яго “ўказуючы перст”.
Праз гады ён застанецца Настаўнікам, што запаліў цяпельца
веры ў душы не аднаго вучня…

Туга, якую
не выказаць словамі
Але сь МА Р ЦІНОВІЧ

26 кастрычніка Міколу Мішчанчуку
споўнілася б 73 гады. Споўніцца! Толькі
без Міколы Іванавіча: да свайго дня нараджэння ён не дажыў нейкія тры тыдні.
Збалелае сэрца не вытрымала напружанай працы. Не лепшым чынам на здароўі
сказваліся і пастаянныя стрэсы. Але ў
каго іх не бывае… Ды калі ты пастаянна
знаходзішся сярод многіх людзей — з верасня 2004 года М. Мішчанчук загадваў
кафедрай беларускага літаратуразнаўства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя А. С. Пушкіна, — то маральна-псіхалагічныя нагрузкі, канечне ж, узрастаюць. Да ўсяго вялікага нервовага напружання патрабавала актыўная творчая
праца.
Мікола Іванавіч плённа выступаў у
розных жанрах. Хораша заявіў пра сябе
як паэт. Важкім і аўтарытэтным было
ягонае слова крытыка і літаратуразнаўцы, які чуйна прыслухоўваўся да сучаснага літаратуразнаўчага працэсу і пільна
ўзіраўся ва ўчарашні дзень нацыянальнага прыгожага пісьменства, увязваючы
тое, што пісалася тады, з набыткамі сённяшніх творцаў. Пра гэта, у прыватнасці,
засведчылі яго кнігі “Беларуская літаратура на сучасным этапе”, што вытрыма-

ла два выданні, “Беларуская паэзія 20-х
гадоў” і іншыя.
Апошнім часам М. Мішчанчук плённа працаваў і ў галіне перакладу, звяртаючыся да творчасці выдатных паэтаў.
У тым ліку і тых, якія пісалі па-руску,
будучы перакананым, што нават калі
чытач добра ведае мову арыгінала, яму
прыемна прачытаць любімыя творы на
сваёй роднай, беларускай мове, каб лішні
раз упэўніцца ў тым, наколькі яна мілагучная, непаўторная, як дазваляе ў тым,
што было выказана на мове іншай, захаваць усю нерушавасць слова і, больш за
тое, як бы надаць новае гучанне знаёмым
словам, вобразам, а яшчэ пранікнуцца
ўсведамленнем таго, што няма мяжы
паэтычнаму майстэрству. Паэт і перакладчык, калі яны валодаюць належным
талентам, могуць прамаўляць на роўных,
бо ёсць і тое, што збліжае іх апроч творчага даравання, — гэтага любоў да літаратуры, да паэзіі.
З Міколам Іванавічам я пазнаёміўся, калі ў 1972 годзе пачаў працаваць у рэдакцыі
газеты “Літаратура і мастацтва”. Былі сустрэчы рабочыя: М. Мішчанчук з’яўляўся
адным з пастаянных аўтараў “ЛіМа”. Былі
і ў фармаце, як гаворыцца, без гальштука. Мікола Іванавіч быў чалавекам шчырым, адкрытым. З ім лёгка гаварылася

і лёгка знаходзілася агульная
мова. Пагаварыць жа было пра
што. Дый яшчэ да нашай кампаніі далучаліся і іншыя супрацоўнікі штотыднёвіка. Найчасцей
— Уладзімір Анісковіч і Юрась
Свірка. Пасля таго, як Уладзімір Ігнатавіч звольніўся з рэдакцыі, часам збіраліся ўтраіх:
М. Мішчанчук, Ю. Свірка і я.
Колькі было перагаворана, колькі... цікавых задум нарадзілася!
І ўсё тое, пра што гаварылася,
як і тое, пра што пазней пісалася,
рабілася ад шчырай душы. Не ў апошнюю чаргу таму, што шчырасць Міколы
Іванавіча перадавалася нам.
Нездарма кажуць: у жыцці нічога выпадковага няма. Усё мае нейкую сувязь.
Часам невытлумачальную, а то і такую,
калі адбываецца нейкае дзіўнае супадзенне. Гэтыя радкі я пішу ў пятніцу 5 кастрычніка, а ўчора мне ў рукі выпадкова
трапіўся нумар часопіса “Роднае слова”,
датаваны лістападам 2008 года. Разгарнуў
яго і ўбачыў пачатак артыкула М. Мішчанчука “Ластаўка з Палесся”. Вывучэнне
паэзіі Яўгеніі Янішчыц у школе”. Міжволі ў памяці ажылі шмат якія сустрэчы з
Міколам Іванавічам. І вось гэтае развітальнае слова...

Цяпер адна з цытат з верша Я. Янішчыц набывае асабліва глыбокі сэнс, які
датычыць ужо і самога М. Мішчанчука:
Ёсць у мяне зялёная зямля,
Яна магутней слабасці і смерці.
Ёсць у мяне глыбінная туга
Па далавых і ціхіх берагах.
Ёсць у мяне на пальцах мазалі —
Таксама ад любові да зямлі.
Вечна тужыцца яму па роднай зямлі.
Нам жа журыцца, што няма яго разам з
намі. Ды так ужо задумана Усявышнім:
чалавек прыходзіць і сыходзіць, каб пакінуць пра сябе памяць.
Хай будзе пухам табе родная зямля, незабыўны Мікола Іванавіч!
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Выспа энтузіязму

Крытыка

Беларускае літаратуразнаўства 2000-х
Уплывовасць тэндэнцыі да агульнай скіраванасці літаратуразнаўства ў рэчышча
кантэкстуальных доследаў у беларускім літаратуразнаўчым дыскурсе пачатку ХХІ ст.
абумоўліваецца шэрагам фактараў макралагічнага кшталту. Сярод іх асаблівую важкасць
набываюць, на наш погляд, парадыгмальнае станаўленне інфармацыйнага грамадства і
дынамізм сацыякультурных трансфармацый.
Пад парадыгмальным станаўленнем
інфармацыйнага грамадства ў дадзеным
выпадку маецца на ўвазе фарміраванне новай інфармацыйнай рэальнасці,
якая радыкальным чынам змяняе ўмовы жыццядзейнасці чалавека. Адным
з наступстваў пашырэння ўплывовасці згаданых фактараў паўстае феномен “глакалізацыі”, альбо сітуацыя так
званага глакальнага свету: захоўваючы
агульныя рысы глабалізаванасці, ён адначасова набывае тэндэнцыі лакальнага
ці рэгіянальнага развіцця. Так, Э. Гідэнс
у межах сваёй канцэпцыі сучаснасці
ўказвае на канфлікт паміж найноўшымі
тэхналогіямі камунікацыі і ростам патрэб у лакальнай аўтаноміі ды культурнай ідэнтычнасці, звязанай з паняццем
традыцыі як прадуктам бесперарыўнай
інтэрпрэтацыі. Варта зазначыць, што
на актывізацыю працэсаў “этнакультурных рэнесансаў” беларускае літаратуразнаўства ў 2000-я гады зрэагавала
досыць недназначна.
Упэўненасць навукоўцаў у тым, што
ва ўмовах інфармацыйнага грамадства
роля кампаратывістыкі будзе няўхільна ўзрастаць, павінна была б спрыяць
актывізацыі дзейнасці ў адпаведным
сегменце даследаванняў, скіраваных “не
толькі на выяўленне тыпалагічнага падабенства мастацкіх з’яў у творчасці
айчынных і замежных аўтараў, але і на
раскрыццё адметнасці нацыянальнага
пісьменства, вызначэнне яго ўнёску ва
ўзбагачэнне духоўнасці свету” (А. Вальчук). Сапраўды, і вынікі даследаванняў,
якія вяліся ў Інстытуце мовы і літаратуры
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі (прадстаўлены ў калектыўных зборніках “Беларуская літаратура ў кантэксце
славянскіх літаратур ХІХ — ХХ стст.”
(2006), “Еўрапейскі рамантызм і беларуская літаратура ХІХ — ХХ стст.” (2008)), і
плён працы іншых літаратуразнаўцаў у
гэтым кірунку даюць падставы для самых высокіх ацэнак і аптымістычных
прагнозаў.
Статус аднаго з прыярытэтных напрамкаў беларускай кампаратывістыкі ў
першае дзесяцігоддзе ХХІ ст. захоўваўся
за славістыкай. Пра гэта сведчаць працы,
што ўвайшлі ў грунтоўнае выданне “Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных
сувязей: культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспект праблемы” (2002),
у зборнік матэрыялаў міжнароднай канферэнцыі “Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурнацывілізацыйнага ўзаемадзеяння” (2008),
а таксама кнігі Т. Кабржыцкай “Дзве Радзімы — Україна і Беларусь — пад міратворчымі крыламі буслоў: нацыянальныя
гісторыка-культурныя міфы, ідэйна-эстэтычныя пошукі ўкраінскай і беларускай
літаратур” (2011), Г. Тычко “Творчасць
Янкі Купалы і традыцыі духоўнай рэгіянальнасці ў польскай літаратуры ХІХ
— пачатку ХХ стагоддзяў” (2001), публікацыі ў навуковай (у тым ліку замежнай)
і літаратурна-мастацкай перыёдыцы. Нягледзячы на разнастайнасць вектараў і
праблематыкі доследаў, метадалагічных
падыходаў і прынцыпаў, згаданыя працы выяўляюць агульную канцэптуальную скіраванасць пошукаў айчыннай
славістыкі: асэнсаванне ўзаемасувязей і

ўзаемаўплываў літаратур разгортваецца
ў прасторы грамадска-гістарычных,
культурных, мастацкіх узаемадачыненняў славянскіх народаў, прычым найважнейшай сутнаснай характарыстыкай згаданай прасторы паўстае дыялагічнасць.

— гісторыка-тыпалагічных і кантактнагенетычных”.
У 2000-х гадах мэтанакіраваную
цікавасць айчынныя літаратуразнаўцы
пачынаюць выяўляць да феномена памежжа, перадусім — у аспекце яго шматпланавай уплывовасці на нацыянальную

Зрэшты, у гэтым жа рэчышчы асэнсоўваюцца не толькі праблемы літаратурнакультурнага ўзаемадзеяння славянскіх
народаў, але і вынікі (з пазначэннем верагодных перспектыў) “культурна-гістарычнай камунікацыі” беларускай і
еўрапейскай літаратурна-мастацкіх традыцый. Вопыт падобных даследаванняў
знайшоў адлюстраванне ў кнізе Д. Лебя-

мастацкую славеснасць. У гэтым выпадку
асэнсаванне літаратурных з’яў, працэсаў,
тэндэнцый па вызначэнні разгортваецца
на міждысцыплінарным грунце. Прычым
якраз у першае дзесяцігоддзе ХХІ ст. у пошуках крыніц абнаўлення метадалогіі і
асабліва метамовы літаратуразнаўства даследчыкі ўсё больш ахвотна засвойваюць
вопыт этнічнай антрапалогіі, этнапсіхало-
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У 2000-х гадах мэтанакіраваную цікавасць
айчынныя літаратуразнаўцы пачынаюць выяўляць
да феномена памежжа, перадусім — у аспекце яго
шматпланавай уплывовасці на нацыянальную мастацкую славеснасць. У гэтым выпадку асэнсаванне
літаратурных з’яў, працэсаў, тэндэнцый па вызначэнні разгортваецца на міждысцыплінарным грунце.
дзевіча “З жыватворных крыніц Гелікона:
Антычная спадчына і станаўленне беларускай класічнай літаратурнай традыцыі”
(2002), манаграфіях Т. Тарасавай “Духоўны досвед беларускай прозы XX ст. і еўрапейскі кантэкст” (2009), У. Чароты “Дантэ
Аліг’еры і беларуская літаратура XX стагоддзя” (2009), шэрагу артыкулаў, дакладаў на міжнародных форумах. Асобнай
увагі заслугоўваюць кнігі Е. Лявонавай
“Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і
еўрапейскі літаратурны вопыт” (2002),
“Агульнае і адметнае: Творы беларускіх
пісьменнікаў ХХ стагоддзя ў кантэксце
сусветнай літаратуры” (2003). І першы
дапаможнік (адрасаваны студэнтамфілолагам), і асабліва другі (паводле анатацыі, разлічаны найперш на настаўнікаў) на працягу ўжо амаль дзесяцігоддзя з
поспехам выконваюць функцыю не толькі ўласна адукацыйную, але і культурнаасветніцкую, бо матывуюць чытачоў з
рознай ступенню дасведчанасці ў гісторыі
нацыянальнай і сусветнай літаратуры
да спасціжэння беларускага прыгожага
пісьменства не як “рэчы ў сабе”, але як
унікальнага “складніка літаратурнага ўніверсуму, прыналежнасць да якога вызначаецца складанай сістэмай узаемасувязей

гіі (так званай псіхалогіі народаў), метады
кроскультурных доследаў, тэорыі постіндустрыяльнага, інфармацыйнага грамадства і да т. п. Пра характар і нарастанне
тэмпаў своеасаблівай “экспансіі” літаратуразнаўства ў катэгарыяльна-паняційныя і метадалагічныя сістэмы сумежных
(і не толькі) навуковых дысцыплін можна
меркаваць на падставе аналізу выдання
“Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка: ХІІІ Міжнародны
з’езд славістаў (Любляна, 2003): Даклады
беларускай дэлегацыі” (2003), трохмоўнага зборніка артыкулаў “Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская
літаратура — уплывы і ўзаемаўзбагачэнне” (выдадзенага ў 2008 годзе па выніках
міжнароднай канферэнцыі, што адбылася
годам раней у польскім горадзе Любліне), зборніка навуковых прац “Феномен
памежжа. Славянскія мовы, літаратуры
і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці” (2009), асобных публікацый у
электронных і друкаваных выданнях.
Намаганні рэалізаваць у айчынным
дыскурсе шэраг ідэй, падыходаў і метадаў, што апошнім часам набылі статус
метадалагічных “трэндаў” сусветнай
кампаратывістыкі (да згаданых вышэй

можна далучыць тэзаўрусны, марфалагічны падыходы, ідэі фенаменалогіі,
лінгвакультуралогіі,
псіхалінгвістыкі,
іміджалогіі і інш.), павінны былі б спарадзіць усплёск даследчыцкай актыўнасці ў галіне асэнсавання тэарэтычных праблем сучасных параўнальнагістарычных і параўнальна-тыпалагічных доследаў. Але ўражвае якраз адзінкавасць падобных прац, да ліку якіх можна
аднесці кнігі Г. Адамовіч “Літаратура
— кантэкст — тэзаўрус” (2003), “Асновы
кампаратывістыкі” (2009), асобныя раздзелы ў згаданых вышэй калектыўных
зборніках, даволі рэдкія публікацыі ў
навуковай перыёдыцы. Гэта прымушае
паглядзець на агульную сітуацыю з беларускай кампаратывістыкай у іншым
(куды менш аптымістычным) ракурсе.
Справа, на наш погляд, не ў адсутнасці
аўтарытэтных даследчыкаў і зусім не
ва ўяўнай “неканкурэнтаздольнасці” іх
прац, на якую часам наракае не толькі публіка “калянавуковая”, але і прадстаўнікі ўласна навуковай супольнасці.
Падчас асэнсавання сітуацыі і ў дыяхранічным разрэзе (нават у зоне “блізкага
ўплыву” — на фоне развіцця беларускай
кампаратывістыкі ў 1990-я гады, не кажучы пра другую палову 1970-х — 1980-я),
і ў сінхранічным зрэзе (у суадносінах з
разгортваннем адпаведных доследаў на
постсавецкай прасторы перыяду 2000-х)
становіцца відавочнай супярэчнасць
паміж узрастаннем запатрабаванасці
падобных доследаў і замаруджанай рэакцыяй на гэта айчыннага навуковага
дыскурсу. Пры гэтым вырашэнне сітуацыі ў канструктыўным ключы наўпрост
залежыць ад таго, ці здолее (і наколькі
хутка) айчынная кампаратывістыка
ажыццявіць пераход ад “энтузіясцкага” тыпу існавання (калі доследы цягам
доўгага часу “жывяцца” энтузіязмам даволі нешматлікага “цэху” даследчыкаў)
да стратэгічна скіраванага ўстойлівага
развіцця.
Абвостраную актуальнасць згаданы тэзіс набывае і ў дачыненні
да тэрміналагічнай працы ў галіне
літаратуразнаўства, пра выніковасць
якой звычайна мяркуюць паводле якасці літаратуразнаўчых слоўнікаў (даведнікаў па тэорыі літаратуры): яны
павінны не толькі акумуляваць вопыт
абагульнена-тэарэтычнага вывучэння літаратурна-мастацкіх феноменаў
і працэсаў, але і дэманстраваць рэальныя набыткі прыгожага пісьменства
(у тым ліку найноўшага). У межах першага дзесяцігоддзя ХХІ ст. гэты сегмент бачыцца яшчэ адной “выспай энтузіязму”, навуковая жыццядзейнасць
на якой найбольш паслядоўна падтрымлівалася намаганнямі В. Рагойшы. Больш чым праз тры дзесяцігоддзі
пасля выхаду “Паэтычнага слоўніка”
(1979), амаль праз чвэрць стагоддзя пасля з’яўлення другога, дапрацаванага і
дапоўненага, варыянта згаданага выдання (1987) пабачыла свет “Тэорыя літаратуры ў тэрмінах” (2001), якая аўтарам разглядаецца як развіццё папярэдніх прац падобнага кшталту. Так, калі ў
“Паэтычным слоўніку” прадстаўленыя
значэнні 800 тэрмінаў, дык “Тэорыя
літаратуры…” змясціла больш як 1100
паняццяў, асноўная частка якіх вытлумачаецца ў міждысцыплінарным ракурсе; пры гэтым істотна пашыраныя
межы паняцця “высокай” мастацкай
славеснасці, не абышоў увагай даследчык і паняцце “масавай літаратуры”…
І ўсё ж нягледзячы на заклікі навукоўцаў гуртам працаваць над стварэннем
такой метамовы, якая дазволіла б адэкватна асэнсоўваць і апісваць сутнасныя
змены, што адбываюцца і ў самім мастацтве слова, і з літаратурай у найноўшай
культурнай прасторы, пакуль справа
не ідзе далей адзінкавых “сустрэч”
класічнай тэрміналагічнай традыцыі з
сучаснымі тэарэтыка-метадалагічнымі
канцэпцыямі.

Крытыка
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Жыць — для натхнення
Зборнік вершаў Аліны Легастаевай, які надоечы выйшаў
у выдавецтве “Чатыры чвэрці” пад назвай
“Когда-нибудь…”, — далёка не адзіны
ў яе творчай біяграфіі.
нымі вершамі. Яны надзвычай жывыя, непасрэдныя, выказаныя самымі
звычайнымі, простымі словамі:
Случайно встретились,
Случайно улыбнулись.
Случайно две руки соприкоснулись.
Случайно в танце
Оказались рядом,
Случайно выдержали
Испытанье взглядом,
Случайно слово
Сорвалося с уст,
Случайно всё —
И даже вспышка чувств…

Міх а сь КЕНЬКА
Вершы Аліна Антонаўна стварае на беларускай і рускай мовах — па натхненні,
як падкажа муза. Доўгі час паэтэса жыла
за межамі роднай краіны, у Расіі, дзе прывучылася думаць на дзвюх мовах. Два яе
зборнікі “Яшчэ да Евы я жыла” (1998) і
“Кветак позняе святло” (2006) склалі вершы, напісаныя на роднай мове. Але прасілася з душы і слова, што выспела на той
мове, да якой прызвычаілася падчас доўгіх
гадоў, праведзеных удалечыні ад радзімы,
у тых умовах, калі і гаварыць, і думаць
давялося ў іншым моўным асяроддзі.
Так нарадзіліся зборнікі “На вертикали
сердца” (1999), “Яблочный Спас” (2006),
“Поле жизни моей” (2011). І вось новая
кніга, прадстаўленая таксама рускамоў-

І ўсё ж паэтэса не баіцца ўзнёслага тону, калі гаворыць пра высокае
пачуццё кахання, пра яго сувязь з сэнсам
жыцця, з маральнымі прынцыпамі:
Люблю. И знаю: в этом слове
Суть бытия заключена.
И ничего не надо, кроме
Любви — она всему цена.
В ней зарожденье каждой жизни,
Зов предков и борьба стихий,
Служенье долгу и Отчизне,
И святость наша, и грехи…
У кнізе сабраныя вершы розных гадоў,
у тым ліку і раней апублікаваныя. Адны

з іх народжаныя першым пачуццём, калі
радасць перапаўняе і хочацца ўсяму свету адкрыцца ў самым інтымным, калі закаханасць пабуджае бачыць усё навокал
у светлых танах.
Іншыя ж вершы прасякнутыя мудрасцю і філасофскім роздумам сталага чалавека над перажытым, перабалелым. Каханне бачыцца нібы зводдаль, з вышыні
ўзросту. І тады гучыць не толькі пяшчота і замілаванне, але і цёплая ўсмешка,
гуллівая іронія:
Не теряй меня… Не теряй…
Наши судьбы порой жестоки.
Неизвестно, в ад или рай
Приведут нас с тобой дороги.
И на грешницу не молись —
Я не жрица и не икона.
Просто так захотела жизнь,
А она выше сил закона.
Ей, единственной, ясно всё,
Когда нам ничего не ясно.
Так сказало сердце моё,
А твоё разве не согласно?
Шэраг вершаў зборніка закранае
філасофскія матывы. Аліна Легастаева
задае сабе пытанні: што ёсць сумленне,
дабрачыннасць, лёс, шчасце, перабірае
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розныя варыянты, разважае і ўрэшце дае
свой адказ.
Нямала ў кнізе вершаў, навеяных уражаннямі ад вандровак і месцаў, дзе даводзілася жыць, з якімі звязаныя шчаслівыя хвіліны і добрыя ўспаміны. У некаторых з іх гучыць светлая настальгія па
мінулым, па тым незабыўным пачуцці,
што цяпер згадваецца з тугой і замілаваннем, як у гэтых вось радках:
Давай с тобою поиграем в детство.
Забуду я, что ты уже седой,
И ты на миг представь меня беспечной
Девчонкою с улыбкой озорной.
Кожны паэт імкнецца знайсці ўласны непаўторны стыль. У Аліны Легастаевай адметнасцю паэтычнага почырку з’яўляецца
ўменне быць гранічна шчырай і адкрытай
у выяўленні пачуццяў. Яна валодае выдатным адчуваннем дарэчнасці выказвання,
не дазваляе сабе саслізнуць у банальнасць,
крыклівасць, безгустоўнасць, штучнае нагнятанне эмоцый. Умее знаходзіць сюжэты
ў паўсядзённым жыцці, уздымае канкрэтны выпадак да абагульнення, паварочвае
жыццёвую сітуацыю так, што яна набывае
нечакана новы, арыгінальны падтэкст.
Зборнік валодае такой якасцю, як цэльнасць: адзін верш дапаўняе другі, трэці —
і ўсе разам яны ствараюць уражанне
даверлівай, шчырай размовы пра самае
запаветнае. І хочацца верыць, што кніга
вершаў пра каханне закране за жывое чытачоў рознага ўзросту, бо яна разлічана
на суперажыванне, абуджэнне думак пра
сугучнае ўласным пачуццям.

«Наддзвінне»: ад пачатку да сёння
У Полацкім кніжным выдавецтве выйшла кніга краязнаўца Віктара Карасёва
“«Наддзвінне»: ад пачатку да сёння”, у якой аўтар прасачыў шлях аднайменнага
народнага літаратурнага аб’яднання на працягу 1926 — 2011 гг.

Х
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кнізе змешчаны ўспаміны вядомых літаратараў, якія пачыналі
з “Наддзвіння”: А. Савіцкага,
І. Стадольніка, Н. Гальпяровіча,
Г. Кірылава і інш. Усе яны з цеплынёй гавораць пра літаратурную суполку, якая дала штуршок
іх творчасці, паспрыяла развіццю таленту.
“У маім асабістым пісьменніцкім лёсе — і хіба ж толькі ў маім!
— “Наддзвінне” было нялёгкай,
пакручастай і радаснай пуцявінаю ў шырокі літаратурны свет.
І зараз, на згоне жыцця свайго,
у маёй душы не згасае агонь невымернай шчырай падзякі маладым, бурапенным і дзівосным
дням, што працяклі на берагах
роднай Дзвіны”, — так выказаўся Алесь Савіцкі пра ролю
літаб’яднання ў яго жыцці.
Віктар Карасёў расказвае
пра калектыўныя зборнікі,
выдадзеныя
“Наддзвіннем”
за час яго існавання, і дае кароткі аналіз творчасці прадстаўленых аўтараў. Кніга багата ілюстравана. У ёй змешчаны фотаздымкі кіраўнікоў,
сяброў аб’яднання, вокладак
першых альманахаў, першай
газетнай старонкі з назвай
“Наддзвінне” і фрагментаў лістоў А. Дудара (стваральніка
згуртавання).

ачу пазнаёміць чытачоў
“ЛіМа” з гісторыяй полацкай суполкі, якая
легла ў аснову кнігі В. Карасёва і якая непарыўна звязана
з гісторыяй нашай краіны.
…20-я гады мінулага
стагоддзя былі тым перыядам, калі кіраўніцтва
рэспублікі ўзяло курс на
беларусізацыю.
Пачалі
стварацца літаратурныя
аб’яднанні ў абласных
і раённых цэнтрах. І ў Полацку ў 1925 годзе была
створана філія сталічнага “Маладняка” пры рэдакцыі акруговай газеты,
якая на той час называлася “Полоцкий пахарь”
(з лютага 1926 года газета выходзіла пад назвай
“Чырвоная Полаччына”).
З мэтай стварэння філіі сюды быў накіраваны
Алесь Дудар.
У канцы 1928 года
“Маладняк” быў ператвораны ў Беларускую асацыяцыю пралетарскіх паэтаў
і пісьменнікаў (БелАПП).
Полацкае згуртаванне працягвала сваё існаванне спачатку як філія БелАПП, а пасля
— само па сабе, аб’ядноўваючы
літаратурныя сілы Полаччыны.
У мясцовай газеце з рознай перыядычнасцю выходзіла літаратурная старонка “Наддзвінне”.
На тых даўніх старонках мы
знаходзім творы Алеся Звонака,
Сымона Хурсіка, Сцяпана Сямашкі, Яна Скрыгана, Петруся
Броўкі, Тараса Хадкевіча, Андрэя
Александровіча...

З пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя пачынаецца новая
старонка гісторыі, калі згортваецца і НЭП, і палітыка беларусізацыі… Але той кароткі перыяд

“Наддзвінне”: браты Сцяпан і
Мікалай Сямашкі, П. Броўка,
Т. Хадкевіч, У. Ліхачоў, С. Хурсік, А. Астрэйка, У. Яцкевіч,
Н. Ярмак Т. Лясовіч, А. Савіцкі.
А пасля вайны літаб’яднанне “Наддзвінне” і літаратурная старонка полацкай газеты
адрадзіліся
дзякуючы
Алесю Савіцкаму, вядомаму цяпер пісьменніку,
лаўрэату дзяржпрэміі,
Ганароваму грамадзяніну Полацка.
Кіраўнікамі літаб’яднання былі Валянцін
Лукша, Юрый Лыжын,
Уладзімір Ліхачоў, Іван
Стадольнік. Апошні ў
сваіх успамінах піша пра
той перыяд: “У маёй памяці Полацк і “Наддзвінне” засталіся амаль што
галоўнай часткай майго
творчага жыцця”.
На змену Івану Стадольніку ў якасці кіраўніка аб’яднання прыйшоў
Міхась Барэйша. На жаль,
Кіраўнік “Наддзвіння” Мікалай Балдоўскі. ён заўчасна памёр, і на
пасадзе яго замяніў Юрась
Касцюк.
дзейнасці літаратараў полацЗ лютага 1994 года старшыкай філіі ўвайшоў у гісторыю нёй літаб’яднання стаў Герман
беларускай культуры як перыяд Кірылаў. У гэтым годзе “Надабуджэння маладых творчых дзвінне” атрымала ганаровае
сіл на полацкай зямлі.
званне народнае. У 1998-м го…Ішоў
час.
Выбухнула дзе праводзіўся Першы УсебеВялікая Айчынная вайна. У ларускі фестываль “Беларусь
радах Чырвонай Арміі, у пар- — мая песня”, за ўдзел у якім
тызанскіх атрадах, у рэдакцы- “Літаб’яднанне” было адзначаях франтавых газет змагаліся на дыпломам лаўрэата і грашоз нямецка-фашысцкімі захоп- вай прэміяй. На гэтыя сродкі ў
нікамі і сябры літаб’яднання 1999 годзе, пасля доўгага пера-

пынку, быў выдадзены чарговы
нумар альманаха “Наддзвінне”.
Затым старшынёй літаб’яднання стала паэтэса Лера
Сом. Пад яе рэдакцыяй у 2004
годзе выйшаў чарговы нумар
альманаха.
овы перыяд у жыцці суполкі пачаўся з
2006 года, калі кіраўніком аб’яднання стаў Мікалай
Балдоўскі. Змянілася не толькі
кіраўніцтва згуртавання, але і
яго склад. За кароткі час аб’яднанне папоўнілася новымі сябрамі, быў узяты кірунак на выданне калектыўных зборнікаў і
аўтарскіх кніг. Альманах “Наддзвінне” было вырашана выдаваць раз у два гады, а зборнік з
серыі “Літаратурнае Наддзвінне” — штогод.
За апошнія пяць год былі выдадзены калектыўныя зборнікі
“Вытокі” (2007), “Па быстрыні” (2008), “Свята назаўжды”
(2009), “Гулкая плынь” (2010).
З’явіліся таксама аўтарскія кнігі многіх сяброў аб’яднання.
Па-ранейшаму ў газеце “Полацкі веснік” выходзяць літаратурныя старонкі “Наддзвінне”,
якія заўсёды прыцягваюць увагу чытачоў.
Наддзвінцы актыўна ладзяць сустрэчы са студэнтамі Полацкага дзяржаўнага
ўніверсітэта, з навучэнцамі
школ, гімназій, ліцэяў, каледжаў, з чытачамі бібліятэк
у Полацку і Наваполацку,
з вайскоўцамі Полацкага гарнізона. Ведаюць наддзвінцаў і
ў раёне, дзе іх заўсёды цёпла
прымаюць.
…Ідзе час, мінаюць дзесяцігоддзі, а старэйшае літаратурнае аб’яднанне Полаччыны
жыве, папаўняецца новымі
творчымі сіламі. Так было і так
будзе.
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Алесь
Емяльянаў

з’яўляецца столькі
колькі апалых кляновых лістоў

Верлібры пажоўклага
лісця

налі мне ў келіх сэрца
віна ў колер жахлівае жарсці
удыхні ў мае грудзі
волкае восеньскае паветра
з водарам памерлага
лісця

пачынаць гэты верш
з лістападу
банальна
штогод
такою ж парою
дрэвы скідаюць сукні
што пабуджае
кожнага айчыннага арфея
выдаць чарговы шэдэўр
пра страчанае каханне
пра тугу па ім
абвінаваціць ва ўсім
гэтае няшчаснае лісце
і такіх вершаў

назіраеш як сыходзіць у небыццё
чарговы працоўны дзень
на таполях аголеных
пагракваюць гракі
сонца хаваецца за horizont’ам
рэканструююць тэатр
ты пайшоў наўпрост за сонцам
і трапіў пад колы легкавіка

***

Пустэльня

Стракаты начны матылёк
сеў на гузік маёй кашулі
Стракаты начны матылёк
прызямліўся якраз на
поўначы сэрца
да поўначы толькі крок
вяртаюся ад цябе
ў напаўпустым аўтобусе

пустое неба
пустыя дрэвы
пустыя бутэлькі
пустыя вочы
мастачка-восень
намалявала
карціну
на якой
толькі хіба кілімы жоўтага лісця
сведчаць пра тутэйшасць пейзажу

Стракаты начны матылёк
у вершы
хіба не класічны вобраз кахання?

***

Паэзія
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канечне
рамантыка ды й толькі
не рамантыка тут ні пры чым
проста
Стракаты начны матылёк
нагадаў пра цябе
***

Пятніца
Мілаш і
Ты
ператвараюцца ў
Пяшчоту й
Мілосць
Толькі
Даруй мне гэты смелы верлібр
Пяшчота
Мілаш
і Ты

Маргарыта
латышкевіч

у скверы дзе хлопчык
шыю лебедзю лашчыць

***

***
Вірлівая дарога абрусамі
Сцеле лагодную і цёплую зямлю;
Жалеза колаў, што гудзе пад намі,
Распачынае песеньку сваю —
Свяшчэнны спеў для новых пілігрымаў,
Курантаў цягніка бясконцы бой.
Дарогі, кажуць, ўсе вядуць да Рыма, —
Але тады у кожнага ён свой.
Дарога і нястомна, і няспынна
Плыве, бруіць і кліча нас услед.
І з часам уцякае хуткаплынным
Па ёй у будучыню вечна новы свет.
І круціцца ў такт гэтым колам сонца,
і блізкі далягляд хіба што ў сне.
Ісці нам вечна — гэты шлях бясконцы
І, як рака, назад не крутане.
***
У бездані каралямі — сузор’і.
Ты з аксаміту вечнае начы
Сваё імя, свой горды герб сатчы,
Першапраходзец у міжзорным моры.
Ды памятай:

На досвітку
На досвітку прырода спіць
І цішыня стаіць такая,
Што чутна, як раса дрыжыць
І кропля долу ападае.
Лес трызніць сонечным цяплом,
А неба — ранішнім блакітам.
Усё наўкол салодкім сном,
Нібыта водарам, спавіта.
Бясконцы велічны прастор
Над сумнай безданню лунае.
Глядзіцца у бязмежжа зор
Ракі паверхня люстраная.
Нямыя постаці дубоў
Застылі ў роспачным чаканні.
Сівыя дні былых гадоў
Ім, пэўна, мрояцца уранні.
Павее ветрык незнарок,
Абудзіць птушак гаварлівых,
І зробіць самы першы крок
Насустрач сонцу дзень імкліва.
***

***
Прамень апошні сонца
Дагарыць —
І ліхтары,
Нагамі дагары,
Пасыплюцца
Іскрынкамі ў ваду —
Каб вечар іх,
Як свечкі,
Не задзьмуў.

Валянцін
Семяняка
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Ўзыходы соцень сонцаў
Над хмурнымі абліччамі планет,
Віры Галактыкі,
Увесь Сусвет
Ляжаць на цёплае
Дзіцячае далоньцы.

Позні жнівень
На крок мы апярэдзім лістапад
І выйдзем з-пад завесы жаўталісця.
Асенні вецер далягляд ачысціць,
Каб хмары не вярнуліся назад.
Сухіх лістоў ласкавыя далоні
Пяшчотна гладзяць нас па валасах,
А заўтра будуць — пад нагамі прах,
Пыл беспрытульны на рачным улонні.
На крок мы апярэдзім лістапад.
З апошнім летнім водбліскам на тварах —
Мільгнём у небе і, як тыя хмары,
Ніколі больш не вернемся назад…

Крэда
Вера мая — знявер’е.
Белай паперы пер’е
Ліпне да рук, бы косы
Дажджоў сярэбравалосых.
Вера мая — надзея.
Простасці кветка — лілея —
Белая.

Фота Кастуся Дробава

Хочаш — лісты
Шлі ў куродым густы.

Вера — мая слабасць.
Так надыходзіць сталасць,
Так ападае стыхія…
Зірнеш — валасы й сівыя.
***
Нашы думкі, як лісце:
Трапечуць,
Б’юцца ў скронях —
як полымя ў печы;
Самі
на эшафот свой
узлазяць —
як святочныя карпы
ў Празе…
***
Мне прысніўся старажытны горад —
Зваўся ён у сне маім Парыжам.
Працінае хмары дах сабора,
Цягнучы ўвесь горад вышай, вышай.
Плошчаў шум і ціша цесных вуліц,
Вусцішныя статуі, скляпенні…
Вір. Натоўп. І ў чалавечым тлуме, —
Са званіцы ціхае маленне.
Мне прысніўся старажытны горад —
Зваўся ён у сне маім Парыжам —
І ляцеў, бязважкі, за саборам,
Сярод хмар, да сонца — вышай, вышай...

Не хачу быць такім, як усе,
Але гэта часамі здараецца —
Хто свой крыж на Галгофу нясе,
Той міжволі усё ж спатыкаецца.
І няма ў гэтым нашай віны,
Што гара круцізной вызначаецца,
Што на ёй скрозь ляжаць камяні,
І сабраць іх ніхто не збіраецца,
Што на пальцах знявечаных кроў,
Што спіна потам злым абліваецца,
Што ўжо шмат хто з адданых сяброў
Несці ношу сваю адмаўляецца.
Вось і хочацца шлях спраставаць
І сысці ўбок з усімі смяротнымі,
Іх крыжы пад Галгофай ляжаць
Нібы здзекі над імі, гаротнымі.
Не хачу быць такім, не хачу!
Хоць і знаю, што зноў памыляюся,
Сцяўшы зубы, іду і маўчу —
І спыняцца пакуль не збіраюся.

Чужая воля
Я кахаў цябе па-сапраўднаму,
Як нікога ніхто ніколі.
Ды закралася птушкай здраднаю
Паміж намі чужая воля.
За сабой неўпрыкмет паклікала,
Шчасце новае абяцала.
І без роздуму ўсё вялікае
Ты на дробязі размяняла.
Можа, гэта зусім не дробязі,
Як у іх для цябе спакуса —
І сплятаюцца рукі ў повязі,
І шукаюць ратунку вусны…
Нам пачуцці не падуладныя!
Толькі сэрца шчыміць да болю —
Я ж кахаў цябе па-сапраўднаму,
Як нікога ніхто ніколі.
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Сумесны праект штотыднёвіка «ЛіМ»
і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі

Кніжны
свет
Вяртанне праз сэрцы

12 кастрычніка 2012 г.

У падтрымку
чытання

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў межах сумеснага
праекта Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Пасольства
Федэратыўнай Рэспублікі Германія ў Беларусі працуе выстаўка
“Францыск Скарына: падарожжа на Радзіму”.

Канвалют выданняў Ф. Скарыны з фондаў
Верхнялужыцкай навуковай бібліятэкі
(г. Гёрліц, Германія).

Ма рына ВЕ С Я Л У ХА ,
ф о т а Нат а ліі Ку пр эв і ч
Калі праект знаходзіўся на стадыі
падрыхтоўкі і распрацоўкі, толькі
энтузіясты верылі, што такая смелая
задумка можа ўвасобіцца ў жыццё, і
працягвалі працаваць. Гэтую падзею
можна назваць адной з самых яркіх
кропак Года кнігі. Ды што казаць, гэта
сапраўды грандыёзна — у Беларусь на тры
тыдні вярнуўся канвалют, які ўключае
адзінаццаць пражскіх выданняў кніг
Бібліі Францыска Скарыны. Унікальны
старадрук захоўваецца ў фондах
Верхнялужыцкай навуковай бібліятэкі
(г. Гёрліц, Германія).
Падчас урачыстага адкрыцця выстаўкі
міністр культуры Беларусі Павел
Латушка падкрэсліў:
— Гэта важны міжнародны праект
Беларусі і Германіі. Ён рыхтаваўся на
працягу некалькіх гадоў, але яго варта
было чакаць, як варта працаваць на тое,
каб вярталіся на нашую зямлю гісторыкакультурныя каштоўнасці, якія калісьці
страціў беларускі народ. Я перакананы,
што праца ў гэтым кірунку павінна быць
адной з галоўных місій усёй культуры
нашай краіны. Спосабы вяртання могуць
быць розныя: набыццё, арганізацыя
выставак, стварэнне дэпазіту гісторыкакультурных каштоўнасцей, алічбоўка...
Але менавіта гэты праект з’яўляецца
прыкладам хоць і ўскоснага, але вяртання
значнай каштоўнасці на Беларусь. І яно
праходзіць у першую чаргу праз сэрцы
беларусаў.
Адметна, што такое каштоўнае выданне
з фондаў Верхнялужыцкай навуковай
бібліятэкі доўгі час было невядомым,

Нагода

пра яго да 2003 года не ведалі нават
самі супрацоўнікі бібліятэкі. Гісторыю
навуковага
адкрыцця
канвалюта
распавёў дырэктар гэтай установы
спадар Маціяс Венцэль:
— У межах звычайнай рэгіёназнаўчай
працы ў 2003 годзе, які ў Германіі быў
аб’яўлены Годам Бібліі, мы вырашылі
падрыхтаваць невялікую выстаўку выданняў Бібліі з фондаў нашай бібліятэкі. Адабраўшы некалькі кніг часоў Лютэра, лонданскую шматмоўную Біблію
1657 года і асобнік надрукаванай у
Маскве Елізавецінскай Бібліі, сталі
больш уважліва вывучаць старыя рукапісныя каталогі, часткова складзеныя
яшчэ ў XVIII ст. І натрапілі на такі запіс:
“Біблія славіка, Прага, 1517 год”. Мы палічылі гэтае выданне вартым уключэння ў нашую экспазіцыю і прадставілі яго
на выстаўцы.
Па завяршэнні выстаўкі кніга, не прыцягваючы асаблівай увагі, вярнулася
б на сваё месца на паліцы, калі б яе не
пабачыў тэолаг з Гёрліца Петэр Лоберс,
які некалькі год працаваў выкладчыкам
у Санкт-Пецярбургу і ўмее чытаць пацаркоўнаславянску. Ён распавёў нам пра
асаблівую каштоўнасць гэтага выдання,
ён жа ўстанавіў кантакт з прафесарам
Норбертам Рандавым, патрыярхам перакладу з беларускай мовы ў Германіі.
Прафесар Рандаў неадкладна прыехаў у
Гёрліц, вывучыў наш асобнік і нарэшце
падрабязна патлумачыў, якое значэнне
мае гэтая знаходка для гісторыі культуры. Цяпер мы ганарымся тым фактам,
што змаглі дадаць да 39 вядомых канвалютаў выданняў Францыска Скарыны
саракавы, выяўлены ў нашых фондах.
Пасля больш пільнага вывучэння
асобніка нямецкім навукоўцам стала
вядома, што ў 1527 годзе гэтая Біблія
належала тэолагу і дзеячу Рэфармацыі
ў Сілезіі Іагану Хесу, які быў абавязаны
такім каштоўным падарункам нейкаму
Андрэасу Бланку. Пра яго пакуль
нічога не вядома. Няма і дакладнай
інфармацыі пра далейшы лёс Бібліі
пасля смерці Хеса ў 1547 годзе. Згадка
пра Біблію Скарыны з’яўляецца ў запісах
калекцыянера каштоўных кніг Даніэля
Штаўдэ ў 1615 годзе, калі ён дорыць сваю
бібліятэку Гёрліцкай гімназіі. Верагодна,
што менавіта па заказе Штаўдэ ўсе 11
друкаваных фрагментаў былі аб’яднаны
пад адным пераплётам. Яшчэ праз 117 год
з’явілася першая ў Германіі друкаваная
нататка
пра
Біблію
Францыска
Скарыны. Наступны навуковы артыкул,
прысвечаны гэтай каштоўнасці, быў
апублікаваны толькі ў 2005 годзе.
На ўнікальны канвалют скіравалі
сваю ўвагу і беларускія навукоўцы. Так,
загадчык навукова-даследчага аддзела

кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі Галіна Кірэева зазначыла:
— Я вельмі засмуцілася, калі
даведалася, што ў Германіі калекцыя
выданняў Скарыны багацейшая, чым у
нас: 11 кніг у адным пераплёце супраць
нашых 10 ў шасці пераплётах, пры гэтым
шасці кніг Бібліі ў нашай бібліятэцы
няма. На жаль, няма ў нас партрэта
Скарыны, а ў нямецкім канвалюце ёсць.
Гэта, напрыклад, кніга “Быццё”, а таксама
Чатыры Кнігі Царстваў. Самае цікавае,
што рэдка здараецца, у асобніку з Гёрліца
ёсць агульны тытульны ліст да ўсёй Бібліі.
Гэты канвалют сапраўды ўнікальны, ён
поўны і захаваўся ў ідэальным стане.
Дарэчы, канвалют ужо прайшоў
алічбоўку, ён будзе прадстаўлены ў
электроннай бібліятэцы НББ, а пазней
стане часткай фондаў Нацыянальнай
электроннай бібліятэкі. І тады кожны
беларус зможа пазнаёміцца з каштоўным
выданнем.
Пасля заканчэння работы выстаўкі
ў Нацыянальнай бібліятэцы краіны
скарынаўская Біблія будзе цягам тыдня
экспанавацца ў Нясвіжскім палацавапаркавым комплексе.

Навукоўцы,
літаратары,
мастакі, бібліятэкары і прадстаўнікі многіх іншых прафесій кожны апошні чацвер месяца збіраюцца ва ўтульнай
мінскай кнігарні “Кніжны
салон”, каб абмеркаваць цікавыя пытанні, адкрыць для сябе нешта новае,
бліжэй пазнаёміцца з тымі, хто мае непасрэднае дачыненнне да стварэння гэтага цуда.
Служэнне Кнізе не церпіць мітусні —
для размоў пра яе невялічкая зала кнігар-

ні падыходзіць найлепшым чынам. Гаспадыня кнігарні Ала Зміёва клапоціцца, каб
кожная сустрэча была святам. Нагодай
для добрага настрою гэтым разам быў
выхад альбома-каталога “Exlibris у зборы
Музея сучаснага выяўленчага мастацтва” і каталога работ Арлена Кашкурэвіча
ў серыі “Беларускі Exlibris”. (З выстаўкай
цудоўных экслібрысаў можна азнаёміцца,
наведаўшы кнігарню.) Арлен Міхайлавіч прысутнічаў на чарговым пасяджэнні
Клуба бібліяфілаў.

Чацвер у «Салоне»
Вольг а ПА ЛОМЦА ВА
Яшчэ адной добрай прыкметай восені стаў
пачатак новага сезона сустрэч людзей, якія
не ўяўляюць свайго жыцця без кнігі.

Людміла Сільнова

Францыск Скарына:
падарожжа на Радзіму
Скарына — там, Скарына — тут:
У СНД, Германіі...
Да нас прыехаў канвалют
У час Скарынаманіі.
Глянь, адзінаццаць рэдкіх кніг, —
Паўтысячагадовым
Узростам, зместам залатых, —
Адным абкладам-сховам
Атулены былі здаўна
Між сёстраў на паліцы
Бібліятэкі... Час — мана!
Прастора — памыліцца
Так лёгка!.. Як і ў мове іх:
І “Бівлія”, і “руска”...
На выдаўца радзіме іх
Прымаем — беларускай!
Пачаўся ў кніг вандроўны век,
Каб стаўся мудрым чалавек.
Аб’яўлены Скарына
Святло — усім! — пакіне.
3.10.2012
Мінск

Акцёр
Павел ХАРЛАНЧУК:

«Мае дзеці
чытаюць
па-беларуску»
Я выбіраю для сваіх дзяцей
кнігі на беларускай мове, але неабавязкова беларускіх аўтараў.
Галоўнае, каб кніга была напісана
па-майстэрску. У кнізе павінен
быць сэнс. Я заўжды звяртаю ўвагу на тое, чаму яна можа навучыць.
Цяпер мае дзеці чытаюць “Казкі
народаў свету”, дзіцячую Біблію,
“Чытанку” — зборнік, у які ўваходзяць творы Купалы, Вярбы,
Коласа… Чуў, што існуюць беларускія пераклады Агніі Барто, але
пакуль іх не бачыў. Увогуле, дзіцячай беларускамоўнай літаратуры катастрафічна мала. Так, ёсць
нашы аўтары — Сяргей Кавалёў,
напрыклад, але гэтага недастаткова. Трэба больш перакладной
дзіцячай літаратуры.
Любімыя кнігі час ад часу перачытваю. Вельмі люблю “Пасмяротныя запіскі Піквікскага клуба” Дзікенса. Таксама — “Запіскі Самсона
Самасуя” Андрэя Мрыя.
Што найбольш уразіла за апошнія гадоў пяць, дык гэта раман
Юрыя Алешы “Зависть”. Перачытваю яго бясконца, і ўсё з той
жа асалодай. Паглыбленне ў тую
эпоху — 20-я гады ХХ стагоддзя,
пачатак Савецкага Саюза, сутыкненне дзвюх эпох, калі адзін свет
знікае і прыходзіць іншы, і тое,
што адбываецца з людзьмі, — усё
гэта так смачна апісана, што нават не такім значным здаецца сюжэт. Мне спадабалася атмасфера.
Але часцей я ўсё ж звяртаюся да
выданняў, звязаных з маёй прафесіяй. Люблю чытаць кнігі рэжысёраў, напрыклад, Льва Додзіна.
Так што на мастацкую літаратуру
застаецца не так шмат часу.
Наста Грышчук,
фота Віктара Зайкоўскага
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Кірмашы: крыху пра
гісторыю
Свя тла на Р УС А КОВІЧ

Кніга да таго, як стаць здабыткам
кожнай сям’і, праходзіць доўгі шлях
ад напісання, рэдагавання, выдання да
продажу. Вялікі стаж мае і адзін з метадаў яе распаўсюджання — кірмаш.
Паводле ўспамінаў мемуарыстаў,
вельмі цікавыя кніжныя кірмашы адбываліся на Цвярскім бульвары ў Маскве з 1920-х да пачатку 1930-х гадоў.
Напярэдадні ўсюды развешвалі афішы,
на доўгай бульварнай алеі — агітацыйныя плакаты, усталёўвалі прылаўкі, кіёскі, павільёны, некаторыя з якіх
мелі досыць крэатыўнае афармленне.
Так, кіёск з музычнай літаратурай меў
выгляд раяля, павільён выдавецтва
“Транспорт” быў “паравозам”, дзіцячыя
кніжкі прадавалі праз хобат спецыяльна сканструяванага слана. Усё гэта вабіла пакупнікоў, уздымала настрой. Сюды прыходзілі пісьменнікі, прысвячалі
святу вершы, прапаноўвалі свае творы,
падпісвалі іх.
Пасля вайны кірмашы былі ўзноўленыя, але перамясціліся ў іншыя месцы. Незабыўны кірмаш арганізоўваўся на полі сяла Міхайлаўскае ў дзень
нараджэння паэта, дзе па пушкініяну
і лепшыя творы іншых аўтараў выстройваліся вялізныя чэргі.
Святы кнігі праходзілі і ў Беларусі.
У мяне захоўваюцца аўтографы на
кніжках з Дня друку, што святкаваўся на факультэце журналістыкі БДУ,
Сяргея Грахоўскага — з гарадскога
Дня паэзіі ў Мінску…

Упершыню я трапіла на кніжны кірмаш у Слуцку ў другой палове 1960-х
гадоў. На вуліцы за
сціплымі прылаўкамі гандлявалі працаўнікі кніжных крам. Галоўным багаццем тут была літаратура ўсесаюзных выдавецтваў. Больш разнастайны
кірмаш сустрэў мяне ў гэтым горадзе
ў першай палове 1970-х гадоў: мемуары знакамітых асоб у прыгожым
афармленні, альбомы па мастацтве,
літаратурныя творы, каляровыя дзіцячыя кніжкі. Я набыла падарункавае
выданне “Сказка о Левше” М. Ляскова, у футарале з яркімі малюнкамі,
стужкай-закладкай, у каленкоравай
вокладцы, якую ўпрыгожыў медальён
з барэльефам Ляўшы. Гэта была адна
з самых каштоўных кніг кірмашу, за
якую я заплаціла ўсяго пяць савецкіх
рублёў. Падобныя кірмашы ў малых
гарадах адбываліся і ў фармаце раённага свята кнігі, былі вельмі чаканымі,
бо мець уласную бібліятэку марыла
амаль кожная сям’я, і лепшыя творы ў
кніжных крамах сталі дэфіцытам.
Тым часам выдавецкая дзейнасць у
БССР развівалася, адчыняліся новыя
рэдакцыі ці ўстановы. Пашыралася
тэматыка літаратуры, паляпшалася
афармленне, выходзілі нават мініяцюрныя кніжкі. Выдаўцы атрымалі
магчымасць удзелу ў арганізаваных
Масквою міжнародных кніжных кірмашах. Некаторыя кіраўнікі лічылі,
што пабываць на такім мерапрыемстве павінны не толькі тыя, хто
непасрэдна прадстаўляе на ім беларускую кнігу, але і іншыя прафесіяналы. Знаходзіліся сродкі, і ў верасні
ў Маскву накіроўвалася дэлегацыя

выдаўцоў з Мінска. Выстаўка праходзіла ў павільёнах ВДНГ СССР, у ёй
удзельнічалі саюзныя рэспублікі і замежныя краіны. Беларусь дэманстравала лепшыя творы літаратуры, кнігі
пра родны край, па кулінарыі, хатняй
і сельскай гаспадарцы і іншыя. У экспазіцыях гаспадарылі дзелавітасць,
дысцыплінаванасць, узаемная павага
паміж супрацоўнікамі і наведвальнікамі. З заміраннем сэрца я глядзела
на кнігі розных выдавецтваў. Высокая культура тэкстаў і выданняў,
эстэтычнасць, змястоўнасць, вялікія
тыражы, нізкі кошт, даступнасць чытачу і пакупніку — гэтым немагчыма
было не ганарыцца. З 1987 года сталі
прыкметнымі нечаканыя змены. Так,
на паліцах экспазіцыі ЗША ляжалі
буклеты на рускай мове з Канстытуцыяй гэтай краіны, у ізраільскай
экспазіцыі працаваў экран, на якім
дэманстраваліся краявіды Ізраіля.
Таму ці іншаму выдавецтву БССР
не заўсёды шанцавала прадаць на
кірмашы свае выданні, але дастойна
прадставіць іх і атрымаць узнагароды
ўдавалася заўжды. У Мінск прывозілі
адтуль творы замежных аўтараў, якія
адразу перакладаліся і выдаваліся. Я
рэдагавала некаторыя з іх.
Маскоўскія міжнародныя кірмашы
працягваюцца. Гэта добра, як і тое,
што ў іх удзельнічае Беларусь. А нашы
чытачы атрымалі магчымасць наведваць Мінскі Міжнародны кніжны кірмаш, які штогод адбываецца ў лютым.
Тут дэманструецца нямала добрых
выданняў з розных краін. Мастацтва
кнігі расце — гэта відавочна.
Наогул, кірмашы — справа добрая.
Былі б таленавітыя аўтары і ўдалыя
творы.

На паліцы

Дарога ў неба
С я рг ей Г ранік

Не
т а к
даўно ў
выдав ецтв е
“Пачатковая
школа” выйшла дакументальная кніга пра ўраджэнца
Драгічынскага
раёна, палкоўніка запасу
Мікалая
Мачанскага
“Мікалай Мачанскі: «Узлёт дазваляю»”. Аўтар
выдання — вядомы ў
Беларусі журналіст Наталля Салук. У сваёй кнізе яна распавядае пра
жыццёвы шлях былога
ваеннага лётчыка, а цяпер
начальніка рэспубліканскага авіяклуба ДТСААФ.
Расповед атрымаўся на
дзіва цікавым, яго дапаўняюць шматлікія фотаздымкі і дакументы.
Кніга адметная яшчэ
і тым, што паралельна з біяграфіяй Мікалая
Мачанскага аўтарка звяр-

тае ўвагу на гісторыю айчыннай авіяцыі і людзей,
якія разам з Мікалаем
Пятровічам верна служылі сваёй краіне.
Мікалая Пятровіча добра ведаюць на Драгічыншчыне. На беразе ДнепраБугскага канала, у вёсцы
Белянок, — яго малая Радзіма. Тут і нарадзілася
мара пра неба. Прайшлі гады, і вясковы хлопец стаў
не проста лётчыкам, а сапраўдным асам.
Пасля заканчэння ў1972 г.
Белінскай сярэдняй школы
Мікалай Мачанскі паступае
ў Калінінградскае вышэйшае авіяцыйна-тэхнічнае
вучылішча. Вучоба праляцела хутка. У 1975 г. маладога лейтэнанта накіроўваюць у авіяцыйны полк
Паўднёвай групы войск
(Венгрыя). Там прайшло
яго станаўленне як афіцэра.
Пасля была служба ў Чырванасцяжнай беларускай
ваеннай акрузе. Расло
майстэрства Мікалая Пятровіча, добрыя адносіны
складваліся з падначаленымі. Але маёр Мачанскі
вырашае стаць пілотам.
У 1984 г. здае экстэрнам
іспыты за курс у Сызранскім вышэйшым ваенным
авіяцыйным вучылішчы
лётчыкаў і атрымлівае дыплом афіцэра-верталётчыка. У гэтым жа годзе па-

ступае завочна ў Ваеннапалітычную акадэмію імя
У. Леніна. Слухача акадэміі
маёра Мачанскага адразу
прызначаюць намеснікам
камандзіра эскадрыллі па
палітычнай частцы. Спраўдзілася мара Мікалая пра
неба — ён становіцца высакакласным пілотам верталёта.
Хутка з роднай акругай
давялося развітацца. Маёра
Мачанскага накіроўваюць
для праходжання службы
ў ГДР. Там яму давялося
асвойваць новую тэхніку
— верталёт Мі-24. З гэтай
задачай ён справіўся на
выдатна. У хуткім часе ўжо
падпалкоўнік пайшоў на
вышэйшую пасаду — узначаліў палітаддзел 485га асобнага верталётнага
палка ў гарнізоне Брандзіс
каля Лейпцыга.
Неўзабаве прыйшоў загад вывесці полк у Расію.
Знікла дзяржава Савецкі
Саюз — ішло масавае скарачэнне арміі. Мікалаю
Пятровічу прапаноўвалі
высокую пасаду ў расійскай ваеннай авіяцыі, але
ён напісаў рапарт на звальненне і вярнуўся ў Беларусь. Поўны энергіі 39гадовы пенсіянер не мог
сядзець без справы. Рукі
сумавалі па штурвале, а
душа цягнулася ў неба.
У 1997 г. Мікалай Мачанскі ўзначаліў рэспубліканскі аэраклуб ДТСААФ, які
знаходзіўся ў пасёлку Баравая пад Мінскам. Разам з

падначаленымі давялося з
нуля ствараць інфраструктуру і матэрыяльную базу
аэраклуба. Вынік карпатлівай працы — высокія дасягненні на міжнародных
спаборніцтвах па авіяцыйных відах спорту і шматлікія рэкорды. Закаханы ў
неба палкоўнік запасу Мачанскі стварае адзіны на
абшарах СНД музей авіяцыйнай тэхнікі.
Вось ужо 15 гадоў
Мікалай Пятровіч кіруе
рэспубліканскім аэраклубам, удасканальвае лётнае майстэрства і вучыць
маладых пілотаў. “Быць
прыкладам і ісці наперадзе ўсіх” — гэтага правіла ён прытрымліваецца
ўсё жыццё. Сваю малую
радзіму Мікалай Пятровіч не забывае. Пры яго
садзеянні Міністэрства
абароны Рэспублікі Беларусь перадало Ваеннагістарычнаму музею імя
Удовікава, які знаходзіцца ў Драгічыне, супрацьтанкавую гармату Д-44
часоў Вялікай Айчыннай
вайны.
Два гады таму за высокія дасягненні, патрыятычнае выхаванне моладзі і асабісты ўнёсак у
развіццё авіяспорту Мікалай Мачанскі быў узнагароджаны
Ордэнам
Пашаны. Ён з’яўляецца першым выхадцам з
Драгічынскага раёна, які
атрымаў такую высокую
ўзнагароду.
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Анкета «ЛіМа»

Прафесія
і прызванне
1. Ваша асноўная спецыяльнасць і яе сумяшчэнне з творчасцю?
2. Перашкаджае ці дапамагае работа творчасці?
3. Што першаснае ў агульнажыццёвым?
4. Як распараджаецеся ганарарамі?
5. Якую б прафесію выбралі, каб не жыццёвыя
абставіны?
6. Стаўленне сваякоў, сяброў, знаёмых да работы і да творчасці?
7. Дзе больш паспяхова рэалізуецеся?

Юрась Нераток, член СПБ
і Саюза расійскіх пісьменнікаў:
Буду адказваць па пытаннях, па рэестры,
бо інжынер.
1. Галоўны канструктар. Усё жыццё (амаль
трыццаць гадоў) — канструктар: роўненька
прыступкі прайшоў, хоць і не заўсёды эвалюцыйна, бо час рэвалюцыйным быў (90-я гады).
Само сабой, у няўстойлівыя часы даводзілася
займацца рознымі работамі, аднак з асноўнай
не звальняўся.
2. З творчасцю спецыяльнасць сумяшчаецца выдатна: у пісьменніцкім рамястве выкарыстоўваю лагічны падыход, у прафесійным
— азарэнне.
Творчасць і работу аддзяляю — не пішу на рабоце і не праектую дома.
3. Першаснае — само жыццё ў ягонай хуткацечнасці, астатняе — напрамкі. Іх значна
больш, чым творчасць і работа.
4. Ганарары разыходзяцца на літаратуру, бо
дзесяць працэнтаў ад здабыткаў ніхто не адмяняў: падпіска, кнігі. Не хапае — дабаўляю.
Расход на ўдзел у літаратурных мерапрыемствах за расход не лічу, бо ўсё жыццё — заробак
і трата. Хаця самому даводзілася па паўгода
без грошай пры поўным рабочым дні быць.
5. Інжынерам і пісьменнікам рабіўся адначасова: бацька, выкладчык рускай мовы і літаратуры, у школе прапанаваў класу пісаць верш
замест сачынення, на што школьнік з каравым
почыркам не спакусіцца не мог. А дома бацька
даваў адрамантаваць электрабрытву, якую не
ўзяліся рамантаваць службісты КБА. Калі падумаць, пэўна, так і было б пры гэткіх жа задатках і ўмовах сталення: заўжды ведаў, што
проста інжынерам не буду.
6. Напачатку да творчасці нармальныя людзі
ставяцца звыкла: дзе друкаваўся, дзе кніжкі, дзе
пасведчанні СП? Калі кладзецца на стол незлічоная колькасць публікацый, плойма асабістых
кніжак і калектыўных зборнікаў, пасведчанне
пісьменніцкага саюза, — пачынаюць цікавіцца
творамі, нараджэнне якіх адбывалася на вачах.
І самі становяцца творчымі людзьмі або паглыбляюць уласнае развіццё.
7. Цяжка сказаць, дзе рэалізацыя праходзіць прасцей. На рабоце можна “гнаць вал”,
аднак асцярожныя рэлізы камандзіраў, у
якіх свая планка, прыпыняюць. У рэалізацыі творчасці існуе пэўная “прахадзімасць”
або залежнасць ад рэдактараў… І да таго
ж — пішам шмат, а чытач пакуль блукае.
Даю прапорцыю ў ілюстрацыйным варыянце.
Хоць калегі з абодвух бакоў здзіўляюцца: калі
паспеў?
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Как вы думаете, какие ассоциации вызовет у молодого бизнесмена Петрова шкаф, наполненный
книгами? Скорее всего, беспросветный туман и полную тоску. Но как быть, если у бизнесмена
растут двое маленьких детей, а жена ежедневно капает на мозги: дети должны быть умнее
богатенького папаши с весьма скромным IQ? Выход прост — связать детские книги с реалиями
собственной жизни.
Денис МА Р ТИНОВИЧ

Мониторы…
против немцев
Как любая уважающая себя семья с достатком, Петровы проводят отпуска и праздники за границей. В самом начале мая они
отдыхали с семьей на побережье
Франции. Дети Петрова, сын Владик и дочь Лиза, до этого плавали
только в ванне и теперь наконецто вышли на большую воду. Но у
всего есть свои недостатки: они
стали грезить о большом плавании. Поэтому неудивительно,
что в один из дней Владик поспорил с каким-то французом, что
переплывёт Ла-Манш. Но ведь
для таких прогулок им нужен
если не крейсер, то хотя бы яхта,
куда можно было бы погрузить
охрану и шеф-повара. В крайнем
случае — маленький катерок или

корабль категории “спасатель”,
которые понадобятся, если противоположный берег окажется не
так близко, как на первый взгляд.
Для начала нужно научить
детей лучше плавать. Потом научить охрану долго держаться
под водой, чтобы она не выдавала
своего присутствия. А затем подарить Владику книгу Александра Беслика “Азбука кораблей”
с рисунками самого автора. Это
издание будет интересно всей
семье! Родители бизнесмена со
слезами на глазах увидят главу об
атомоходе “Ленин” и снова переживут события из фильма Сергея
Эйзенштейна “Броненосец Потёмкин” о восстании на знаменитом корабле. Владик сможет познакомиться с типами новейших
судов: вертолётоносцем и десантным кораблём, железнодорожным паромом и нефтеналивным
судном, океанографическим судном и подводной лодкой... А ещё
углубиться в историю и почитать
о кораблях, которые уже отправились на морскую “пенсию”:
галере и крейсере, заградителе и
линкоре, шлюпе и фрегате, “щуке” и эсминце.
Но самое главное, по возвращении в Минск Петров сможет
щегольнуть своей эрудицией перед подчинёнными и деловыми
партнёрами. Ведь если спросить у
них, как во время Великой Отечественной войны “наши” использовали против немцев… мониторы, какой будет ответ? Скорее
всего, будет высказано предположение, что соотечественники
заходили на сайт немецкого Генштаба, чтобы узнать о последних
передвижениях войск. Наивные,

сайт же был запаролен! Нет, мониторы — это ещё и бронированные корабли с низкими бортами
и мощной артиллерией, которые
действовали вблизи морских берегов и на реках.

Охота
за сокровищами
фараона
Следующее место отпуска
— Египет. На самом деле ничего интересного там нет! Да,
жарко! Но если зайти в любой
белорусский парник, египтяне
озвереют. Да, много песка: но
если объединить все минские
песочницы, то неизвестно, где
больше. А пирамиды… Честно говоря, они вряд ли могут
кого-то вдохновить. Ведь такую
же пирамиду (только маленькую) можно увидеть в фильме
“Код да Винчи”, а потом у самого Лувра (наверное, достроили
по просьбе туристов).
Конечно, ушлые дети наверняка намекнули бизнесмену
Петрову, что пирамиды построили ещё до нашей эры. Поскольку знанием таких фактов
можно блеснуть на переговорах с египетскими партнёрами,
Петров подумал да и купил себе
и детям книгу Николаса Харриза “Сокровища Египта”, перевод которой с английского языка
вышел в серии “Ключ времени”.
Сюжет традиционный для
приключенческой литературы.
Главные герои — брат и сестра
Джон и Мэйси — настоящие любители путешествий. Однажды
они попадают в кабинет дедушки, страстного любителя древнего Египта. “Мы читали, и вдруг
нам показалось, что из-за книжного шкафа доносятся какие-то
звуки, похожие на разговоры людей и рычание зверей. Хм, очень
странно… Через отверстие между книгами виднелась маленькая

дверь. Мы убрали с полки ещё
несколько томов и увидели, что
в замке торчит ключ. Я протянула руку и повернула его…” Перешагнув порог, дети совершают
необыкновенное путешествие
назад во времени.
Увлёкшись сюжетом, Петров
узнал, что такое иероглифы (ничего удивительного, почерк его
жены ещё хуже), разобрался в
главных богах и богинях Древнего Египта (система, по которой он
уклоняется от налогов, ещё более
сложная), понял, как строились
знаменитые пирамиды, считающиеся первым чудом света, и
даже увидел гробницу и гроб
фараона Тутанхамона, чьё захо-

ронение сохранилось до наших
дней. Но самое главное — Джон
и Мэйси совершат настоящий
подвиг: рискуя жизнью, помогут
молодому египетскому фараону
раскрыть план похищения сокровищ его отца. Дальнейшие педагогические задачи ясны: именно так надо воспитывать детей,
чтобы они защищали отцовские
капиталы!

Как похитить
собственный
велосипед?
По какому-то там случаю Петров подарил сыну книгу шведов
Ульфа Старка и Маркуса Майалуома. Как оказалось при более
близком знакомстве, они достаточно знамениты. Первый из них
написал около 40 книг и множе-

ство сценариев для телевидения,
кино и театра. Он лауреат нескольких шведских и международных премий. Второй — один
из самых популярных иллюстраторов. За свою работу над мультфильмами и иллюстрациями к
детским книгам, как других авторов, так и своим собственным,
награждён многочисленными
призами. Вместе они придумали
серию о мальчике Ульфике, с которым всё время приключаются
смешные истории. Одна из книг
называется “Умнее старших”.
Согласно сюжету, шведская
деревня Стюреби просто кишмя
кишит детективами — детьми
постарше, которые ищут преступников среди взрослых. Ульф
тоже хочет стать сыщиком, но это
очень опасное занятие, совсем не
для малышей. Немного хитрости
— и он берёт дело в свои руки.
Ульфик похищает собственный
велосипед и отправляется с семьёй на его поиски.
Один знакомый интеллигенточкарик как-то говорил бизнесмену, что шведская детская литература считается одной из самых популярных в мире. После
книги “Умнее старших” Петров
в это поверил.

детских писателей. Сотрудничала с театрами как художник по
костюмам и сценограф, писала
стихи для детских спектаклей,
оформила более 70 книг как художник. А в 2004 году вышла её
первая книга “Лапы вверх!”. В
названии нет ничего удивительного, ведь герой книги — гениальный сыщик да Винчи — является котом! (Вы не подумали, что
Дэн Браун нагло воспользовался
идеей Кати Матюшкиной? А ведь
Одри Тоту могла бы сыграть Злюню!) Издание стало частью серии
“Прикольный детектив”, которая
приобрела популярность у детей.
Книга “Волшебница Злюня...”
начинается с того, что както раз, ночью, в игрушечном
Звёздном городе возник таинственный особняк... (В своё время его строила бригада молдавских рабочих, поэтому он был
такой кривой и перекошенный,
что казалось удивительным,
как он тут же не развалился!)
Окна и двери были разбросаны
в самых неподходящих местах;
над крышей поднималось несколько печных труб, а из окон
лился призрачный свет. Причём как только особняк появился, прямо над ним повисла
чёрная туча, сверкнула молния,
и на крышу обрушился ливень.
Под нескончаемыми потоками

к двери подбежала загадочная
гостья в тёмном плаще... Как
догадался Петров, это и была
колдунья Злюня, которая решила испортить жизнь жителям Звёздного города. Хотите
узнать, как перевоспитать Злюню (таких среди соседей немало) — читайте!

Юлия ША БЛОВ СКАЯ
Знаете ли вы, что желудок
— это самая широкая часть пищеварительного тракта, а кожа
— самый большой и тяжёлый
орган человека? Наш организм
— поразительная конструкция.
Инженеры, дизайнеры и архитекторы многому научились,
глядя на тело человека.
“Тело человека” — новое
научно-популярное
издание,
которое вышло при поддержке
ООО “Харвест”, — для тех, кто
стремится узнать больше о себе.
Авторы интересно рассказывают
о секретах тела, знакомят с историей становления и развития научных знаний, вместе с учёными
радуются новым открытиям в
области изучения организма человека.
Несмотря на использование
медицинских терминов, книга
понятна как школьнику, так и
взрослому. Основные анатомические структуры, особенности
клеток и их функции, любопытные факты из анатомии и
физиологии… Под строгой обложкой — огромное количество
великолепных иллюстраций и
познавательных схем…
Знаете ли вы, что капля крови
содержит до 5 миллионов эритроцитов, 15 тысяч лейкоцитов и
250 тромбоцитов, а наша слюна,
например, не содержит бактерий
и микробов?
Отправившись в увлекательное путешествие по страницам
издания, маленький читатель
познакомится с работой различных органов и поймёт, как важно заботиться о своем организме, чтобы вырасти здоровым и
сильным, узнает много интересного об анатомии и физиологии
и, безусловно, пополнит словарный запас.

Издательство «Харвест»

Одри Тоту
против Злюни
Порадовав Владика детективом, Петров и Лизе присмотрел
кое-что интересное — книгу
“Волшебница Злюня и ее пакости”, которая вышла в серии
“Трикси-Фикси звёздные куколки”. Катя Матюшкина занималась творчеством ещё с детства
и уже в 14 лет выиграла конкурс

Большие
маленькие
секреты
нашего тела
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Сказки про капризных принцесс:
[для дошкольного возраста]. — Москва:
АСТ: Астрель, 2011. — 45 с. — Издано
при участии ООО «Харвест» (Минск).
— Содержит авторов: Андерсен Х. К., братья
Гримм. — Содержит переводчиков: Ганзен А.,
Ганзен П. — Содержит художников:
Елисеев А., Прыткова К., Романенко К.,
Салиенко Н. — Содержит пересказ автора:
Тимофеевский А. — Содержит обработчика:
Афанасьев А. Н. — 5000 экз. — ISBN 978-517-068507-3 (АСТ). — ISBN 978-5-271-291852 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9033-2
(Харвест) (в пер.).
Снежин, Ю. Том и Роза: рассказы и
сказки / Юрий Снежин; [художник
С. А. Волков]. — Минск: Полиграфкомбинат
им Я. Коласа, 2012. — 142 с. — 1000 экз.
— ISBN 978-985-454-618-6 (в пер.).
Сутеев, В. Г. Под грибом: сказки:
[для дошкольного возраста] / В. Сутеев;
рисунки автора. — Москва: АСТ: Астрель,
2012. — 61 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 2000 экз. — ISBN
978-5-17-031909-1 (АСТ). — ISBN 978-5-27112465-5 (Астрель). — ISBN 978-985-16-90035 (Харвест) (в пер.).
Сутеев, В. Г. Под грибом: сказки:
[для дошкольного возраста] / В. Сутеев;
рисунки автора. — Москва: АСТ: Астрель,
2012. — 61 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN
978-5-17-070185-8 (АСТ). — ISBN 978-5-27130983-0 (Астрель). — ISBN 978-985-16-90042 (Харвест) (в пер.).
Сутеев, В. Г. Сто картинок: [для чтения
родителями детям] / В. Сутеев; рисунки
автора. — Москва: АСТ: Астрель, 2011.
— 54 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 1500 экз. — ISBN
978-5-17-061376-2 (АСТ). — ISBN 978-5-27124888-7 (Астрель). — ISBN 978-985-16-92640 (Харвест) (в пер.).
Сутеев, В. Г. Сто картинок: [для чтения
родителями детям] / В. Сутеев; рисунки
автора. — Москва: АСТ: Астрель, 2011.
— 54 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 3500 экз. — ISBN
978-5-17-061377-9 (АСТ). — ISBN 978-5-27124898-6 (Астрель). — ISBN 978-985-16-92633 (Харвест) (в пер.).
Толстой, А. Н. Приключения Буратино,
или Золотой ключик: [сказка: для
дошкольного возраста] / А. Толстой;
художник Леонид Владимирский. — Москва:
АСТ: Астрель, 2012. — 125 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 10000
экз. — ISBN 978-5-17-005298-1 (АСТ). — ISBN
978-5-271-07606-0 (Астрель). — ISBN 978-98516-1499-4 (Харвест) (в пер.).
Успенский, Э. Н. Весна в
Простоквашино: книга-мультфильм: [для
дошкольного возраста] / Э. Успенский;
[художник О. Боголюбова]. — Москва:
АСТ: Астрель, 2012. — 34 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000
экз. — ISBN 978-5-17-071160-4 (АСТ). —
ISBN 978-5-271-32185-6 (Астрель). — ISBN
978-985-16-9258-9 (Харвест) (в пер.).
Уэст, Т. Новая битва: [для среднего
школьного возраста] / Трейси Уэст;
[перевод с английского М. А. Головкина].
— Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 96 с.
— Издано при участии ООО «Харвест»
(Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17070172-8 (АСТ). — ISBN 978-5-271-30952-6
(Астрель). — ISBN 978-985-16-9354-8
(Харвест) (в пер.).
Чуковский, К. И. Мойдодыр и
другие любимые мультики: [сказки: для
дошкольного возраста] / К. Чуковский;
рисунки В. Сутеева. — Москва: АСТ:
Астрель, 2012. — 72 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 1500
экз. — ISBN 978-5-17-053506-4 (АСТ). —
ISBN 978-5-271-21244-4 (Астрель). — ISBN
978-985-18-1208-6 (Харвест) (в пер.).
Чуковский, К. И. Мойдодыр и
другие любимые мультики: [сказки: для
дошкольного возраста] / К. Чуковский;
рисунки В. Сутеева. — Москва: АСТ:
Астрель, 2012. — 72 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 3500
экз. — ISBN 978-5-17-066096-4 (АСТ). —
ISBN 978-5-271-27294-3 (Астрель). — ISBN
978-985-16-8316-7 (Харвест) (в пер.).
Літаратура Беларусі на рускай мове
Пименова, Е. Нинкины качели:
[для младшего и среднего школьного
возраста] / Елена Пименова; под
редакцией Бориса Ганаго; иллюстрации:
Наталья Иванчик. — Минск: Братство в
честь св. Архистратига Михаила, 2012.
— 62 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-697829-9.
Сенюк, М. А. Сказки голубых ветров
/ М. А. Сенюк. — Минск: Белорусская
ассоциация «Конкурс», 2012. — 287 с. —
5400 экз. — ISBN 978-985-557-007-4 (в пер.).
Беларуская лiтаратура
Колас, Я. Новая зямля: паэма: [для
сярэдняга і старэйшага школьнага
ўзросту] / Якуб Колас; [прадмова Міхася
Мушынскага]. — Мінск: Мастацкая
літаратура, 2012. — 333 с. — 2000 экз.
— ISBN 978-985-02-1357-0 (у пер.).
Федарэнка, А. М. Вёска: [аповесць] /
А. М. Федарэнка. Новыя прыгоды Несцеркі:
[камедыя ў 8 карцінах]; Страсці па Аўдзею:
[народная драма ў 6 дзеях] / У. П. Бутрамееў:
[да зборніка ў цэлым: для сярэдняга і
старэйшага школьнага ўзросту]. — Мінск:
Беларусь, 2012. — 220 с. — 23500 экз.
— ISBN 978-985-01-0950-7 (у пер.).
Чарняўскі, М. Як зрабіць вясёлым
дзень : вершы, казкі, гумарынкі: [для
малодшага школьнага ўзросту] / Мікола
Чарняўскі; [мастак Анатоль Александровіч;

аўтар уступнага артыкула Карлюкевіч А.].
— Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012.
— 101 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-699434-3 (у пер.).
Тэорыя літаратуры. Вывучэнне
літаратуры. Літаратурная тэхніка
Воропаева, В. С. Литературное чтение:
учебник для 3-го класса учреждений
общего среднего образования с русским
языком обучения: в 2 ч. / В. С. Воропаева,
Т. С. Куцанова. — [2-е изд.], исправленное
и дополненное. — Минск: Белорусский
республиканский литературный фонд,
2012– — ISBN 978-985-6975-18-2 (в пер.).
Ч. 1. — 2012. — 127 с. — 106171 экз.
— ISBN 978-985-6975-16-8.
Беларуская лiтаратура

Варапаева, В. С. Літаратурнае чытанне:
вучэбны дапаможнік для 4-га класа
спецыяльных агульнаадукацыйных школ
з беларускай мовай навучання: у 2 ч. /
В. С. Варапаева, Т. С. Куцанава. — Мінск:
Народная асвета, 2012. — 893 экз. — ISBN
978-985-03-1794-0 (у пер.).
Ч. 1. — 116 с. — ISBN 978-985-03-1795-7.
Ч. 2. — 124 с. — ISBN 978-985-03-1796-4.
Голуб, Т. С. Летапіс жыцця і творчасці
Аркадзя Куляшова / Тэрэза Голуб; навуковы
рэдактар М. І. Мушынскі; Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і
літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы.
— Мінск: Беларуская навука, 2012. — 307 с.
— Частка тэксту на рускай мове. — 300 экз.
— ISBN 978-985-08-1394-7.
Літаратурная карта Еўропы: кантакты,
тыпалогія, інтэртэкстуальнасць /
[А. В. Вальчук і інш.; навуковы рэдактар
М. У. Мікуліч]; Нацыянальная акадэмія
навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры
ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск:
Беларуская навука, 2012. — 575 с. —
Аўтары таксама: Барысюк Т. П., Бахановіч
Н. Л., Бязлепкіна А. П., Лявонава Е. А.,
Мікуліч М. У., Мінскевіч С. Л., Чарота У. І.,
Шаладонава Ж. С. — 300 экз. — ISBN 978985-08-1397-8.
Уткевіч, В. І. Тыпалогія нацыянальнага
характару ў творчасці Кнута Гамсуна і
Максіма Гарэцкага / В. І. Уткевіч. — Мінск:
Бестпрынт, 2012. — 123 с. — 100 экз. — ISBN
978-985-6873-45-7.
Ялынцава, І. У. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў для школьнікаў /
І. У. Ялынцава. — Мінск: Беларуская асацыяцыя «Конкурс», 2012. — 143 с. — 10500 экз.
— ISBN 978-985-557-008-1 (у пер.).
ГЕАГРАФIЯ. БIЯГРАФII. ГIСТОРЫЯ
Археалогiя
Кенько, П. М. Поясная гарнитура
с территории Беларуси (I – XIII вв.): свод
археологических источников / П. М. Кенько;
Национальная академия наук Беларуси,
Институт истории. — Минск: Беларуская
навука, 2012. — 170 с. — 120 экз. — ISBN
978-985-08-1398-5.
Краязнаўства
Жыліч, Н. А. Мая Радзіма – Беларусь:
красворды для вучня 4-га класа /
Н. А. Жыліч. — 2-е выд. — Мінск: Аверсэв,
2012. — 79 с. — 1100 экз. — ISBN 978-98519-0122-3.
Филиппович, Т. В. Время и люди /
Тамара Филиппович; [фото Владимира
Третьяка]. — Минск: Конфидо, 2011.
— 198 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-677729-8 (в пер.).
Minsk in your pocket = Минск в твоем
кармане: [essential city guides: справочник /
составители: Виктор Вадимович Мартынов,
Елена Андреевна Чудникова; фотограф
А. П. Дрибас]. — Минск: Топпринт, 2011. — 77 с.
— 20000 экз. — ISBN 978-985-90160-4-2.
Геаграфiя як навука. Падарожжы
Пацыкайлік, Д. А. Методыка
геаграфічных даследаванняў: вучэбны
дапаможнік для студэнтаў устаноў
вышэйшай адукацыі па геаграфічных
спецыяльнасцях / Д. А. Пацыкайлік,
В. М. Сасноўскі; Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт ім. Максіма Танка.
— Мінск: БДПУ, 2012. — 184 с. — 500 экз.
— ISBN 978-985-541-055-4.
Гiстарычная навука. Гiстарыяграфія
Архіварыус: зборнік навуковых
паведамленняў і артыкулаў / Дэпартамент
па архівах і справаводству Міністэрства
юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны
гістарычны архіў Беларусі. — Мінск:
БелНДІДАС, 2001– — ISSN 2225-4412.
Вып. 8 / [рэдкалегія: З. Л. Яцкевіч
(адказны рэдактар) і інш.]. — 2010. — 337 с.
— Частка тэксту на польскай і рускай мовах.
— 100 экз.
Фонды Национального архива
Республики Беларусь: краткий справочник /
Департамент по архивам и делопроизводству
Министерства юстиции Республики Беларусь,
Государственное учреждение «Национальный
архив Республики Беларусь»; [составители:
Г. Н. Лихтенштейн, Е. Р. Маньковская ;
редколлегия: В. И. Адамушко и др.]. — Минск:
Национальная библиотека Беларуси, 2012.
— 229 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6879-75-6
(в пер.).
Усеагульная гiсторыя
Гаврилов, И. Д. В потоках великого
времени / И. Д. Гаврилов. — Минск:
Минсктиппроект, 2012. — 47 с. — 50 экз.
— ISBN 978-985-7031-13-9.
Кокрэлл, К. Мировая история в легендах
и мифах / Карина Кокрэлл; [рисунки:
Юлия Сомина]. — Москва: Астрель; СанктПетербург: Астрель-СПб, 2012. — 605 с.
— Издано при участии ООО «Харвест»
(Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-27142878-4 (Астрель). — ISBN 978-5-9725-2272-

9 (Астрель-СПб). — ISBN 978-985-18-1288-8
(Харвест) (в пер.).
Гiсторыя Старажытнага свету

Тойнби, А. Д. Роль личности в
истории / Арнольд Дж. Тойнби; [перевод
с английского Е. ДоброхотовойМайковой, И. Майгуровой]. — Москва:
Астрель, 2012. — 222 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000
экз. — ISBN 978-5-271-41624-8 (Астрель).
— ISBN 978-985-18-1259-8 (Харвест)
(в пер.).
Гiсторыя Сярэднiх вякоў, новага
i найноўшага часу
Актуальные проблемы истории
Нового и Новейшего времени (к 100летию профессора Л. М. Шнеерсона):
международная научно-теоретическая
конференция. — Минск: РИВШ, 2012. —
229 с. — Часть текста на белорусском языке.
— 60 экз. — ISBN 978-985-500-542-2.
Гiсторыя Расii. Гісторыя СССР у цэлым
Вирта, Т. Н. Родом из Переделкино /
Татьяна Вирта. — Москва: Астрель, 2011.
— 317 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 9785-271-40748-2 (Астрель). — ISBN 978-985-181063-1 (Харвест) (в пер.).
Гiсторыя Беларусi
Брестская крепость. Война и мир /
[автор концепции и текста А. Суворов; фото:
А. Суворов и др.]. — [2-е изд.]. — Брест:
Полиграфика, 2012. — 255 с. — 500 экз.
— ISBN 978-985-6970-34-7 (в пер.).
Деды: дайджест публикаций о
белорусской истории / [составитель и
редактор Тарас Анатолий Ефимович]. —
Минск, 2009– — Основан в 2009 г. — ISSN
2075-5376.
Вып. 9. — Харвест, 2012. — 278 с. — 1000
экз. — ISBN 978-985-1209-3 (ошибоч.).
Копыл, С. П. Урочище Пески
— территория смерти. 1941–1944 /
С. П. Копыл. — Полоцк: Полоцкое книжное
издательство, 2012. — 71 с. — 600 экз.
— ISBN 978-985-6936-41-1.
Могилевский поисковый вестник.
— Могилев: Могилевская областная
укрупненная типография, 2005–
Вып. 6 / Общественное объединение
«Могилевский областной историкопатриотический поисковый клуб
«Виккру» при поддержке Управления
идеологической работы Могилевского
облисполкома и Отдела по делам молодежи
Могилевского облисполкома; [редакторсоставитель Н. С. Борисенко]. — 2011.
— 199 с. — Часть текста на белорусском
языке. — 300 экз.
Вып. 7 / Общественное объединение
«Могилевский областной историкопатриотический поисковый клуб
«Виккру» при поддержке Управления
идеологической работы Могилевского
облисполкома и Отдела по делам
молодежи Могилевского облисполкома;
[редактор-составитель: Н. С. Борисенко].
— АмелияПринт, 2012. — 275 с. — Часть
текста на белорусском языке. — 199 экз.
Панов, С. В. История Беларуси.
6–11 классы: основные даты и события с
комментариями / С. В. Панов. — 2-е изд.
— Минск: Аверсэв, 2012. — 112 с. — 3100
экз. — ISBN 978-985-19-0107-0.
Полоцк / [О. Н. Левко и др.; научный
редактор О. Н. Левко]; Национальная
академия наук Беларуси, Институт
истории. — Минск: Беларуская навука,
2012. — 741 с. — Авторы также:
Бектинеев Ш. И., Войтехович А. В.,
Воронин В. А., Габрусь Т. В., Груша А. И.,
Дук Д. В., Емельянчик О. А., Климов М. В.,
Магалинский И. В., Мацук А. В., Скепьян А. А.,
Соловьев А. А., Тарасов С. В.Черевко В. В.,
Штыхов Г. В. — ISBN 978-985-08-1410-4
(в пер.).
Ракуць, В. У. Чалавек і свет. Мая Радзіма
– Беларусь: 4-ты клас: праверачныя,
практычныя і творчыя заданні / В. У.
Ракуць, С. В. Паноў. — 3-е выд. — Мінск:
Пачатковая школа, 2012. — 94 с. — 3000
экз. — ISBN 978-985-6988-43-4.
Ратько, А. Ф. История Беларуси:
тестовый тренажер для подготовки к
централизованному тестированию /
А. Ф. Ратько. — 2-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 126 с. — 1100 экз.
— ISBN 978-985-19-0120-9.
Сасим, А. М. История Беларуси: 9-й
класс: ответы на билеты: [для подготовки
к экзаменам: 2011/2012 учебный год] /
А. М. Сасим. — Минск: Экоперспектива,
2012. — 111 с. — 3500 экз. — ISBN 978985-469-408-5.
Сасим, А. М. История Беларуси: 9-й
класс: схемы, таблицы, карты: ответы на
билеты 2011/12 учебный год /
А. М. Сасим. — Минск: Экоперспектива,
2012. — 63 с. — 3000 экз. — ISBN 978985-469-409-2.
Чалавек і свет. Мая Радзіма
– Беларусь: 4-ты клас: рабочы сшытак;
дапаможнік для вучняў устаноў агульнай
сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай
мовамі навучання / [укладальнік
М. Ю. Дуда]. — 4-е выд. — Мінск: Кузьма,
2012. — 32 с. — 10100 экз. — ISBN 978985-453-531-9.
Агульны раздзел. Навука і веды.
Інфармацыя.
Дакументацыя.
Арганізацыі ў цэлым
Навука і веды ў цэлым.
Арганізацыя разумовай працы
Ерошов, А. И. Основы научных
исследований и инновационной
деятельности: учебно-методическое
пособие: [для студентов: в 2 ч.] /
А. И. Ерошов; Министерство образования
Республики Беларусь, Международный

государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова, Факультет
мониторинга окружающей среды, Кафедра
энергоэффективных технологий. — Минск:
МГЭУ, 2012. — 20 экз. — ISBN 978-985-551038-4.
Ч. 1. — 86 с. — ISBN 978-985-551-036-0.
Ч. 2. — 103 с. — ISBN 978-985-551-037-7.
Каталог малых инновационных
предприятий Республики Беларусь =
Catalogue of small innovative enterprizes of
the Republic of Belarus / Государственный
комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь; [составители:
А. А. Сильченко и др.; под редакцией
И. В. Войтова]. — Минск: БелИСА, 2011.
— 143 с. — Текст параллельно на русском и
английском языках. — 150 экз. — ISBN 978985-6874-23-2.
Миронович, И. М. Будущее за
синтезом знаний: научно-методическое
пособие для слушателей учреждений
образования, обеспечивающих повышение
квалификации и переподготовку кадров
/ И. М. Миронович. — Гомель: БГУТ, 2012.
— 135 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-468850-3 (ошибоч.).
Национальная академия наук
Беларуси. Отчет о деятельности
Национальной академии наук Беларуси в
2011 году / Национальная академия наук
Беларуси. — Минск: Белорусская наука,
2012. — 353 с. — 500 экз.
Дакументацыя. Друк у цэлым.
Аўтарства

Друк Беларусі, 2001–2010: статыстычны
зборнік / [складальнік Т. Р. Рабушка; пад
агульнай рэдакцыяй А. В. Івановай]. —
Мінск: НКП Беларусі, 2012. — 208 с.
—100 экз. — ISBN 978-985-6020-56-1.
Інфармацыйныя тэхналогіі
Анисимова, Ж. М. Компьютерные
информационные технологии: краткий курс
лекций: в 3 ч. / Ж. М. Анисимова,
Л. И. Крошинская, Л. С. Черепица; БИП
– Институт правоведения. — Минск: БИП
– Институт правоведения, 2012. — 100 экз.
Ч. 1. — 139 с. — ISBN 978-985-7014-25-5.
Ч. 2. — 91 с. — ISBN 978-985-7014-26-2.
Ч. 3. — 63 с. — ISBN 978-985-7014-27-9.
Бельская, Г. В. Текстовый редактор
Word для пользователя: учебнометодическое пособие / Г. В. Бельская,
М. С. Дмитриева; Министерство труда и
социальной защиты Республики Беларусь,
Государственное учреждение образования
«Республиканский институт повышения
квалификации и переподготовки
работников Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь».
— Минск: РИПК Минтруда и соцзащиты,
2011. — 91 с. — 100 экз. — ISBN 978-9856865-78-0.
Гузенко, Е. Н. Лучшие программы для
ПК / Е. Н. Гузенко, А. С. Сурядный. — Москва:
Астрель, 2012. — 381 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 2000
экз. — ISBN 978-5-271-40225-8 (Астрель).
— ISBN 978-985-18-0803-4 (Харвест).
Кирись, Г. В. Элементы компьютерной
грамоты: учебное пособие для 6-го класса
1-го отделения вспомогательной школы
с русским языком обучения / Г. В. Кирись,
Е. А. Мулица. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 127 с. — 1630 экз. — ISBN 978985-471-487-5 (в пер.).
Кірысь, Г. В. Элементы камп’ютарнай
граматы: вучэбны дапаможнік для 6-га класа
-га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання / Г. В. Кірысь,,
. А. Муліца. — Мінск: Адукацыя і выхаванне,
2012. — 127 с. — 815 экз. — ISBN 978-985471-500-1 (у пер.).
Компьютерные системы и сети:
материалы 48-й научной конференции
аспирантов, магистрантов и студентов (Минск,
7–11 мая 2012 г.) / Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники; [редколлегия: В. А. Прытков
(главный редактор) и др.]. — Минск: БГУИР,
2012. — 159 с. — Часть текста на английском
и белорусском языках. — 140 экз. — ISBN 978985-488-886-6.
Кротенок, В. В. Логические и
арифметические основы и принципы
работы вычислительной техники: курс
лекций для студентов специальности
1-40 01 02 «Информационные системы и
технологии (по направлениям)» дневной
и заочной форм обучения / В. В. Кротенок:
Министерство образования Республики
Беларусь, Гомельский государственный
технический университет им. П. О. Сухого,
Кафедра «Информационные технологии».
— Гомель: ГГТУ, 2012. — 68 с. — 60 экз.
— ISBN 978-985-535-116-1.
Крупич, А. А. Телекоммуникационные
системы и компьютерные сети: курс
лекций: для студентов специальности
«Экономическая информатика» /
А. А. Крупич, О. А. Сосновский;
Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. — Минск:
БГЭУ, 2012. — 186 с. — 1300 экз. — ISBN 978985-484-837-2.
Овчинникова, Л. Г. Информатика:
рабочая тетрадь для 6-го класса: пособие
для учащихся учреждений общего среднего
образования с белорусским и русским
языками обучения / Л. Г. Овчинникова.
— 6-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 139 с.
— 21000 экз. — ISBN 978-985-19-0194-0.
Овчинникова, Л. Г. Информатика:
рабочая тетрадь для 7-го класса: пособие
для учащихся учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения
/ Л. Г. Овчинникова. — 5-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 126 с. — 15000 экз. — ISBN
978-985-19-0195-7.
Овчинникова, Л. Г. Информатика:
рабочая тетрадь для 8-го класса: пособие
для учащихся учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения
/ Л. Г. Овчинникова. — 4-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 143 с. — 12000 экз. — ISBN
978-985-19-0196-4.

Овчинникова, Л. Г. Информатика:
рабочая тетрадь для 9-го класса: пособие
для учащихся учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения
/ Л. Г. Овчинникова. — 3-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 138 с. — 9100 экз. — ISBN
978-985-19-0197-1.
Сурядный, А. С. Компьютеры,
программы, сети / А. С. Сурядный, М. В.
Цуранов. — Москва: Астрель, 2012. — 431 с.
— Издано при участии ООО «Харвест»
(Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-27142560-8 (Астрель). — ISBN 978-985-18-13427 (Харвест) (в пер.).
Теоретические и прикладные
проблемы информационной
безопасности: международная научнопрактическая конференция (Минск,
21 июня 2012 г.): тезисы докладов /
[редколлегия: В. Б. Шабанов и др.].
— Минск: Академия МВД Республики
Беларусь, 2012. — 331 с. — 200 экз. — ISBN
978-985-427-749-3.
Технические средства защиты
информации: тезисы докладов X
Белорусско-российской научнотехнической конференции (Минск, 29–30
мая 2012 г.) / [редколлегия: Л. М. Лыньков
и др.]. — Минск: БГУИР, 2012. — 98 с.
— Часть текста на английском языке. — 100
экз. — ISBN 978-985-488-885-9.
Филиппова, Г. Т. Информатика в школе:
создание веб-страниц в теории и на
практике / Г. Т. Филиппова, В. А. Терещук,
М. В. Садилова. — 4-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 108 с. — 1100 экз. — ISBN
978-985-19-0237-4.
Кіраванне. Менеджмент

Гулина, О. В. Информационный
менеджмент: учебное пособие / О. В.
Гулина. — Минск: Четыре четверти, 2012.
— 264 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-702632-6.
Зорина, Т. Г. Международная логистика:
учебное пособие для студентов высших
учебных заведений по специальности
«Логистика» / Т. Г. Зорина, М. А. Слонимская.
— Минск: БГЭУ, 2012. — 243 с. — 1000 экз.
— ISBN 978-985-484-835-8.
Иконников, В. Ф. Информационные
технологии и системы в логистике: учебнометодическое пособие: [для студентов] /
В. Ф. Иконников, А. М. Седун, Н. Г.
Токаревская; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский
государственный экономический
университет. — Минск: БГЭУ, 2012. — 87 с.
— 250 экз. — ISBN 978-985-484-826-6.
Овчинников, В. М. Основы
делопроизводства с использованием
ПЭВМ: учебно-практическое пособие: [для
слушателей] / В. М. Овчинников, О. Н. Горелая,
Е. В. Якобсон; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский
государственный университет транспорта,
Институт повышения квалификации и
переподготовки руководителей и специалистов
транспортного комплекса Республики
Беларусь, Кафедра «Энергоэффективные
технологии на транспорте». — Гомель: БГУТ,
2012. — 174 с.
— 100 экз. — ISBN 978-985-554-007-7
(в пер.).
Попова, О. С. Эффективный менеджер:
отбор и оценка управленческих кадров:
пособие для слушателей курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров /
О. С. Попова. — Минск: РИПО, 2012. — 55 с.
— 150 экз. — ISBN 978-985-503-202-2.
Славинская, О. В. Основы
делопроизводства: пособие для
слушателей курсов повышения
квалификации – специалистов
социально-трудовой сферы /
О. В. Славинская; Министерство труда
и социальной защиты Республики
Беларусь, Государственное учреждение
образования «Республиканский
институт повышения квалификации
и переподготовки работников
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь». — Минск:
РИПК Минтруда и соцзащиты, 2012. — 34
с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6865-89-6.
Стандартызацыя прадукцыі,
працэсаў, мер, вагаў і часу
Юрьев, В. И. Метрология и
стандартизация: курс лекций для студентов
высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 1-33 01 06 Экология
сельского хозяйства со специализацией
1-33 01 06 01 Сельскохозяйственная
радиоэкология / В. И. Юрьев; Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Белорусская
государственная сельскохозяйственная
академия. — Горки: БГСХА, 2012. — 112 с.
— 50 экз. — ISBN 978-985-467-362-2.
Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс
Вместе с Россией: информационнолитературный альманах. — Минск, 2012.
— 14 с. — 299 экз.
Інстытут культуры Беларусі = Institute of
culture of Belarus / [над буклетам працавалі:
Ю. Шабан і інш.]. — Мінск, 2012. — 11 с. —
Тэкст паралельна на беларускай і англійскай
мовах. — 100 экз.

Прадам кнігі:
Францішак Багушэвіч.
Творы; прадм. Я. Янушкевіча.
— Мінск: Мастацкая літаратура, 2009.
Дзмітрый Бугаёў. Паэзія
Максіма Танка. — 2-е выд.,
выпр. і дап. — Мінск: Беларуская навука, 2003.
Тэл. 8 (017) 260-75-29

Літаратура і мастацтва
Культура в Республике Беларусь
= Culture in the Republic of Belarus:
статистический сборник / Национальный
статистический комитет Республики
Беларусь. — Минск: Национальный
статистический комитет Республики
Беларусь, 2012. — 179 с. — Параллельно
на русском и английском языках. — 61 экз.
— ISBN 978-985-7015-07-8.
Культура малых гарадоў Брэсцкай
вобласці. Ганцавічы / ДзУК «Брэсцкі
абласны грамадска-культурны цэнтр»;
[складальнікі: Святлана Несцярэнка, Ірына
Абакумава; галоўны рэдактар Тамара
Цібароўская]. — Брэст: РИА «Вечерний
Брест», 2012. — 22 с. — 150 экз.
Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі
Библиографический указатель
научных публикаций доктора
технических наук, профессора Талгата
Салиховича Хасаншина / Министерство
образования Республики Беларусь,
Могилевский государственный университет
продовольствия; [составитель В. И.
Грибенкова]. — Могилев: МгГУП, 2012. — 23
с. — 35 экз. — ISBN 978-985-6979-41-8.
Светлая созидающая сила:
чтение и книга в педагогическом
образовании и педагогической практике:
библиографический указатель /
Министерство образования Республики
Беларусь, Мозырский государственный
педагогический университет им. И. П.
Шамякина; [составитель О. В. Логинова].
— Мозырь: МзГПУ, 2012. — 162 с. — 42 экз.
— ISBN 978-985-477-301-8.
Бiблiятэчная справа.
Бiблiятэказнаўства
Знаменитым землякам посвящается
/ [редактор-составитель Л. В. Нестерович].
— Минск: Красико-Принт, 2012. — 174 с.
— Часть текста на белорусском языке.
— 1700 экз. — ISBN 978-985-405-673-9.
Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi
Актуальные проблемы правовых,
экономических и гуманитарных наук:
материалы II научно-практической
конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов
и студентов, Минск, 19 апреля 2012 г. /
[редколлегия: С. Ф. Сокол, С. А. Самаль,
В. К. Бонько]. — Минск: БИП – Институт
правоведения, 2012. — 356 с. —
Библиография в конце докладов. — 100 экз.
— ISBN 978-985-7014-22-4.
Белорусский государственный
университет транспорта (Гомель).
Сборник студенческих научных работ /
Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный
университет транспорта. — Гомель: БГУТ,
1996–
Вып. 19, ч. 1 / под редакцией В. И. Сенько.
— 2012. — 262 с. — 150 экз.
Белорусский государственный
экономический университет
(Минск). Научные труды Белорусского
государственного экономического
университета / Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский
государственный экономический
университет; [редколлегия: В. Н. Шимов
(председатель) и др.]. — Минск: БГЭУ, 2012.
— 563 с. — Часть текста параллельно на
русском и английском языках. — 100 экз.
— ISBN 978-985-484-861-7. — ISSN 2219-9772.
Молодежь в науке-2011: приложение
к журналу «Весці Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі»: в 5 ч. / Национальная
академия наук Беларуси, Совет молодых
ученых НАН Беларуси. — Минск: Беларуская
навука, 2012– . — ISBN 978-985-08-1381-7.
Ч. 3: Серия биологических наук /
[редколлегия: И. Д. Волотовский (главный
редактор) и др.]. Серия медицинских
наук / [редколлегия: А. Г. Мрочек (главный
редактор) и др.]. — 2012. — 287 с. — Часть
текста на английском языке. — Резюме на
английском языке. — 86 экз. — ISBN 978985-08-1391-6.
Содружество наук. Барановичи-2012:
материалы VIII Международной научнопрактической конференции молодых
исследователей, 23–24 мая 2012 г.,
г. Барановичи: в 3 ч. / [редколлегия:
И. Я. Тучина (отв. ред.) и др.]. — Барановичи:
БарГУ, 2012. — Часть текста параллельно на
русском и английском языках. — ISBN 978985-498-511-4.
Ч. 1. — 295 с. — Часть текста на
английском и белорусском языках. —
130 экз. — ISBN 978-985-498-512-1.
Ч. 2. — 306 с. — 139 экз. — ISBN 978-985498-513-8.
Ч. 3. — 280 с. — Часть текста на
белорусском языке. — 113 экз. — ISBN 978985-498-514-5.
Выданні для моладзі. Дзіцячая,
юнацкая літаратура
Андрианов, М. А. Философия для
детей в сказках и рассказах: [пособие по
воспитанию детей в семье и школе] /
М. А. Андрианов. — Минск: Букмастер, 2012.
— 280 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549212-3 (в пер.).
Андрианов, М. А. Философия для детей в
сказках и рассказах: пособие по воспитанию
детей в семье и школе / М. А. Андрианов.
— Минск: Букмастер, 2012. — 280 с. — 10050
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Любові, Надзеі і Веры

См а к

Смак чыстай вады з крыніцы паэтычнага натхнення нязменны. Мяняюцца
толькі пачуцці: спачатку радкі кладуцца на алтар Любові (“Пакуль што
я толькі прахожы, / Ды сцежкі мяне прывядуць / Да любай жанчыны прыгожай, /
Якую Любоўю завуць…”), потым галоўнай багіняй робіцца Надзея, а сталасці
спрыяе Вера.
Кніга члена Саюза пісьменнікаў Беларусі Віктара Бубнава “Тры жанчыны”, што
ўбачыла свет сёлета ў мінскім выдавецтве “Ковчег”, пра гэтых апякунак, якія паслядоўна ўвайшлі
ў жыццё паэта. Любові, Надзеі і Веры прысвечаны верш, што адкрывае зборнік і дае яму назву.
Крэда Віктара Анатольевіча — “і ні рэкламаю, і ні афішай / Быць аніколі не зможа любоў”. Таму вельмі
пяшчотна, напаўголаса расказвае ён пра вочы каханай жанчыны, пра тое, як матылёк садзіцца ёй на
валасы, як дзяўчына разглядае жучка на далоньцы, узгадвае, што маці “заўзятай кветніцай была”.
Запомняцца чытачу партрэты людзей, што закранулі сэрца паэта: бацькі (“Як бацька хораша сталярыў.
/ Жывою справаю гарэў, / І вокны ён рабіў, як мары, / Хоць усяго тры класы меў”), баяніста з вёсачкі
Траянава (“ніхто не можа баяніста хоць на хвілінку замяніць”), прыгожай прадаўшчыцы квасу Дуні.
Выразныя, ёмістыя “фотаздымкі” сялянскага жыцця асабліва ўдаюцца Віктару Бубнаву (“Не кожны
ўсё-такі наклепле / Аднойчы збітую касу… / І той не дасць сабе паблажку, / Хоць часу ранняга стае.
/ Ізноў шурпатая мянташка, / Так, як душа яго, пяе…”). Паэт прызнаецца: “Я ўсё ж бульбаш” — і
ўражвае чытача: “Не хутка я скажу: — Шабаш, — / Бо ўсёй мяжы сваёй наўсцяж — радкі нявыкапанай
бульбы”. Лепшыя строфы зборніка прысвечаны роднай краіне: “У квецені садоў мая Радзіма. / Назвалі
яе белай нездарма”.
Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА
экз. — ISBN 978-985-549-213-0 (в пер.).
Большая книга вопросов и ответов
для очень умных: [детская энциклопедия].
— Минск: Современный литератор, 2012.
— 239 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978985-14-1593-5 (в пер.).
Государственные символы Республики
Беларусь: [для младшего школьного
возраста / составитель: Т. И. Жуковская].
— Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2012.
— 16 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-110611-6.
Дмитриева, В. Г. Большая книга
загадок с наклейками для маленьких
принцесс: [для дошкольного и младшего
школьного возраста (взрослые читают
детям) / Валентина Геннадьевна Дмитриева;
иллюстрации: Л. Двинина]. — Москва:
Астрель, 2012. — 96 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз.
— ISBN 978-5-271-40871-7 (Астрель). — ISBN
978-985-18-1230-7 (Харвест).
Дорогов, Ю. И. Оригами: фигурки,
игрушки и зверушки: [для среднего
школьного возраста] / Юрий Иванович
Дорогов, Елизавета Юрьевна Дорогова.
— Ярославль: Академия развития, 2012.
— 127 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 9785-7797-1670-3 (Академия развития). — ISBN
978-985-18-0931-4 (Харвест).
Ермакович, Д. И. Мальчики, книга
для вас: [для дошкольного и младшего
школьного возраста / Ермакович Дарья
Ивановна]. — Минск: Харвест, 2011. — 223 с.
— 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9346-3
(в пер.).
Красная книга Беларуси для детей.
Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся.
Млекопитающие / [Л. Д. Бурко и др.].
— Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2012.
— 395 с. — 5600 экз. — ISBN 978-985-110628-4 (в пер.).
Легендарные полочане: [для младшего
школьного возраста / составители:
Н. Я. Гальперович, А. В. Геращенко]. — Минск:
Беларуская энцыклапедыя, 2012. — 16 с.
— 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0633-8.
Максимович, Д. М. Школьникам об
энергии будущего / Д. М. Максимович.
— Минск: Беларусь, 2012. — 68 с. — 2000
экз. — ISBN 978-985-01-0972-9 (в пер.).
Святая великомученица Ирина
Македонская / [пересказала для
детей Старостина Ирина Анатольевна;
иллюстрации Г. Л. Ивановой, А. В. Велько;
фотография В. И. Старостина]. — Минск:
Белорусская Православная Церковь
(Белорусский Экзархат Московского
Патриархата), 2012. — 16 с. — 3000 экз.
— ISBN 978-985-511-491-9.
Святой великомученик и целитель
Пантелеимон / [пересказал для детей
Велько Александр Владимирович;
иллюстрации А. В. Велько]. — 2-е изд. —
Минск: Белорусская Православная Церковь
(Белорусский Экзархат Московского
Патриархата), 2012. — 16 с. — 3000 экз.
— ISBN 978-985-511-492-6.
Шереметьева, Т. Л. Что? Зачем? Почему?:
новые вопросы, новые ответы: [для
младшего и среднего школьного возраста
/ Шереметьева Татьяна Леонидовна]. —
Минск: Харвест, 2012. — 319 с. — 10000 экз.
— ISBN 978-985-16-9289-3 (в пер.).
Энциклопедия для девочек / составитель
Л. С. Клечковская; художник А. Чайчук].
— Минск: Букмастер, 2012. — 478 с. — 5050
экз. — ISBN 978-985-549-206-2 (в пер.).
Энциклопедия для мальчиков
/ [составитель Сурженко Леонид
Анатольевич]. — Минск: Букмастер, 2012.

— 308 с. — 3550 экз. — ISBN 978-985-549205-5 (в пер.).
Энциклопедия для школьников и
студентов. Информационное общество.
XXI век / [под общей редакцией В.
И. Стражева]. — Минск: Беларуская
Энцыклапедыя, 2012. — 525 с. — 4300 экз.
— ISBN 978-985-11-0630-7 (в пер.).
ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ
Фiласофiя
Гадания на картах. — Минск: Букмастер,
2012. — 64 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985549-227-7.
Гороскопы. — Минск: Букмастер, 2012.
— 63 с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549228-4.
Псiхалогiя
Гоман, К. К. Язык тела для лидеров /
Кэрол Кинси Гоман; [перевод с английского
С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2012. — 237 с.
— Издано при участии ООО «Харвест»
(Минск). — 3500 экз. — ISBN 978-985-151570-3 (в пер.).
Дыгун, М. А. Конспект лекций по
психологии для дошкольного отделения:
[в 3 ч.: для учащихся ССУЗов / М. А. Дыгун,
Л. Л. Михайлова, Е. А. Магонова; под
редакцией М. А. Дыгуна]. — Мозырь:
Образовательная компания «Содействие»,
2012– — ISBN 978-985-520-574-7.
Ч. 2. — 2012. — 207 с. — 600 экз. — ISBN
978-985-520-563-1.
Карьерное консультирование: учебнометодический комплекс : [для студентов и
слушателей / авторы-составители:
С. Л. Богомаз, Н. В. Кухтова]. — Витебск: ВГУ,
2012. — 219 с. — 50 экз. — ISBN 978-985517-345-9.
Кехо, Д. Подсознание может все!:
[перевод с английского] / Джон Кехо.
— Минск: Попурри, 2012. — 158 с. — Издано
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000
экз. — ISBN 978-985-15-1662-5.
Конспект лекций по возрастной и педагогической психологии: пособие для учащихся школьного отделения педагогических
колледжей / [М. А. Дыгун и др.]; под редакцией М. А. Дыгуна. — Мозырь: Образовательная
компания «Содействие», 2012. — 179 с. — 500
экз. — ISBN 978-985-520-570-9.
Конспект лекций по общей психологии:
пособие для учащихся школьного отделения
педагогических колледжей: в 2 ч. /
[М. А. Дыгун и др.]; под общей редакцией
М. А. Дыгуна. — Мозырь: Образовательная
компания «Содействие», 2012– — ISBN
978-985-520-571-6.
Ч. 1. — 2012. — 151 с. — 800 экз. — ISBN
978-985-520-568-6.
Наварро, Д. Я вижу, о чем вы думаете
= What every body is saying / Джо Наварро,
Марвин Карлинс; [перевод с английского:
О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2012.
— 333 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-151592-5 (в пер.).
Пархомович, В. Б. Деструктивные
эмоциональные состояния /
В. Б. Пархомович. — Минск: И. П. Логвинов,
2012. — 441 с. — 1000 экз. — ISBN 978-9856991-83-0.
Тренинг личностного роста:
пособие: [для студентов] / Министерство
образования Республики Беларусь,
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова, Кафедра прикладной
психологии; [автор-составитель:
Ж. Л. Данилова]. — Витебск: ВГУ, 2012.
— 50 с. — 55 экз.

Шарма, Р. С. МегаЖизнь: 30-дневное
путешествие к настоящей жизни : [перевод
с английского] / Робин Шарма. — 5-е изд.
— Минск: Попурри, 2012. — 284 с. — Издано
при участии ООО «Харвест» (Минск).
— 11000 экз. — ISBN 978-985-15-1624-3.
Этыка. Вучэнне аб маралi.
Практычная фiласофiя
Экологическая этика: учебное пособие /
[Т. В. Мишаткина и др.]; под редакцией
С. П. Кундаса и Т. В. Мишаткиной;
Министерство образования Республики
Беларусь, Международный государственный
экологический университет им.
А. Д. Сахарова. — Минск: МГЭУ, 2012. — 277 с.
— 100 экз. — ISBN 978-985-551-045-2.
РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ
Адзіночанка, В. А. Рэлігіязнаўства:
вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў
вышэйшай адукацыі / В. А. Адзіночанка;
Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт
ім. Францыска Скарыны. — 2-е выд.,
перапрацаванае і дапоўненае. — Гомель:
ГДУ, 2012. — 200 с. — 200 экз. — ISBN 978985-439-630-9.
Языкович, В. Р. Религиоведение:
ответы на экзаменационные вопросы:
[для студентов вузов и слушателей]
/ В. Р. Языкович. — 2-е изд. — Минск:
ТетраСистемс, 2012. — 107 с. — 1000 экз.
— ISBN 978-985-536-314-0.
Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы
і дэнамінацыі
Изменяющий жизнь: сборник
свидетельств / [Информационноиздательский центр церкви «Новая Жизнь»].
— Минск, 2012. — 127 с. — 1000 экз.
Лаўрэш, Л. Грэка-каталіцкая (уніяцкая)
царква на Лідчыне / Леанід Лаўрэш; пад
рэдакцыяй С. В. Марозавай. — Полацк:
Грэка-каталіцкая парафія Святамучаніка
Язафата ў г. Полацку, 2012. — 127 с. — Частка
тэксту на рускай мове. — 115 экз. — ISBN
978-985-6448-36-5.
Молитву пролию ко Господу: молитвослов
на всякую потребу. — Минск: Братство в честь
Святого Архистратига Михаила, 2012. — 127 с.
— 10100 экз. — ISBN 978-985-6978-23-7. — ISBN
978-985-69-78-23-7 (ошибоч.).
Николай (Велимирович Н. Д.).
Духовные поучения и советы святителя
Николая Сербского / перевод с сербского
Александра Логинова. — Минск:
Издательство Дмитрия Харченко, 2012.
— 127 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-545047-5. — ISBN 978-985-545-047-6 (ошибоч.).
Размышление смиренного сердца
/ перевод архимандрита Амвросия
(Погодина). — Минск: Белорусская
Православная Церковь (Белорусский
Экзархат Московского Патриархата),
2012. — 103 с. — Издано при участии
Международного благотворительного
фонда «Семья – единение – Отечество»
(д. Семково, Минский р-н) и ООО «Спутник
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN
978-985-511-320-2.
Свирид, А. Н. Униатская церковь
в Западной Беларуси (1921–1939 гг.):
монография / А. Н. Свирид. — Брест: БрГУ,
2012. — 218 с. — 180 экз. — ISBN 978-985473-852-9.
Святая блаженная Матрона
Московская : житие и акафист. — 2-е изд.
— Минск: Белорусская Православная
Церковь (Белорусский Экзархат Московского
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Патриархата), 2012. — 54 с. — Издано при участии
ООО «Спутник Христианина» (Москва). — 5000
экз. — ISBN 978-985-511-372-1 (ошибоч.).
Святыя зямлі Беларускай:
жыццеапісанні / [пад агульнай рэдакцыяй
протаіерэя Георгія Сокалава]. — Мінск:
Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў
г. Мінску, 2012. — 183 с. — 1000 экз. — ISBN
978-985-6594-36-9.
Уайт, Е. Великая борьба и величайшая
надежда / Елена Уайт; перевод с английского:
[И. Поспехин]. — 2-е изд., стереотипное. —
Минск: Позитив-центр, 2012. — 671 с. — 50000
экз. — ISBN 978-985-6983-14-9.
Церковь Святой Живоначальной
Троицы села Марково: 1860–2010:
[справочно-исторические материалы /
автор текста Николай Пешко; фотографии: Е.
Рагунович, Александр Беганский,
А. Каскин]. — Минск, 2012. — 47 с. — 300 экз.
ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ.
СТАТЫСТЫКА. ВАЕННАЯ СПРАВА.
СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР
Гламбоцкий, П. М. Обществоведение:
9-й класс: рабочая тетрадь: пособие для
учащихся учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения / П.
М. Гламбоцкий, В. Н. Гирина; под редакцией
М. И. Вишневского. — 4-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 128 с. — 10100 экз. — ISBN
978-985-19-0214-5.
Гламбоцкий, П. М. Обществоведение:
10-й класс: рабочая тетрадь: пособие для
учащихся учреждений общего среднего
образования с русским языком обучения / П.
М. Гламбоцкий, В. Н. Гирина; под редакцией
М. И. Вишневского. — 2-е изд. — Минск:
Аверсэв, 2012. — 142 с. — 8100 экз. — ISBN
978-985-19-0215-2.
Тэорыя статыстыкi.
Статыстычныя метады
Чубуков, Ж. А. Описательная статистика:
учебно-методическое пособие для
студентов всех факультетов медицинских
вузов, аспирантов, магистрантов,
соискателей и преподавателей /
Ж. А. Чубуков, Т. С. Угольник; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь,
Гомельский государственный медицинский
университет, Кафедра патологической
физиологии. — Гомель: ГГМУ, 2012. — 25 с.
— 50 экз. — ISBN 978-985-506-395-8.
Сацыялогiя
Гресь, С. М. Социология: учебнометодическое пособие для студентов
лечебного, педиатрического, медикодиагностического факультетов /
С. М. Гресь, Ю. С. Севенко; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь,
Гродненский государственный медицинский
университет, Кафедра гуманитарных наук.
— Гродно: ГрГМУ, 2012. — 223 с. — 200 экз.
— ISBN 978-985-496-909-1.
Дети и молодежь Республики
Беларусь = Children and youth in the
Republic of Belarus: статистический
сборник / Национальный статистический
комитет Республики Беларусь. — Минск:
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь, 2012. — 290 с.
— Параллельно на русском и английском
языках. — 65 экз. — ISBN 978-985-7015-05-04.
Карнеги, Д. Как располагать к себе людей
/ Дейл Карнеги; [перевели с английского:
Е. А. Бакушева, Г. И. Левитан,
Е. И. Недбальская]. — 3-е изд. — Минск:
Попурри, 2012. — 719 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 10100
экз. — ISBN 978-985-15-1622-9 (в пер.).
Карнеги, Д. Как стать мастером общения
и публичных выступлений: тренинг / Дейл
Карнеги; [перевела с английского
Е. А. Бакушева]. — Минск: Попурри, 2012.
— 266 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978985-15-1547-5 (в пер.).
Кийосаки, Р. Т. Несправедливое
преимущество: сила финансового
образования / Роберт Кийосаки; [перевод
с английского П. А. Самсонова]. — Минск:
Попурри, 2012. — 365 с. — 5000 экз. — ISBN
978-985-15-1688-5 (в пер.).
Кийосаки, Р. Т. Руководство богатого
папы по инвестированию / Роберт Кийосаки;
[перевод с английского выполнил
О. Г. Белошеев]. — Минск: Попурри, 2012.
— 544 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978985-15-1685-4.
Кузина, С. В. Все врут!: учимся вычислять
людей по их внешнему виду / Светлана
Кузина. — Москва: АСТ: Астрель, 2012.
— 542 с. — Издано при участии ООО
«Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN
978-5-17-069899-8 (АСТ). — ISBN 978-5-27129223-1 (Астрель). — ISBN 978-985-16-9341-8
(Харвест) (в пер.).
Молодежная политика Первомайского
района столицы / Минский городской
исполнительный комитет, Администрация
Первомайского района г. Минска Отдела по
делам молодежи; [авторы проекта]: О. А. Шибко,
И. А. Чайковская. — Минск, 2012. — 100 экз.
Науменко, Л. И. Белорусская
идентичность: содержание, динамика,
социально-демографическая и
региональная специфика / Л. И. Науменко;
Национальная академия наук Беларуси,
Институт социологии. — Минск: Беларуская
навука, 2012. — 202 с. — 200 экз. — ISBN
978-985-08-1423-4.
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Новикова, Л. Г. Социология как судьба...:
избранное: воспоминания коллег /
Л. Г. Новикова; [редколлегия: А. Н. Данилов
(отв. редактор) и др. ; автор вступительной
статьи А. Н. Данилов]; Национальная
академия наук Беларуси, Институт
социологии, Белорусский государственный
университет. — Минск: Беларуская навука,
2012. — 447 с. — 200 экз. — ISBN 978-98508-1412-8.
Романовский, А. В. Социальная
психология: учебно-методическое пособие
для студентов медико-психологического
факультета / А. В. Романовский, Т. И. Спасюк;
Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, Гродненский государственный
медицинский университет, Кафедра
психологии и педагогики. — Гродно: ГрГМУ,
2011. — 195 с. — 99 экз. — ISBN 978-985496-908-4.
Системная трансформация общества:
инновации и традиции / Министерство
образования Республики Беларусь,
Брестский государственный технический
университет; под общей редакцией
Акинчица И. И. — Брест: БрГТУ, 2012.
— 266 с. — Часть текста на английском,
белорусском и польском языках. — 100 экз.
Современная семья и проблемы
семейного воспитания: сборник
научных статей II Международной научнопрактической конференции, 20 марта 2012 г.
— Могилев: МгГУ, 2012. — 475 с. — Часть
текста на белорусском и украинском языках.
— 166 экз. — ISBN 978-985-480-781-2.
Социальное положение и уровень
жизни населения Республики Беларусь
= Social conditions and living standards
of population in the Republic of Belarus:
статистический сборник / Национальный
статистический комитет Республики
Беларусь. — Минск: Национальный
статистический комитет Республики
Беларусь, 2012. — 369 с. — Параллельно
на русском и английском языках. — 76 экз.
— ISBN 978-985-7015-03-0.
Шушунова, Т. Н. Практикум по
социологии: учебно-методическое пособие
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям профиля
А-педагогика / [Шушунова Татьяна
Николаевна, Наумов Дмитрий Иванович,
Галич Людмила Петровна; под редакцией
Т. Н. Шушуновой]; Министерство
образования Республики Беларусь,
Белорусский государственный
педагогический университет им. Максима
Танка. — Минск: БГПУ, 2012. — 166 с. — 270
экз. — ISBN 978-985-541-059-2.
Палiтыка
Черкасов, И. А. Политология. Практикум:
учебно-методическое пособие для
студентов высших учебных заведений /
И. А. Черкасов, Н. П. Черкасова;
Министерство спорта и туризма Республики
Беларусь, Белорусский государственный
университет физической культуры.
— Минск: БГУФК, 2012. — 260 с. — 100 экз.
— ISBN 978-985-7023-05-9.
Унутраная палiтыка
Рэспублiкi Беларусь
Вопросы меньшинств в Республике
Беларусь, Европе и мире: сборник
материалов / Европейский центр по
вопросам меньшинств; [составители, авторы
предисловия: А. Осипов, А. Василевич].
— Минск: Медисонт, 2012. — 200 с. — 299
экз. — ISBN 978-985-6982-50-0.
Эканоміка. Народная гаспадарка
Экономика глазами молодых:
материалы V Международного
экономического форума молодых ученых
(Минск, 1–3 июня 2012 г.) / [редколлегия:
Г. А. Короленок (ответственный редактор)
и др.]. — Минск: БГАТУ, 2012. — 475 с.
— Часть текста на английском и украинском
языках. — 200 экз. — ISBN 978-985-519-464-5.
Эканоміка ў цэлым
Ефремов, Я. В. Экономическая теория.
Раздел 2. Основы микроэкономики:
учебно-методическое пособие
для студентов неэкономических
специальностей / Я. В. Ефремов,
С. Ф. Сатырева, Я. В. Янчицкая; под
редакцией Я. В. Ефремова; Министерство
образования Республики Беларусь,
Белорусский государственный
университет транспорта, Кафедра
«Экономические теории». — Гомель: БГУТ,
2012. — 67 с. — 900 экз. — ISBN 978-985554-054-1.
Инвестиционный потенциал города
Барановичи / [главный редактор
Тамара Тиборовская]. — Брест: РИА
«Вечерний Брест», 2012. — 35 с. — Текст
параллельно на русском и английском
языках. — 100 экз.
Семиренко, Е. П. Организация
и финансирование инвестиций:
курс лекций: для студентов заочной
формы обучения / Е. П. Семиренко;
Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. — 2-е
изд., переработанное и дополненное.
— Минск: БГЭУ, 2012. — 197 с. — 800 экз.
— ISBN 978-985-484-830-3.
Investment guide: propositions for
investor / Ministry of Forestry of the
Republic of Belarus; [I. I. Malashevich,

A. A. Matskevich]. — Minsk: Magazine
“Forestry and Hunting Management”, 2012.
— 66 с. — На англійскай мове. — 500 экз.
— ISBN 978-985-90245-1-1 (памылк.).
Інвестыцыйны даведнік: прапановы
для інвестара.
Праца. Навука аб працы
Бобкова, И. Н. Рынок труда: методология,
теория, практика / И. Н. Бобкова;
Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь. —
Минск: Академия МВД Республики Беларусь,
2012. — 343 с. — 100 экз. — ISBN 978-985427-703-5.
Информация о деятельности
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников промышленности
(апрель 2011 года – апрель 2012 года)
/ Белорусский профессиональный союз
работников промышленности. — Минск,
2012. — 22 с. — 200 экз.
Коллективный договор с приложениями: 2012–2015 / Минскпромстрой.
— Минск, 2012. — 149 с. — 200 экз.
Рэгiянальная эканомiка.
Зямельнае пытанне
На службе городу. Унитарное
коммунальное предприятие «Витебское
городское жилищно-коммунальное
хозяйство». — Витебск, 2012. — 29 с. — 75 экз.
Фінансы. Банкаўская справа. Грошы
“Банковская система: устойчивость
и перспективы развития»,
международная научно-практическая
конференция (3; 2012; Пинск). Материалы
Третьей международной научнопрактической конференции по вопросам
банковской экономики «Банковская система:
устойчивость и перспективы развития», г.
Пинск, Республика Беларусь, 17–18 мая 2012 г.
/ [редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор)
и др.]. — Пинск: ПолесГУ, 2012. — 190 с.
— Часть текста на английском и украинском
языках. — 110 экз. — ISBN 978-985-516-191-3.
Грузинская, Е. В. Система и механизм
кредитования: монография /
Е. В. Грузинская; под редакцией
В. Н. Грузинского; Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Белорусская
государственная сельскохозяйственная
академия. — Горки: БГСХА, 2012. — 233 с.
— 101 экз. — ISBN 978-985-467-365-3.
Леонович, Т. И. Управление рисками
в банковской деятельности: учебный
комплекс: [для студентов] / Т. И. Леонович,
В. М. Петрушина. — Минск: Дикта: Мисанта,
2012. — 136 с. — 500 экз. — ISBN 978-985494-618-4 (Дикта). — ISBN 978-985-6989-11-0
(ошибоч.).
Савицкий, А. А. Система
налогообложения. Налогообложение
физических лиц: пособие для
учащихся учреждений, реализующих
образовательные программы среднего
специального образования по
специальности «Финансы» / А. А. Савицкий,
Н. С. Можаева. — Минск: РИПО, 2012. — 294 с.
— 300 экз. — ISBN 978-985-503-203-9.
Эканамiчнае становiшча. Кiраванне i
планаванне ў эканомiцы
Аринович, И. С. Туристскоэкскурсионный бизнес: учебнометодическое пособие: [для студентов] /
И. С. Аринович; Министерство
образования Республики Беларусь,
Белорусский государственный
педагогический университет им. Максима
Танка. — Минск: БГПУ, 2012. — 259 с.
— 170 экз. — ISBN 978-985-541-062-2.
Государственное регулирование
экономики и повышение эффективности
деятельности субъектов хозяйствования =
State regulation of the economy and enterprise
efficiency enhancement: VIII Международная
научно-практическая конференция (Минск,
26–27 апреля 2012 г.): сборник научных
статей: в 2 ч. / [редколлегия: И. И. Ганчеренок
(председатель) и др.]. — Минск: Академия
управления при Президенте Республики
Беларусь, 2012. — Часть текста на английском
языке. — ISBN 978-985-527-074-5.
Ч. 1. — 330 с. — 120 экз. — ISBN 978985-527-076-9.
Ч. 2. — 302 с. — 130 экз. — ISBN 978985-527-075-2.
Инновационные процессы в
социально-экономическом развитии:
материалы II Международной научнопрактической конференции, Бобруйск,
18 апреля 2012 г. / [редколлегия:
В. Н. Гавриленко и др.]. — Минск:
БГЭУ, 2012. — 371 с. — Часть текста на
белорусском языке. — 200 экз. — ISBN
978-985-484-844-0.
Полозова, О. А. Экономика
энергетики: курс лекций по
одноименной дисциплине для студентов
энергетических специальностей
дневной и заочной форм обучения
/ О. А. Полозова, Г. А. Прокопчик;
Министерство образования Республики
Беларусь, Гомельский государственный
технический университет им. П. О. Сухого,
Кафедра «Экономика и управление
в отраслях». — Гомель: ГГТУ, 2012. — 112
с. — 99 экз. — ISBN 978-985-535-069-0.
Эканамiчнае становiшча Рэспублiкi

Літаратура і мастацтва
Беларусь
Беларусь в современном мире:
материалы V Международной научной
конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, Гомель, 24 мая 2012 г. /
[под общей редакцией В. В. Кириенко]. —
Гомель: ГГТУ, 2012. — 444 с. — Часть текста
на белорусском языке. — 110 экз. — ISBN
978-985-535-118-5.
Ведение бизнеса в Республике
Беларусь: [информация по состоянию на]
апрель 2012 г. / [Компания] «Ernst & Young».
— Минск, 2012. — 82 с. — 1000 экз.
Дашкевич, В. Ф. Делай, что должно...:
избранные статьи (1991–2006) / Валерий
Дашкевич; [составители: Н. А. Дашкевич,
Ю. В. Дашкевич]. — Минск: Логвинов И. П.,
2011. — 386 с. — 200 экз. — ISBN 978-9856991-63-2.
Организационно-правовое
обеспечение механизма хозяйствования
в сфере АПК: VIII студенческая научнопрактическая конференция факультета
бизнеса и права: в рамках мероприятия
«Дни студенческой науки» (г. Горки,
23–26 мая 2011 г.) / Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Главное управление
образования, науки и кадров, Белорусская
государственная сельскохозяйственная
академия, Факультет бизнеса и права;
[редколлегия: Любецкий П. Б.
(отв. редактор) и др.]. — Горки: БГСХА, 2012.
— 162 с. — 50 экз.
Прейскурант цен (тарифов) на
платные услуги по заказам населения,
предоставляемые УП «ЖРЭО» г. Минска
/ Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь,
Государственное производственное
объединение «Минское городское
жилищное хозяйство». — Минск: Институт
«Белжилпроект», 2012. — 126 с. — 90 экз.
Рекомендуемые нормы времени
и нормы расхода материалов
на платные услуги по заказам
населения, предоставляемые
организациями Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь (ч. 4):
[утверждено Министерством жилищнокоммунального хозяйства Республики
Беларусь 29.02.12]. — Минск: Институт
«Белжилпроект», 2012. — 67 с. — 90 экз.
Туризм и туристические ресурсы
в Республике Беларусь = Tourism and
tourist resourses in the Republic of Belarus:
статистический сборник / Национальный
статистический комитет Республики
Беларусь. — Минск: Национальный
статистический комитет Республики
Беларусь, 2012. — 130 с. — Параллельно
на русском и английском языках. —
63 экз. — ISBN 978-985-7015-02-3.
Экономический рост Республики
Беларусь: глобализация,
инновационность, устойчивость:
материалы V Международной научнопрактической конференции, Минск, 17–18
мая 2012 г.: [в 2 т. / редколлегия:
В. Н. Шимов (ответственный редактор)
и др.]. — Минск: БГЭУ, 2012. — 230 экз.
— ISBN 978-985-484-860-0.
Т. 1. — 398 с. — Часть текста на
английском языке. — ISBN 978-985484-858-7.
Т. 2. — 410 с. — Часть текста на
белорусском языке. — ISBN 978-985484-859-4.
Агульныя пытаннi гандлю. Рынак
Егоров, А. В. Лизинг: учебнометодическое пособие: для слушателей
системы переподготовки и повышения
квалификации / А. В. Егоров,
Д. А. Лапченко; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский
государственный экономический
университет. — Минск: БГЭУ, 2012. — 85 с.
— 300 экз. — ISBN 978-985-484-838-9.
Зорина, Т. Г. Маркетинговые
исследования: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений
по специальности «Маркетинг» /
Т. Г. Зорина, М. А. Слонимская. — 2-е
изд. — Минск: БГЭУ, 2012. — 410 с.
— 310 экз. — ISBN 978-985-484-849-5.
Разумова, С. В. Стратегический
маркетинг: краткий курс лекций: для
слушателей системы переподготовки
/ С. В. Разумова; Министерство
образования Республики Беларусь,
Белорусский государственный
экономический университет. — 2-е изд.
— Минск: БГЭУ, 2012. — 122 с. —
160 экз. — ISBN 978-985-484-847-1.
Щербич, Г. А. Маркетинговые
коммуникации: учебно-методическое
пособие: [для студентов и слушателей]
/ Г. А. Щербич, Н. Н. Анохина;
Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. — 2-е изд.
— Минск: БГЭУ, 2012. — 96 с. — 310 экз.
— ISBN 978-985-484-846-4.
Унутраны гандаль
Розничная и оптовая торговля в
Республике Беларусь: статистический
сборник / Национальный статистический
комитет Республики Беларусь. — Минск:
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь, 2012. — 155 с.
— 57 экз. — ISBN 978-985-7015-04-7.
Торговля, сфера услуг г. Витебска:

информационный справочник /
[под общей редакцией Людмилы
Прокофьевой]. — Витебск: Витебский
областной центр маркетинга, 2012. — 40 с.
— 2000 экз.
Міжнародны гандаль.
Знешнегандлёвая палітыка
Турбан, Г. В. Международный бизнес:
учебно-методическое пособие: для
слушателей системы переподготовки
/ Г. В. Турбан, М. И. Балашевич;
Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. — 2-е изд.
— Минск: БГЭУ, 2012. — 120 с. — 160 экз.
— ISBN 978-985-484-848-8.
Міжнародныя эканамічныя адносіны
Тарелко, Н. А. Международные
экономические отношения: ответы на
экзаменационные вопросы: [для студентов
вузов] / Н. А. Тарелко, Л. М. Короткевич. —
3-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2012. —
111 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-536-315-7.
Права ў цэлым. Метады і дапаможныя
прававыя навукі
Правонарушения в Республике
Беларусь: статистический сборник /
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь; [редколлегия:
Е. И. Кухаревич и др.]. — Минск:
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь, 2012. — 170 с. — 56
экз. — ISBN 978-985-7015-01-6.
Судебно-психиатрическая экспертиза:
пособие для студентов лечебного,
педиатрического, медико-психологического
и медико-диагностического факультетов,
врачей-интернов, клинических
ординаторов и аспирантов, обучающихся по
специальности «Психиатрия-наркология»
/ [В. А. Карпюк и др.]; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь,
Гродненский государственный медицинский
университет, Кафедра психиатрии и
наркологии. — Гродно: ГрГМУ, 2012. — 141 с.
— 99 экз. — ISBN 978-985-496-956-5.
Мiжнароднае права
Всеобщая декларация прав человека:
принята и провозглашена резолюцией
217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от
10 декабря 1948 г. Конвенция Содружества
Независимых Государств о правах и
основных свободах человека, Минск, 26
мая 1995 г. — Минск: Амалфея, 2012. — 27 с.
— 500 экз. — ISBN 978-985-7034-05-5.
Содружество Независимых Государств.
Экономический Суд. Экономический Суд
Содружества Независимых Государств:
20 лет: решения: в 2 т. / [составители:
Мирошник Валентина Ивановна, Богачев
Геннадий Александрович]. — Минск:
Минсктиппроект, 2012. — 300 экз. — ISBN
978-985-7031-12-2 (в пер.).
Т. 1: 1994–2003 гг. — 455 с. — ISBN 978985-7031-10-8.
Т. 2: 2004–2011 гг. — 423 с. — ISBN 978985-7031-11-5.
Дзяржаўнае, канстытуцыйнае,
адмiнiстрацыйнае права
Избирательный кодекс Республики
Беларусь: [принят Палатой представителей
24 января 2000 г.: одобрен Советом
Республики 31 января 2000 г.]:
с изменениями и дополнениями по
состоянию на 4 июня 2012 г. — Минск:
Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь, 2012.
— 190 с. 2450 экз. — ISBN 978-985-6928-59-1
(в пер.).
Конституция Республики Беларусь
1994 года: с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.
— 8-е изд., стереотипное. — Минск: Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь, 2012. — 62 с. — Часть
текста на белорусском языке. — 11300 экз.
— ISBN 978-985-6928-54-6.
Республика Беларусь. Президент
(1994– ; А. Г. Лукашенко). Послание
Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко белорусскому
народу и Национальному собранию
Республики Беларусь: белорусский
путь: патриотизм, интеллект, прогресс
/ Республика Беларусь. — Минск, 2012.
— 106 с. — 100 экз.
Крымiнальнае права. Крымiналогiя.
Крымiналiстыка
Антонова, О. А. Уголовный процесс
в Республике Беларусь: пособие: для
студентов специальности 1-24 01 02
«Правоведение» / О. А. Антонова;
Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский государственный
экономический университет. — Минск: БГЭУ,
2012. — 277 с. — 295 экз. — ISBN 978-985484-822-8.
Исполнение уголовных наказаний и
иных мер уголовной ответственности:
тезисы докладов международной научнопрактической конференции (Минск,
26 апреля 2012 г.) / [редколлегия: А. В.
Шарков и др.]. — Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2012. — 259 с. — 100
экз. — ISBN 978-985-427-739-4.
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Кирвель, В. К. Криминалистическая
фотография и видеозапись: лекция /
В. К. Кирвель; Министерство внутренних
дел Республики Беларусь, Академия
Министерства внутренних дел Республики
Беларусь. — Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2012. — 34 с. — 200
экз. — ISBN 978-985-427-729-5.
Криминология и профилактика
преступлений: общая часть: курс
лекций / [О. П. Колченогова и др.];
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, Академия
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. — Минск: Академия
МВД Республики Беларусь, 2012. — 231 с.
— 350 экз. — ISBN 978-985-427-688-5.
Мельникова, Г. А. Методы аналитической
химии в криминалистической экспертизе:
лекция: [для курсантов] / Г. А. Мельникова;
Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь. —
Минск: Академия МВД Республики Беларусь,
2012. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-985427-734-9.
Павлють, О. В. Деятельность экспертакриминалиста органов внутренних дел
в качестве специалиста при осмотре
места происшествия / О. В. Павлють; под
редакцией А. В. Дулова; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь,
Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь. — Минск: Академия
МВД Республики Беларусь, 2012. — 162 с.
— 100 экз. — ISBN 978-985-427-726-4.
Проблемы использования
специальных знаний в расследовании
преступлений: тезисы докладов
республиканской научно-практической
конференции (Минск, 29 мая 2012 г.) /
Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь;
[редколлегия: И. Г. Мухин (ответственный
редактор) и др.]. — Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2012. — 53 с. — 50
экз. — ISBN 978-985-427-750-9.
Проблемы совершенствования
правоохранительной деятельности в
области противодействия преступности
и коррупции: материалы международной
научно-практической конференции (Минск,
22 декабря 2011 г.) / [редколлегия:
А. В. Конюк – председатель и др.]. — Минск:
БГУФК, 2012. — 207 с. — 100 экз. — ISBN 978985-7023-24-0.
Шарков, А. В. Организация управления
уголовно-исполнительной системой: курс
лекций / А. В. Шарков, В. И. Степаненко,
А. И. Гладкевич; Министерство внутренних
дел Республики Беларусь, Академия
Министерства внутренних дел Республики
Беларусь. — Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, 2012. — 134 с. — 150
экз. — ISBN 978-985-427-715-8.
Гаспадарчае права
Проблемы правового регулирования
экономической деятельности
в Республике Беларусь: сборник научных статей / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО»,
Центр частноправовых исследований
НИИ трудовых и социальных отношений,
Кафедра частного права; [редколлегия: И.
А. Маньковский (гл. ред.) и др.]. — Минск:
МИТСО, 2012. — 76 с. — 100 экз. — ISBN
978-985-497-188-9.
Сборник судебных постановлений
хозяйственных судов Республики
Беларусь / Высший Хозяйственный Суд
Республики Беларусь. — Минск: Минсктиппроект, 2012. — 366 с. — 350 экз. — ISBN
978-985-7031-14-6.
Грамадзянскае права. Судовы лад
Актуальные проблемы гражданского
процесса: конспект лекций / Министерство
образования Республики Беларусь,
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова, Кафедра гражданского
права и гражданского процесса; [авторсоставитель: Т. К. Денисова]. — Витебск: ВГУ,
2012. — 49 с. — 80 экз.
Кодекс Республики Беларусь о браке
и семье: [принят Палатой представителей
3 июня 1999 г.: одобрен Советом Республики
24 июня 1999 г.]: с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июля 2012 г.
— Минск: Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь, 2012.
— 159 с. — 4700 экз. — ISBN 978-985-692857-7 (в пер.).
Курылев, С. В. Избранные труды /
С. В. Курылев; [автор вступительной
статьи Боннер А. Т.]; Национальный центр
законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь [и др.]. — Минск:
Редакция журнала «Промышленно-торговое
право», 2012. — 606 с. — 300 экз. — ISBN
978-985-6789-17-8 (в пер.).
Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Республике Беларусь:
Закон Республики Беларусь: [30 декабря
2011 г. № 334-З: принят Палатой
представителей 19 декабря 2011 г.: одобрен
Советом Республики 20 декабря 2011 г.].
— Минск: Академия МВД Республики
Беларусь, 2012. — 51 с. — 500 экз. — ISBN
978-985-427-744-8.
Сологуб, А. М. Основы управления
интеллектуальной собственностью: учебнометодическое пособие для студентов
специальностей 1-37 01 03

Літаратура і мастацтва
«Тракторостроение», 1-37 01 04
«Многоцелевые гусеничные и колесные
машины», 1-37 01 05 «Городской
электрический транспорт» и других
транспортных специальностей / А.
М. Сологуб, В. П. Бойков, В. В. Равино;
Министерство образования Республики
Беларусь, Кафедра «Тракторы». — Минск:
БНТУ, 2012. — 236 с. — 100 экз. — ISBN
978-985-525-674-9.
Працоўнае права
Греченков, А. А. Материальная
ответственность работников за ущерб,
причиненный нанимателю / А. А. Греченков.
— Минск: Амалфея, 2012. — 199 с
— 500 экз. — ISBN 978-985-441-985-5.
Прававыя праблемы аховы
навакольнага асяроддзя
Об охране окружающей среды:
Закон Республики Беларусь от 26 ноября
1992 г. № 1982-XII, с изменениями и
дополнениями: в Закон с 22 декабря 2011 г.
изменения не вносились. — Минск:
Амалфея, 2012. — 111 с. — 500 экз. — ISBN
978-985-7034-06-2.
Аб’екты і задачы дзяржаўнага
адмiнiстрацыйнага кiравання
Веруш, А. И. Управленческие процессы
и технологии: курс лекций: [для студентов] /
А. И. Веруш, Ю. В. Никулина. — Минск:
Амалфея, 2012. — 137 с. — 500 экз. — ISBN
978-985-441-988-6.
Костенко, А. К. Государственное и
местное управление: основы местного
управления и самоуправления:
практическое руководство для студентов
специальности 1-26 01 01 «Государственное
управление» / А. К. Костенко; Министерство
образования Республики Беларусь,
Гомельский государственный университет
им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ,
2012. — 47 с. — 50 экз. — ISBN 978-985439-643-9.
О государственных секретах: Закон
Республики Беларусь: [19 июля 2010 г.
№ 170-З: принят Палатой представителей
23 июня 2010 г.: одобрен Советом
Республики 30 июня 2010 г.]. — Минск:
Академия МВД Республики Беларусь, 2012.
— 34 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-427-758-5.
Под пеплом Чернобыля: воспоминания
ветеранов и сотрудников органов
внутренних дел Могилевской области
– участников ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС /
Управление внутренних дел Могилевского
областного исполнительного комитета;
[составление и литературная запись
М. А. Рыськова]; под общей редакцией
Ф. Ф. Балейко. — Могилев: АмелияПринт,
2012. — 206 с. — 500 экз. — ISBN 978-9856891-19-2 (в пер.).
Спаткай, Л. В. Герои-пограничники.
Книга памяти / Л. В. Спаткай. — Минск:
ФУАинформ, 2012. — 572 с. — 1500 экз.
— ISBN 978-985-6868-53-8 (в пер.).
Ваенная справа. Узброеныя сілы
Военная администрация и правовая
работа в войсках: практикум: [для
преподавателей / С. Б. Матвийчук и др.; под
общ. ред. И. Н. Науменко]; Вооруженные
Силы Республики Беларусь, Военная
академия Республики Беларусь. — Минск:
ВА РБ, 2012. — 119 с. — 40 экз. — ISBN 978985-544-070-4.
Военная история: учебнометодическое пособие: [для курсантов] /
Вооруженные Силы Республики Беларусь,
Военная академия Республики Беларусь.
— Минск: ВА РБ, 2010–
Ч. 2 / [В. В. Тригубович и др.]. — 2012.
— 236 с. — 200 экз.
Военное дело = Military business:
[на выставке «Milex 2011»: рекламноинформационный каталог: специальный
выпуск, приуроченный к 6-й Международной
выставке вооружений и военной техники
«Milex-2011» и 5-й Международной научной
конференции по военно-техническим
проблемам, проблемам обороны и
безопасности, использованию технологий
двойного применения / редакторысоставители: Елена Шахлевич, Нина
Данилова, Елена Колос; под редакцией
Виктора Жука; подготовка текстов на
английском языке: Марина Прудниченко,
Юлия Матусевич]. — Минск: Редакция
журнала «Дело (Восток + Запад)», 2011.
— 23 с. — Часть текста параллельно на
русском и английском языках. — Часть текста
на английском языке. — 5000 экз. — ISBN
978-985-6889-22-9.
Вооруженные Силы Республики
Беларусь. Военное образование
на экспорт = The Armed Forces of the
Republic of Belarus. Military education for
export / [ГУ «Военное информационное
агентство Вооруженных Сил Республики
Беларусь «Ваяр»]. — Минск, 2012. — 35 с.
— Параллельно на русском и английском
языках. — 1000 экз.
Воронович, В. В. Основы военного
законодательства: практикум /
В. В. Воронович, А. В. Шумейко;
Вооруженные Силы Республики Беларусь,
Военная академия Республики Беларусь.
— Минск: ВА РБ, 2012. — 63 с. — 100 экз.
— ISBN 978-985-544-071-1.
Екадумова, И. И. История военнополитической мысли: пособие: [для
курсантов] / И. И. Екадумова; Вооруженные
Силы Республики Беларусь, Военная
академия Республики Беларусь. — Минск:
ВА РБ, 2012. — 120 с. — 150 экз. — ISBN
978-985-544-060-5.
Матвеев, И. В. Полевые занятия и
тренировки по радиационной, химической
и биологической защите: учебнометодические пособие: [для курсантов] /
И. В. Матвеев, В. П. Полищук,
А. А. Казакевич; [под общей редакцией
В. Г. Шахова]; Вооруженные Силы
Республики Беларусь, Военная академия
Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ,
2012. — 78 с. — 200 экз.
Организация эксплуатации
вооружения и военной техники:
работа должностных лиц воинской части
соединения по планированию парковых
дней, сезонного и регламентированного
технического обслуживания вооружения,

военной и специальной техники: учебнометодическое пособие: [для слушателей
/ Г. А. Осипов и др.]; Вооруженные Силы
Республики Беларусь, Военная академия
Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ,
2012. — 85 с. — 100 экз.
Осмоловский, Д. П. Тестовые
задания по специальной военной
подготовке, военной и экстремальной
медицине: учебно-методическое
пособие для студентов лечебного и
медико-диагностического факультетов
медицинских вузов / Д. П. Осмоловский,
С. А. Анашкина; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь,
Гомельский государственный медицинский
университет, Военная кафедра. — Гомель:
ГГМУ, 2012. — 72 с. — 50 экз. — ISBN 978985-506-390-3.
Семутенко, К. М. Тестовые задания по
специальной военной подготовке: учебнометодическое пособие для студентов 2-го курса
лечебного факультета медицинских вузов /
К. М. Семутенко, М. Н. Камбалов;
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Гомельский
государственный медицинский
университет, Военная кафедра. — Гомель:
ГГМУ, 2012. — 44 с. — 50 экз. — ISBN 978985-506-391-0.
Тюев, П. Е. Нагрудные знаки
Вооруженных Сил Республики Беларусь
/ П. Е. Тюев, А. В. Оралин. — Минск:
Бизнесофсет, 2012. — 153 с., XXXII с. — 300
экз. — ISBN 978-985-6939-43-6 (в пер.).
Управление повседневной
деятельностью войск: учебнометодическое пособие: [для
преподавателей / В. Я. Калинин и др.];
Вооруженные Силы Республики Беларусь,
Военная академия Республики Беларусь.
— Минск: ВА РБ, 2012. — 85 с. — 150 экз.
— ISBN 978-985-544-074-2.
Шунков, В. Н. Русская императорская
армия / [Шунков Виктор Николаевич].
— Москва: Хранитель, 2008. — 319 с. —
Подготовка и оформление ООО «Харвест»
(Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-97626816-6 (Хранитель) (в пер.).
Забеспячэнне духоўных
i матэрыяльных жыццёвых
патрэбнасцей. Сацыяльнае
забеспячэнне
Могилевщина социальная: справочник
социальных услуг региона / [авторысоставители: И. Купцова и др.; редактор:
Купцова И.]. — Минск: Пропилеи, 2012.
— 112 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-632991-6.
О защите прав потребителей: Закон
Республики Беларусь от 9 января 2002 г.
№ 90-З, в редакции от 8 июля 2008 г.
№ 366-З, с изменениями и дополнениями
от 2 мая 2012 г. № 353-З. — Минск:
Амалфея, 2012. — 59 с. — 1000 экз. — ISBN
978-985-7034-07-9.
Саевец, А. Н. Поведение потребителя:
учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования по
специальности «Маркетинг» / А. Н. Саевец.
— Минск: БГЭУ, 2012. — 330 с. — 500 экз.
— ISBN 978-985-484-845-7.
Саликов, А. Э. Культура
профессиональной деятельности
специалистов социальной сферы: учебнометодическое пособие: [для слушателей
повышения квалификации] / А. Э. Саликов;
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь, Государственное
учреждение образования «Республиканский
институт повышения квалификации и
переподготовки работников Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь». — Минск: РИПК Минтруда и
соцзащиты, 2012. — 43 с. — 100 экз. — ISBN
978-985-6865-90-2.
Социальная реабилитация взрослых
с ограничениями: сборник научно-практических материалов / Государственное
учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификациии
переподготовки работников Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь», Международный образовательный центр г. Дортмунда (Германия), Немецкий фонд «Акция-Человек»; [под редакцией
Г. Вольхютера, О. В. Славинской; перевел
с немецкого А. И. Ладисов]. — Минск: РИПК
Минтруда и соцзащиты, 2011. — 199 с.
— 500 экз. — ISBN 978-985-6865-85-8.
Выхаванне. Навучанне. Адукацыя
История образования и
педагогической мысли Беларуси /
[В. В. Пашкевич и др.]; под общей
редакцией В. В. Пашкевича. — 4-е изд.
— Мозырь: Образовательная компания
«Содействие», 2012. — 53 с. — 300 экз.
— ISBN 978-985-520-566-2.
Кодекс Республики Беларусь об
образовании: 13 января 2011 г. № 243-З:
в Кодекс с 13 декабря 2011 г. изменения не
вносились. — Минск: Амалфея, 2012. — 488 с.
— 2100 экз. — ISBN 978-985-441-998-5.
Методы исследования в области
образовательного менеджмента:
учебно-методический комплекс: [для
аспирантов / автор-составитель:
Т. Е. Косаревская]. — Витебск: ВГУ, 2012.
— 208 с.
— 50 экз. — ISBN 978-985-517-352-7.
Асноўныя тыпы і прынцыпы
навучання
«Актуальные проблемы обучения и воспитания в наследии Л. С. Выготского», научно-практическая конференция (3). Сборник
докладов участников III научно-практичесой
конференции «Актуальные проблемы обучения
и воспитания в наследии
Л. С. Выготского» / [редколлегия: Капыткова
Л. Л., Варивода В. С., Молчанова Т. П.]. — Гомель:
Барк, 2012. — 175 с. — Часть текста на белорусском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-6763-80-2.
Баранок, В. Н. Методика
педагогических исследований: курс
лекций / В. Н. Баранок; Министерство
образования Республики Беларусь,
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова, Кафедра
коррекционной работы. — Витебск: ВГУ,
2012. — 35 с. — 75 экз.
Баранок, В. Н. Методология
педагогических исследований: курс
лекций / [В. Н. Баранок]; Министерство
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образования Республики Беларусь,
Витебский государственный университет
им. П. М. Машерова, Кафедра
коррекционной работы. — Витебск: ВГУ,
2012. — 45 с. — 75 экз.
Грант, Я. У меня растет сын! Как
воспитать настоящего мужчину: [как
развить его лучшие задатки] / Ян Грант;
[перевела с английского Л. А. Бабук]. — 2-е
изд. — Минск: Попурри, 2012. — 285 с. —
Издано при участии ООО «Харвест» (Минск).
— 10100 экз. — ISBN 978-985-15-1643-4.
Джонсон, С. У меня растут внуки! / Сью
Джонсон, Джули Карлсон, Элизабет Боуэр;
[перевела с английского И. В. Гродель]. —
Минск: Попурри, 2012. — 350 с. — Издано
при участии ООО «Харвест» (Минск).
— 3500 экз. — ISBN 978-985-15-1603-8.
Листопад, И. В. Лыжные гонки.
Методика преподавания: учебное
пособие для студентов учреждений
высшего образования по специальностям
физической культуры, спорта и туризма
/ И. В. Листопад; Министерство спорта и
туризма Республики Беларусь, Белорусский
государственный университет физической
культуры. — Минск: БГУФК, 2012. — 504 с.
— 300 экз. — ISBN 978-985-7023-13-4.
Педагогика. Экзамен: вопросы
и ответы: [для учащихся колледжей /
составитель Н. Н. Литовчик]. — 3-е изд.
— Мозырь: Образовательная компания
«Содействие», 2012. — 202 с. — 500 экз.
— ISBN 978-985-520-579-2.
Сивашинская, Е. Ф. Педагогика
современной школы: для студентов
педагогических специальностей вузов /
Е. Ф. Сивашинская, И. В. Журлова; под
общей редакцией Е. Ф. Сивашинской.
— Мозырь: Образовательная компания
«Содействие», 2012. — 206 с. — 500 экз.
— ISBN 978-985-520-562-4.
Социальная педагогика. Модуль 1:
курс лекций / Министерство образования
Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова,
Кафедра социально-педагогической работы; [автор-составитель: Г. А. Качан; научный
редактор: А. П. Орлова]. — Витебск: ВГУ,
2012. — 50 с. — 65 экз.
Справочник по дидактике в схемах
и понятиях: [для студентов / составители:
Адарченко Е. Л., Городецкая Л. Н.,
Хмельницкая Н. А.]. — 8-е изд. — Мозырь:
Образовательная компания «Содействие»,
2012. — 53 с. — 400 экз. — ISBN 978-985520-576-1.
Фелан, Т. Воспитание без принуждения:
волшебство 1–2–3 / Томас Фелан; [перевела
с английского И. В. Гродель]. — Минск:
Попурри, 2012. — 302 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100
экз. — ISBN 978-985-15-1556-7.
Дашкольнае навучанне
Батура, И. Н. Развитие речи и обучение
грамоте детей дошкольного возраста.
Дополнительное образование: учебнометодические материалы: [для студентов]
/ И. Н. Батура; Министерство образования
Республики Беларусь, Могилевский
государственный университет им.
А. А. Кулешова. — Могилев: МгГУ, 2012. — 121
с. — 250 экз. — ISBN 978-985-480-775-1.
Бельская, И. Л. Я учусь читать: пособие
для дошкольников / И. Л. Бельская.
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 48 с.
— 5100 экз. — ISBN 978-985-560-076-4.
Веселый светофор: развитие
творческих способностей у детей 2–5 лет:
[для дошкольного и младшего школьного
возраста]. — Минск: Букмастер, 2012. —
16 с. — 7050 экз. — ISBN 978-985-549-286-4.
Дошкольникам о природных
сообществах: конспекты занятий по
ознакомлению с окружающим миром /
[составитель Т. А. Литвинчик]. — 2-е изд.
— Мозырь: Образовательная компания
«Содействие», 2012. — 57 с. — 300 экз.
— ISBN 978-985-520-561-7.
Жукова, О. С. Простые и увлекательные
упражнения по обучению счету. 15 минут в
день: [для дошкольного возраста (взрослые
читают детям)] / Олеся Жукова. — Москва:
Астрель; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2012.
— 64 с. — Издано при участии ООО «Харвест»
(Минск). — 10100 экз. — ISBN 978-5-271-30863-5
(Астрель). — ISBN 978-5-9725-1886-9 (АстрельСПб). — ISBN 978-985-18-1004-4 (Харвест).
Жукова, О. С. Простые и увлекательные
упражнения по обучению чтению. 15
минут в день: [для дошкольного возраста
(взрослые читают детям)] / Олеся Жукова.
— Москва: Астрель; Санкт-Петербург:
Астрель-СПб, 2012. — 63 с. — Издано при
участии ООО «Харвест» (Минск). — 5100
экз. — ISBN 978-5-271-31457-5 (Астрель).
— ISBN 978-5-9725-1905-7 (Астрель-СПб).
— ISBN 978-985-16-9059-2 (Харвест).
Комарова, С. В. Речь, общение, система,
творчество: развитие речи дошкольников
3–4 лет / С. В. Комарова; [главный редактор
М. А. Дыгун; художник С. Ю. Головнева].
— 2-е изд. — Мозырь: Образовательная
компания «Содействие», 2012. — 54 с.
— 300 экз. — ISBN 978-985-520-540-2.
Послушные вещи: развитие творческих
способностей у детей 2–5 лет: [для
дошкольного и младшего школьного
возраста]. — Минск: Букмастер, 2012. — 16 с.
— 7050 экз. — ISBN 978-985-549-285-7.
Сиварева, Т. Л. Буквы, цифры и слова:
[развитие творческих способностей у
детей 2–5 лет: для младшего школьного
возраста и для чтения взрослыми детям] /
Татьяна Сиварева; [художник И. Павлова].
— Минск: Букмастер, 2012. — 15 с. — 7050
экз. — ISBN 978-985-549-284-0.
Смоляная, В. С. Увлекательная грамота
для фантазеров: в 2 ч. / В. С. Смоляная.
— 2-е изд. — Мозырь: Образовательная
компания «Содействие», 2012. — ISBN 978985-520-507-5.
Ч. 2. — 2012. — 35 с. — 1000 экз. — ISBN
978-985-520-463-4.
Пачатковая школа. Сярэдняя школа
Асіпчук, Л. І. Мая Радзіма – Беларусь:
тэматычныя распрацоўкі ўрокаў: 4-ты
клас / Л. І. Асіпчук. — 3-е выд. — Мазыр:
Образо-вательная компания «Содействие», 2012. — 105 с. — 300 экз. — ISBN
978-985-520-582-2.
Беларуская мова: навучальныя і
кантрольныя дыктанты: 5–9-я класы:
дапаможнік для настаўнікаў устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай

і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка
і інш.]; Нацыянальны інстытут адукацыі.
— Мінск: Аверсэв, 2012. — 224 с. — 5100
экз. — ISBN 978-985-19-0071-4.
Беларуская мова і літаратура:
10–11-я класы: прыкладнае каляндарнатэматычнае планаванне: дапаможнік для
настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі: [2012/2013 учебный год /
В. У. Зелянко і інш.]; Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Нацыянальны
інстытут адукацыі: Аверсэв, 2012. — 93 с.
— 3100 экз. — ISBN 978-985-559-105-5
(Нацыянальны інстытут адукацыі). — ISBN
978-985-19-0157-5 (Аверсэв).
Борщевская, Е. В. Медицинская
подготовка в 10–11 классах: учебнометодическое пособие для учителей
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения
/ Е. В. Борщевская. — Минск: Национальный
институт образования, 2012. — 191 с. — 2600
экз. — ISBN 978-985-559-073-7.
Вавренчук, Н. А. Начальное обучение:
математический язык и речь: 2-й класс: [в 2
тетр.] / Н. А. Вавренчук. — Минск: Адукацыя
і выхаванне, 2012. — 700 экз.
Рабочая тетрадь-1. — 55 с. — ISBN 978985-471-493-6.
Рабочая тетрадь-2. — 43 с. — ISBN 978985-471-494-3.
Вавренчук, Н. А. Начальное обучение:
математический язык и речь: 3-й класс: [в 2
тетр.] / Н. А. Вавренчук. — Минск: Адукацыя
і выхаванне, 2012. — 700 экз.
Рабочая тетрадь-1. — 67 с. — ISBN 978985-471-495-0.
Рабочая тетрадь-2. — 51 с. — ISBN 978985-471-496-7.
Вавренчук, Н. А. Начальное обучение:
математический язык и речь: 4-й класс: [в 2
тетр.] / Н. А. Вавренчук. — Минск: Адукацыя
і выхаванне, 2012. — 700 экз.
Рабочая тетрадь-1. — 39 с. — ISBN 978985-471-497-4.
Рабочая тетрадь-2. — 39 с. — ISBN 978985-471-498-1.
Варламов, В. Б. Допризывная
подготовка в 10–11 классах: учебнометодическое пособие для учителей
учреждений общего среднего
образования с белорусским и русским
языками обучения / В. Б. Варламов,
М. К. Логинов. — Минск: Адукацыя і
выхаванне, 2012. — 191 с. — 2530 экз.
— ISBN 978-985-471-505-6.
Верціхоўская, М. І. Вывучэнне
беларускай літаратуры ў 10–11 класах:
дапаможнік для настаўнікаў устаноў
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і
рускай мовамі навучання /
М. І. Верціхоўская. — 2-е выд.,
перапрацаванае. — Мінск: Адукацыя і
выхаванне, 2012. — 239 с. — 3000 экз.
— ISBN 978-985-471-481-3.
Воспитательный час 4: методические
указания / Министерство образования
Республики Беларусь, Могилевский
государственный университет им.
А. А. Кулешова; составитель Т. В. Хмарская.
— Могилев: МгГУ, 2012. — 93 с. — Часть
текста на белорусском языке. —— 52 экз.
Вучэбныя праграмы для ўстаноў
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай
мовай навучання / Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Нацыянальны
інстытут адукацыі, 2007–
Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі:
5–11-я класы. — 2012. — 95 с. — 3400 экз.
— ISBN 978-985-559-081-2.
Галаванава, І. Б. Камбінаваныя работы
для тэматычнага кантролю па беларускай
мове: 4-ты клас / І. Б. Галаванава. — Мазыр:
Образовательная компания «Содействие», 2012.
— 23 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-520-564-8.
Гриневич, Е. К. Испанский язык в
3 классе: учебно-методическое пособие
для учителей учреждений общего среднего
образования с белорусским и русским
языками обучения: (с электронным звуковым
приложением) / Е. К. Гриневич,
Т. Э. Цыбулева. — Минск: Вышэйшая школа,
2012. — 207 с. + 1 электронно-оптический диск
(CD-R). — 188 экз. — ISBN 978-985-06-2098-9.
Диктанты по русскому языку:
5–11-е классы: пособие для учителей
/ [составитель: Строк Л. И.]. — Минск:
ЮниПрессМаркет, 2012. — 287 с. — 3100
экз. — ISBN 978-985-7038-96-5 (ошибоч.).
Дыктанты па беларускай мове:
5–9-я класы: дапаможнік для ўстаноў,
якія забяспечваюць атрыманне агульнай
сярэдняй адукацыі, з беларускай
і рускай мовамі навучання / [складальнік: Г. У. Важнік]. — Мінск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 91 с. — 2000 экз. — ISBN
978-985-560-041-2.
Железнов, А. В. Педагогическая
деятельность учителя физической
культуры на уроках спортивных игр
(баскетбол): методические рекомендации:
[для студентов] / А. В. Железнов;
Министерство образования Республики
Беларусь, Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова, Кафедра
спортивных игр и гимнастики. — Витебск:
ВГУ, 2012. — 42 с. — 55 экз.
Книги на все времена / [редакторсоставитель Л. И. Жук]. — Минск: КрасикоПринт, 2012. — 121 с. — 5500 экз. — ISBN
978-985-405-676-0.
Ковалевская, С. С. Русский на «отлично»:
тетрадь для проведения стимулирующих
занятий по русскому языку: 2-й класс: в 2 ч. /
С. С. Ковалевская, С. Я. Кострица. — Мозырь:
Образовательная компания «Содействие»,
2012. — ISBN 978-985-520-475-7.
Ч. 2. — 2012. — 74 с. — 2000 экз. — ISBN
978-985-520-469-6.
Ковалив, В. В. Музыка в 1 классе:
учебно-методическое пособие для учителей
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения
/ В. В. Ковалив, А. Ю. Ковалив. — Минск:
Народная асвета, 2012. — 87 с. — Часть
текста на белорусском языке. — 2898 экз.
— ISBN 978-985-03-1834-3.
Краснова, М. А. Всемирная история. История Беларуси: 5–11-е классы: примерное календарно-тематическое планирование: пособие
для учителей учреждений общего среднего
образования / [Краснова Марина Алексеевна,
Ганущенко Надежда Николаевна, Кудрявцева
Светлана Анатольевна]; Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Национальный институт образования: Аверсэв, 2012.
— 121 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-559-109-3
(Национальный институт образования). — ISBN
978-985-19-0161-2 (Аверсэв).
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Кнігарня
г. Гродна

“Раніца”,

Кнігі беларускіх
выдавецтваў
1. Витовт Чаропко. Великие
князья Княжества Литовского.
— Минск: Беларусь, 2012.
2. Смачна есцi. Энцыклапедыя беларускай кухні. —
Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011.
3. Предыстория беларусов
с древнейших времён до ХІІІ
века. — Минск: Харвест, 2012.
4. У невядомых сусветах
— In fremden Welten: сучасная
нямецкая літаратура / уклад.
Райко Ласончык, Андрэ Бём.
— Мінск: Мастацкая літаратура, 2012.
Анталогія змяшчае арыгінальныя нямецкія тэксты і
іх пераклады, якія ўпершыню друкуюцца на беларускай мове. Пераклады сталі
вынікам вялікага двухгадовага праекта, распачатага
выкладчыкамі
Германскіх
службаў акадэмічных абменаў (DAAD) для студэнтаў
з Мазыра, Гомеля, Гродна і
Мінска. З дапамогай твораў
сучасных нямецкіх аўтараў беларускі чытач наведае
Санкт-Пецярбург пачатку
ХХ ст., пешкі накіруецца
ў Маскву, даведаецца пра
лёс в’етнамскіх імігрантаў,
пабачыць новыя з’явы ў невядомых землях і сусветах.
5. Алена Браво. Имя Тени
— Свет. — Минск: Літаратура і
Мастацтва, 2012.
6. Витовт Чаропко. Князь
Витовт. — Минск: ФУАинформ,
2010.
7. Большая книга малыша.
— Минск: Харвест, 2012.
8. Анатолий Тарас. 1812. Трагедия Беларуси. — Минск: Харвест, 2012.
9. Кто живёт в Беларуси.
— Минск: Беларуская навука,
2012.
10. Юрий Татаринов. Барбара Радзивилл. — Минск:
Регистр, 2012.

Кнігі расійскіх
выдавецтваў
1. Джордж Мартин. Пир стервятников. — Москва: АСТ, 2012.
2. Анатолий Брусникин. Беллона. — Москва: АСТ, 2012.
3. Сьюзен Коллинз. Голодные
игры. — Москва: АСТ, 2012.
4. Лорен Оливер. Делириум.
— Москва: Эксмо, 2012.
5. Борис Акунин. Аристономия. — Москва: Захаров, 2012.
6. Полина Дашкова. Пакт.
— Москва: АСТ, 2012.
7. Карлос Луис Сафон. Тень
ветра. — Москва: АСТ, 2011.
8.
Сергей
Лукьяненко.
Новый Дозор. — Москва: АСТ,
2012.
9. Элизабет Гилберт. Есть,
молиться, любить. — Москва:
Рипол-классик, 2011.
10. Анатолий Некрасов.
Материнская любовь. — Москва: АСТ, 2012.

16 Кніжны свет
Шчодрая восень у жанры
мініяцюры

Літаратура і мастацтва

Вольг а ПАЎЛЮЧЭНКА

Экспазіцыі экслібрысаў была прадастаўлена амаль уся выставачная
плошча Музея сучаснага выяўленчага мастацтва. Але ўражвала не толькі
колькасць работ і разнастайнасць прыёмаў, пры дапамозе якіх былі выкананы гэтыя мініяцюры. У першую чаргу захапляла сэнсавая насычанасць.
Даволі ўмоўная і адначасова дакладная, зразумелая ўсім сімволіка. Кожны экслібрыс паспяхова перадаваў
шматпланавую інфармацыю пра асобу, для якой быў створаны, і мастака,
які яго стварыў, як усялякі знак, быў
інтэрнацыянальным, і разам з тым
калекцыі з розных краін пераблытаць
немагчыма. Вядучыя беларускія графікі А. Кашкурэвіч, Л. Алімаў, М. Селяшчук, Р. Сіплевіч, Г. Вяль, М. Рыжы, Ю. Якавенка, Р. Сустаў, Т. Сіплевіч, В. Крупянкова, К. Харанека,
А. Ваўчок, С. Піскун, У. Квартальны,
Я. Цімашэнка і іншыя ў гэтым жанры
выказаліся вельмі дастойна, што было адзначана ўзнагародамі міжнародных конкурсаў.
Наша гутарка з Вольгай Крупянковай пачалася менавіта з экслібрыса.
— Ты плённа працуеш над аздабленнем дзіцячай літаратуры. Кніга і
экслібрыс у тваім жыцці — гэта…
— Я чалавек, які чытае хваравіта.
З дзяцінства чытала ўсё. Сёння, канечне, стараюся фільтраваць плынь
літаратуры. Вельмі задаволена, што
“ажыўляю” герояў кніг. І рада магчымасці сканцэнтраваць цэлую філасофію ў маленькай выразнай рабоце —
экслібрысе.
З самага пачатку існавання экслібрыс быў не проста адзнакай кнігі,
якая мела на мэце пазбавіць спакусы не вярнуць яе гаспадару, ён яшчэ
і раскрываў сутнасць яе уладальніка:

яго сацыяльны статус, рысы характару і да т. п. І сёння ён вельмі запатрабаваны. Абавязковая дэталь сучаснага экслібрыса — на ім павінны
быць словы “з кніг” і імя таго, каму
фаліянт належыць. Экслібрыс — цэлая філасофія. Шмат мастакоў працуе ў гэтым напрамку, калекцыянеры
ствараюць альбомы. Мяне як графіка
натхняе творчая задача — зрабіць малюнак, які сам па сабе мае мастацкую
вартасць і да таго ж маленькі памер.
Прыемна
рабіць
экслібрысы для сяброў. Ты добра ведаеш, што ім падабаецца. Мая сяброўка мастачка Ірына Дзёміна —
тонкая, лірычная, таленавітая жанчына і вельмі любіць катоў. Таму галоўнай тэмай сталі жанчына і кот.
А партрэтнае падабенства ў гэтым
выпадку зусім не абавязкова. Калі,
скажам, праз інтэрнэт, убачыўшы

Для графіка Вольгі Крупянковай гэта восень атрымалася
шчодрай: з 29 верасня па 6 кастрычніка яе работы можна
было ўбачыць на міжнароднай выстаўцы экслібрысаў
Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, а 9 кастрычніка
ў Міністэрстве замежных спраў адкрылася выстаўка
Вольгі і яе мужа мастака Юрыя Крупянкова “Рамантыка
рэалізму”.

мае работы, замаўляе экслібрыс незнаёмы чалавек, высвятляеш, што ён
хоча адлюстраваць: сацыяльны статус, афіцыйныя рысы, занятак дабрачыннасцю, літаратурныя, музычныя
схільнасці…
— А хто сёння замаўляе экслібрысы?
— Стваральнікі фондаў, палітычныя дзеячы. На мастака могуць
выйсці іх прадстаўнікі і замовіць
экслібрыс для сваіх кліентаў, у якіх
няма часу ўнікаць у дэталі. Установы — універсітэты, бібліятэкі да
юбілеяў. Я неаднаразова брала ўдзел
у міжнародных біенале экслібрыса.
Тэмы — разнастайныя. Напрыклад,
стварыць экслібрыс для бібліятэкі,
у якім павінна быць асэнсавана старажытнае пісьменства. Было вельмі
цікава. Пазнаёмілася са спецыяльнай
літаратурай, каб даведацца, як фарміравалася пісьмо, з яго страчанымі відамі. Грунтоўна пашырыла свае
ўяўленні пра свет пісьменства.

Удзячна куратару праекта Ганне Ціханавай, што прапанавала ў ім удзельнічаць. Дзякуючы яе намаганням сёння ў
Мінску ёсць свая шыкоўная калекцыя
экслібрыса прызнаных замежных і беларускіх мастакоў.
— Гледзячы на твае работы, адразу
згадала апосталаў, якія спярша былі
рыбакамі. Чаму цябе зацікавіла тэма “Чалавек і рыба”?
— Вынаходзіць тэму не прыйшлося — яна была зададзена. На гэтай
выстаўцы былі мае работы, створаныя для конкурсу, ініцыятарам якога
быў горад Рыека (Харватыя), а тэмай
— “Мен энд фіш”. На той момант мне
бліжэй падаліся першапачатковая
вобразнасць, дастаткова лаканічны
стыль, каляровая літаграфія. Прыемна, што на памяць пра выстаўку кожнаму з удзельнікаў застаўся шыкоўны
каталог, выдадзены пры спонсарскай
дапамозе.
— І вось — сямейны праект. Каму
належыць ідэя правядзення такой
выстаўкі?
— Выстаўка праходзіць у межах
праекта “Вандроўка”, ажыццёўленага
па ініцыятыве кафедры дызайна гуманітарнага факультэта БДУ. Супрацоўнікі кафедры — людзі творчыя, ім
ёсць што паказаць гледачу.
Вандроўка ў шырокім сэнсе — па-

дарожжа па нашай і не толькі краіне,
падарожжа ў часе — згадкі пра падзеі, якія з намі і з краінай адбываліся. Гістарычныя асобы. І вандроўка
як стан душы. Чалавек вандруе не
толькі фізічна, але і ў думках, і расце духоўна — гэта таксама вандроўка
свайго роду. Мы з мужам па характа-

ры рамантыкі. Так што рамантычны
рэалізм найбольш адпавядае нашаму
ўнутранаму стану.
Памяшканне міністэрства вельмі
зручнае для такіх імпрэз. Першая выстаўка — “Фарбы і кветкі” — была прымеркавана да Міжнароднага жаночага
дня. Нацюрморты Таццяны Лаўдар, тонкая лірычная акварэль Ларысы Стрыжак, габелен і батык Вікторыі Іконнікавай. Вельмі яркая, каляровая, эстэтычная выстаўка. Наступная — наша з мужам. Юрый — жывапісец, я — графік.
Улічваючы розны памер нашых твораў,
давялося добра падумаць над іх кампаноўкай. У экспазіцыю ўвайшло 18 маіх
і 12 яго работ (партрэты дзеячаў беларускай культуры — музыканта У. Мулявіна, актрысы С. Станюты, кампазітара Я. Глебава, рэжысёра М. Пташука,
скульптара З. Азгура, на лірычную тэму
“Двое”, гарадскую (“Гандлярка кветкамі”, “Гарадскі раманс”, жанравы жывапіс). Шмат работ Юрый прысвяціў нам:
“Мая сям’я” — мае партрэты, дзяцей.
— Выстаўку вашых з Юрыем работ
змогуць убачыць толькі ў Міністэрстве замежных спраў?
— Праз некаторы час мы перанясём яе ў галоўны корпус БДУ, дзе з ёю
змогуць азнаёміцца ўсе жадаючыя.
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Падвокладкай
Шлях да Брамы
Неўміручасці: матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых
чытанняў, прысвечаных 115-годдзю
з дня нараджэння
народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы, Мінск
(3 сакавіка 2011 г.) / Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі, Інстытут
мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы; уклад. А. А. Манкевіч. — Мінск: Беларуская навука,
2012. — 167 с.
Гэты зборнік можна лічыць лагічным завяршэннем святкавання 115годдзя Кандрата Крапівы, што праходзіла ў краіне ў мінулым годзе. Але
тым не менш выданне не губляе сваёй
актуальнасці. Наадварот, здабывае дадатковую каштоўнасць: тут абагульняюцца набыткі філалагічнай навукі,
зробленыя ў галіне вывучэння творчай
і навуковай спадчыны пісьменніка.
Больш за тое, артыкулы даследчыкаў
— мовазнаўцаў і літаратуразнаўцаў —
дапаўняюцца ўспамінамі сваякоў.
Менавіта раздзел “Такім ён застаўся
ў памяці… Успаміны пра Кандрата
Крапіву” надае кнізе цеплыні і ператварае яе са звычайнага зборніка навуковых атрыкулаў у выданне іншага,
больш высокага парадку.
Иностранные
подданные в Беларуси (конец XVIII —
начало ХХ в.) / Сост.
И. Л. Вернер; редкол.:
В. И. Адамушко
[и др.]. — Минск:
Тип. Макарова и К,
2012. — 528 с.
З даўніх часоў іншаземцы з рознымі мэтамі, часцей
гандлёвымі, наведвалі тэрыторыі сучаснай Беларусі і сяліліся тут. Больш
падрабязныя звесткі пра іх дзейнасць,
адметнасці жыцця і працы хаваюцца ў
глыбінях архіўных сховішчаў. Але ўсё
таемнае аднойчы становіцца вядомым.
Вось і Нацыянальны гістарычны архіў
Рэспублікі Беларусь у гэтым выданні дзеліцца некаторымі сваімі — калі
можна так сказаць — таямніцамі. У
даведніку ўпершыню прадстаўлены
дакументы, якія асвятляюць прававы статус, сацыяльныя і эканамічныя
ўмовы жыцця і дзейнасці замежнікаў
у Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай
губернях у канцы XVIII — пачатку
ХХ стагоддзяў.
О. Генри. Дары
волхвов / О. Генри; пер. с англ. —
Москва: Астрель,
2012. — 477 с.
Не так даўно ў
ЗША адзначылі 150гадовы юбілей з дня
нараджэння Уільяма
Сідні Портэра, шырока вядомага ў літаратуры пад
псеўданімам О. Генры. Яго кароткія
апавяданні (памятаеце, у школе мы
часта пісалі іх пераказы на ўроках
рускай мовы) і сёння выклікаюць непадробны інтарэс у чытачоў. Іх героі
— то проста маленькія людзі вялікага
Нью-Ёрка, то легкадумныя і вясёлыя
пісьменнікі і мастакі, то хлопцы з бандыцкага раёна і іх верныя сяброўкі, то
жыхары Дзікага Захаду — каўбоі, ранчары, фермеры. Іх сюжэты заўсёды
захапляльныя, развязкі — імклівыя і
нечаканыя.
Марына ВЕСЯЛУХА
Водгукі дасылайце на электронны
адрас аўтара: himarina@tut.by
Кнігі для агляду прадастаўлены
магазінам “Кніжны салон”.
Тэл.: 385-60-89.

Проза
а беразе возера, збоч маладога
Н
ліпавага
скверыка,
месціцца закусачная з апетытнай назвай —

“Карась”. Праз вузкія адчыненыя дзверы
з яе даносяцца вясёлая музыка, песні,
якія лагодзяць слых адпачываючых.
Паэт Васіль Гай стаіць каля бетонных
прыступак, што вядуць уніз да возера,
і любуецца наваколлем. Яго позірк
ловіць магутныя высокія таполі на тым
беразе, рэдкае лазовае кустоўе злева
ад іх, у нізінцы — малады алешнік.
Пачуццё адзіноты падступае да Гая.
Ён ужо сабраўся вяртацца ў цэнтр горада, як раптам пачуў за сабою лёгкі стук
абцасікаў па тратуарнай дарожцы і азірнуўся.
— Ой, Вася! Як ты тут апынуўся? —
прамовіла яго знаёмая са Слоніма Тоня.
— Я ўжо больш як год працую ў Лідзе.
— І таксама ў рэдакцыі?
— А дзе ж яшчэ?! Не чытаеш, мабыць,
“Лідскую газету”?
— Я раёнкі не выпісваю, сябрую
са “Звяздой”. Яна бліжэй за ўсе газеты
стаіць да народа. Праўду піша.
— Мы таксама не хлусім.
— Вася, вунь там, за крайнім столікам,
сядзіць мая суседка. Я разам з ёю сюды
прыйшла. Давай падыдзем да яе, пагамонім. Ёй адной, напэўна, ніякавата.
— Пайшлі!
Наблізіўшыся да століка, Гай прывітаўся і сеў насупраць дзяўчыны.
— Люда яе зваць, — прамовіла Тоня.
— А мяне Вася. Вось і пазнаёміліся.
Дзесяцікласніца, мабыць? — звярнуўся
ён да Люды.
— Я ўжо скончыла школу.
— А па выглядзе не скажаш.
— Мне ўжо дзевятнаццаць гадоў.
— Яна ў нас малайчына, прыгажуня,
— уступіла ў размову Тоня.
Каля “Карася” ў двары стаяла яшчэ некалькі столікаў. За імі сядзелі пераважна
мужчыны. Была нядзеля. Над галовамі
ледзь-ледзь варушылася лісце маладых
ліп, якія хоць крыху засланялі людзей
ад спякоты. Прыемная цеплыня разлілася ў паветры.
— А памятаеш, Вася, — працягвала размову Тоня, — як ты прыходзіў
да нас у райбыткамбінат браць інтэрв’ю?
Я там эканамістам працавала.
— Добра помню.
— Дарэчы, мне твае артыкулы таксама падабаліся. Я спачатку шукала тваё
прозвішча ў газеце, чытала, пра што ты
пішаш.
Люда не ўмешвалася, сядзела моўчкі.
Пэўна, размова яе зусім не цікавіла.
Дзяўчына проста глядзела ўдалячынь,
туды, дзе па тратуары праходжваліся
людзі, надрыўна шумеў вадаспад, а непадалёку ад яго дзеці кармілі хлебам
лебедзяў і дзікіх качак.
А між тым Гай час ад часу кідаў позіркі ў яе бок. Яму падабаўся яе мяккі,
прывабны выраз твару, нейкая таямнічая гульня на ім мар і фантазіі, сонца
і ценю. Ветрык далікатна варушыў яе
ільняныя валасы, казытаў крыху пульхныя, свежыя вусны.
Гай думаў: “І адкуль яна такая ўзялася?! Трыццаць гадоў пражыў на свеце,
а такой прыгажосці не бачыў. Гэта нешта
незвычайнае. Яна ўся свеціцца знутры”.
— Дык што, так і будзем сядзець за
пустым столікам? — прамовіў Гай. —
Можа, я схаджу і прынясу піва ці хоць
мінеральнай вады?
— Лепш напітку, — прамовіла Тоня.
Васіль пакіраваў у закусачную і неўзабаве вярнуўся адтуль з паўтаралітровай
бутэлькай напітку і пакуначкам цукерак.
— Частуйцеся, калі ласка, — прапанаваў ён, разліўшы напітак па пластмасавых кубачках.
Пасля першых глыткоў гамонка за сталом ажывілася.
— Халасцякуеш? — запытала Тоня.
— Пакуль вольны казак.
— А я ўжо замужам. У мяне сын у другі клас перайшоў.
— Віншую.
— І табе пара жаніцца, а то, чаго добрага, яшчэ ў бабылях застанешся.
— Ну за гэта ты не перажывай.
— У Лідзе многа прыгожых дзяўчат.
А хоць бы і наша Люда.
Люда перавяла позірк на Тоню, незадаволеная яе словамі. Тая крыху памаўчала, пасля зноў працягвала:
— Здатная дзяўчына. Ганьбы ёй не дасі. Знайдзі для яе добрага кавалера.
— А дзе ж яго цяпер узяць, такога
добрага? — расчаравана прамовіла Люда. — Усе паспіваліся.
— Ну гэта не зусім так, — упэўнена
заступіўся Гай за мужчынскі род. — Ёсць
і нармальныя хлопцы, варта толькі прыгледзецца.

Літаратура і мастацтва

— А-а... Без прыглядання ўсё бачна.
Які трапіцца, за такога і пайду.
— Гэта таксама не выйсце, — заўважыў Гай.
— Выйсце ці не выйсце — ад лёсу нікуды не дзенешся.
— Яно то так, але ж...
Дапіўшы, яны падняліся з-за століка
і па вузкай тратуарнай дарожцы рушылі
ўверх да вуліцы Фрунзэ. Хутка наблізі-

Савецкую, перасёк скрыжаванне і трапіў
на вуліцу Фрунзэ.
А вось і Людзін дом. У апошні момант
Гай дужа засумняваўся: што рабіць, заходзіць ці не? Але тут жа сам сабе надаў
смеласці і рашуча павярнуў на пусты
падворак. Спакойна падняўся па крутых
прыступках. Дзверы ў веранду не былі замкнёныя, у наступныя ён нягучна
пастукаў.

Уладзімір Васько

Ідэальная
Апавяданне

ліся да дома, у якім жыла Люда. Стаялі
нядоўга. Размова не клеілася — і дзяўчына паспяшалася развітацца:
— Ну добра, я пайду ўжо. Мяне мама
чакае.
Яна павярнулася і спрытным рухам
адчыніла веснічкі. На крутых прыступках да веранды толькі мільгнула яе кароценькая сукенка.
— Ну як яна? — запытаў Гай у Тоні, калі
яны троху адышліся ад Людзінага дома.
— Так сабе... Дзеўка даволі бесцырымонная. Гэта сёння яна паказала сябе
такой сціплай.
— Але ж якая прыгажуня!
— Сапраўды. У Лідзе ёй роўных бадай
што няма.
— Рэдкі экзэмпляр. Яна проста ідэальная. Я гатовы ўпасці да яе ног.
— Падаць пакуль што не спяшайся.
Паспееш.
Вяртаючыся дамоў, Гай падумаў: “Што
гэта са мною дзеецца? Яна так ускалыхнула маю душу, што я пра ўсё раптам
забыўся. Здаецца, у мяне і ўяўленне не
зусім прымітыўнае, і фантазія на месцы,
але яна вышэй за маё ўяўленне і вышэй
за маю фантазію. Гэта проста нейкі жывы цуд!”
Неяк ён прагульваўся па вуліцы Фрунзэ ў спадзяванні сустрэцца з Людай, але
на вочы трапілася ўсё тая ж Тоня.
— А дзе Люда? — усхвалявана спытаў
ён. — Не бачыла?
— Недзе тут круціцца. Можа, грошы
пайшла да каго пазычаць.
— А што, сваіх не мае?
— Яна нідзе не працуе, а маці атрымлівае мінімальную пенсію — на дваіх
малавата. Вось і круцяцца, як могуць.
Старая збірае бутэлькі. Беднавата яны
жывуць.
Неўзабаве з дома на супрацьлеглым
баку вуліцы выйшла Люда. Яна падышла
і беспардонна закінула руку на плячо
Гаю. Той не разгубіўся і тут жа абняў
Люду за гнуткую, трапяткую талію. Так
яны пастаялі з паўхвіліны. Пасля Люда
паварушылася і спакойна развяла яго
рукі ў бакі.
“Праўда, бесцырымонная дзеўка, —
падумаў Гай. — Тоня не падманула”.
— Ну што, можа, зноў пойдзем за той
самы столік? — прапанаваў Васіль.
— Мне не да столікаў, — адказала
Люда. — У мяне сёння іншыя клопаты.
— Клопаты, клопаты!.. Такая юная,
а ў яе ўжо нейкія клопаты.
— Вы не ведаеце іх — вам добра.
А ў мяне іх шмат.
Люда павярнулася і лёгкай, музычнай
паходкай пакіравала да сваіх веснічак.
— Можа, пойдзем следам за ёю? — падаў думку Гай.
— Не варта, — запярэчыла Тоня. —
Не зусім тактоўна. Каб яна запрасіла
— іншая справа.
— Ну добра. Тады калі-небудзь пазней
наведаемся.
Гай правёў Тоню да магазіна і, задаволены сустрэчай з Людай, у добрым настроі пакрочыў у цэнтр горада. Ён бадзяўся туды-сюды, з адной вуліцы пераходзіў на другую, аднак ніякія ўражанні
не выбівалі з памяці сустрэчу з дзяўчынай. Яе вобраз зноў і зноў высвечваўся
ў падсвядомасці, бударажыў яго душу. І
пасля доўгіх ваганняў ён усё ж наважыўся пайсці да яе на кватэру. Спачатку пакрочыў па вуліцы Кірава, перабраўся на

— Заходзьце! — пачуў ён Людзін голас
і ўзрадаваўся.
Увайшоў. Люда замітусілася, здзіўлена залыпала вачыма, пачырванела: не
чакала такога госця. Праз хвіліну, аднак,
паспакайнела, узяла сябе ў рукі, моўчкі
прытулілася спінай да печкі-кахлянкі.
Гай не спяшаўся з размовай. Ён імгненна
абвёў позіркам кватэру. Адразу кінулася ў
вочы прастата, калі не сказаць беднасць,
абстаноўкі. У прыхожай стаяў нічым не
накрыты дубовы стол, два старыя крэслы,
кахлянка, якая абагравала кухню, прыхожую і спальню. У супрацьлеглым ад печы
кутку стаяў мех з пустымі бутэлькамі. У суседнім пакоі-спальні два драўляныя ложкі
былі засланы не вельмі яркімі капамі.
— Вось тут мы і жывём з мамаю, —
ціха прамовіла Люда, каб распачаць хоць
якую размову.
— Удваіх?
— Ага.
— Ну то і нядрэнны куточак, утульны.
— Які ёсць.
— А ў другім канцы дома таксама нехта жыве?
— Тут тры сям’і, — патлумачыла Люда,
— мы, за сцяною адна сям’я і з таго боку
— трэцяя.
Людзе не вельмі спадабалася такое
разглядванне кватэры, і яна ад кахлянкі перайшла да акна, каб хоць як перайначыць сітуацыю. Твар яе пры гэтым
яшчэ лепш асвяціла сонца, і ён стаў яшчэ больш прыгожы і прыцягальны.
— Сядайце, — прапанавала яна.
— Нічога, я пастаю.
Цяпер іх раздзяляў стол. Позіркі іх то
сустракаліся, то разыходзіліся ў бакі. Яны
размаўлялі даволі доўга. Душэўнае цяпельца трымалася паміж імі і лёгкімі хвалямі перакочвалася ад яго да яе і ад яе да
яго. “Ну што, мабыць, трэба нешта прыдумаць, — не цярпелася Гаю. — Не вельмі
разумным будзе, калі я яе страчу. А раптам
у яе ёсць кавалер, які апярэдзіць мяне? Тады што? Кусаць локці? Дакараць за нерашучасць і баязлівасць? А будзь што будзе”.
Гай перайшоў на другі бок стала, наблізіўся да дзяўчыны, абняў яе за плечы.
— Люда, — далікатна прамовіў ён, —
выходзь за мяне замуж.
— Ты што?! — узбунтавалася яна. —
Раптам ні з таго ні з сяго — і замуж? Яшчэ
што прыдумай! Ты намнога старэйшы за
мяне.
— Усяго на адзінаццаць гадоў. Хіба гэта многа?
— І нямала.
— А як жа Пушкін... На трынаццаць
гадоў быў старэйшы за Наталлю. І яна
пайшла за яго замуж, не пабаялася.
— Ну дык так яны і жылі... Яна з царом
загульвала.
— Гэта няпраўда. Жылі яны добра.
Проста тады шальмавалі Пушкіна. Геній
усім перашкаджае, разумееш? Яго духоўная і разумовая вышыня палохае ўсіх.
— Я сказала: не. І кропка. І не задурвай мне галаву Пушкіным. Бачыш які: не
паспеў ступіць і кроку — а ўжо замуж
прапануе за яго ісці. Надта хуткі.
— Ну глядзі. Пасля будзеш раскайвацца. Знойдзеш якога-небудзь адмарозка
— напакутуешся. Я неяк бачыў здалёк,
як ты ішла цераз парк у кампаніі. Пахістваліся твае спадарожнікі.
— Гэта мае сябры.
— Дрэнныя сябры. Ад іх трэба ўцякаць чым далей.

№ 41 12 кастрычніка 2012 г.

17

— Не перавыхоўвай. Я яшчэ раз паўтараю: не. І адчапіся.
— Ну як сабе хочаш. Тады няма
сёння пра што гаварыць. Заставайся
шчаслівай.
Ён рашуча пакіраваў да выхаду.
Люда праводзіла яго позіркам. На вуліцы, на вузкім тратуары, размінаючыся
з Гаем, забрэнькала пустымі бутэлькамі нейкая жачына, падобная да Люды.
Ён падумаў: “Гэта, напэўна, яе маці”.
Праз некалькі крокаў азірнуўся: праўда, кабета павярнула ў двор, з якога ён
толькі што выйшаў.
Пануры і ўзрушаны адмовай Люды,
Гай павярнуў на сцяжынку, што вяла
да “Карася”.
“Вось так, — разважаў ён, — сустрэў
ідэальную дзяўчыну, пакахаў з першага позірку, і тая дала ад варот паварот.
А жаніцца сапраўды трэба. Аднак жа
не з нялюбай”.
У “Карасі” Гай заказаў два куфлі піва, заняў той самы столік, за якім нядаўна бавіў час з Людай і Тоняй, і доўга
сядзеў у самоце.
Пасля некаторы час пахадзіў над
возерам, стараючыся перабіць свае
маркотныя думкі ўражаннямі ад бліскучых на сонцы хваль, ад віхурыстых
чаек, ад хлопцаў і дзяўчат, што загаралі на беразе.
Аднак гараваў Гай дарэмна. Праз месяц ці больш Люда сама забегла да яго ў
рэдакцыю, у яго кабінет, і, не чакаючы
прапановы, бухнулася ў мяккае крэсла
насупраць яго стала, закінула адну нагу
на другую. Гай зрабіў сур’ёзны выгляд
і строга спытаў:
— Ёсць праблемы?
— Ёсць.
— Якія?
— Пазыч пяць тысяч. Я аддам.
Гай пакорпаўся ў кішэні і дастаў
адтуль некалькі купюр. Пяцёркі сярод
іх не знайшлося. Ён аддзяліў дваццатку
і падаў дзяўчыне. Яна хуценька скруціла купюру і заціснула ў маленькім
кулачку.
— Не сустракалася з Тоняй? — спытаў Гай даверліва ў спадзяванні выклікаць Люду на размову.
— Бачыла.
— Ну і як яна?
— Нічога. Цікавілася, што і як у нас.
— А што ў нас?
— Не ведаю.
Гай падумаў: “Што за дзеўка, што за
галасок, што за тварык! А якія выразныя вочы! Гэта сапраўды боскае стварэнне!” Былая яго крыўда знікла.
Люда спакойна і з цікаўнасцю аглядала зацішны кабінет. На сцяне вісела
карціна з выявай старажытнай Лідскай крэпасці, на новым прыгожым
стале стаяў тэлефон, ляжалі тоўстыя
і тонкія тэлефонныя даведнікі, блакноты, стос чыстай паперы, рукапісы.
На падаконніку красаваліся кветкі. Тут
было чыста і ўтульна.
— Я падару табе сваю кнігу, — прамовіў Гай і дастаў з шуфляды новы
зборнік вершаў.
— Не трэба. Я іх усё адно не чытаю.
Я вельмі далёкая ад усяго гэтага.
— А ты вазьмі. Няхай хоць паляжыць на тваім стале. Мне ад гэтага
будзе прыемна.
Яна працягнула руку і ўзяла кнігу.
Пачала гартаць.
— Дык ты яшчэ і паэт?! — здзіўлена
прамовіла яна. — Нічога сабе пішаш. Як
гэта табе ўдаецца?
— Так-сяк удаецца. Добра ці дрэнна
— сам сябе не ацэньваю.
— Мне падабаюцца твае вершы. Дома
я прачытаю іх усе.
— Буду вельмі рады. І хачу пачуць
твой водгук. Я ім асабліва даражу.
— Цераз тыдзень я загляну і скажу,
што мне спадабалася, а што — не. А заадно і вярну пазыку.
— Пазыку можаш і не вяртаць. Лічы,
што гэта мой падарунак. Шкада, няма
кветак. А то я табе падарыў бы яшчэ
і прыгожы букет.
— Не трэба. Абыдуся і без кветак.
А ці помніш, як нехта неяк заікаўся пра
жаніцьбу?
— Заікаўся. А што?
— Я проста хацела падражніцца з табою. Хацела праверыць тваю настойлівасць. А ты развярнуўся і пайшоў...
— А што мне заставалася рабіць?
Сілаю, як кажуць, мілы не будзеш.
— Пры чым тут сілаю?!
— Дык што, мне, магчыма, яшчэ раз
паўтарыць свае колішнія словы?
— Калі можаш...
— Люда, пойдзеш за мяне замуж?
— Пайду.
На нейкае імгненне ў кабінеце ўсталявалася ідэальная, нязвыклая цішыня.
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Напеў мілагучны
Падчас юбілейнага X абласнога фестывалю народнай
творчасці “Напеў зямлі маёй” у Мар’іну Горку з’ехалася
28 калектываў з усіх куткоў Міншчыны. Лепшыя з лепшых
— таленавітыя танцоры, музыкі, спевакі і фальклорныя
калектывы — павінны былі яшчэ раз пацвердзіць званні
“народны” і “ўзорны”.
Дар’я ШОЦІК,
ф о т а аў т ар а

Узначальваў строгае журы кампазітар,
народны артыст СССР, старшыня Беларускага саюза кампазітараў, прафесар
Ігар Лучанок. Дарэчы, менавіта маэстра,
ураджэнец Мар’інай Горкі, выступіў у
2001 годзе ініцыятарам правядзення гэтага — самага значнага для Мінскай вобласці — фестывалю.
— Сёння, падчас свята, прагучала шмат
народных песень беларускіх кампазітараў, і гэта выдатна! — адзначыў Ігар Міхайлавіч. — “Напеў зямлі маёй” — вельмі важны фестываль, ён дае магчымасць
згадаць сваю спадчыну, родны кут.
Было бачна: цікавасць да фэсту вялікая, як у моладзі, так і ў старэйшага
пакалення. Пацвердзіць свой талент і
прафесіяналізм прыехалі калектывы,
якія неаднаразова ўдзельнічалі ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, але
былі і тыя, што не так даўно выступаюць
на канцэртных пляцоўках Беларусі.
— Гэта адзін з самых цікавых фестываляў у Беларусі, — зазначыў намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Тадэуш Стружэцкі. — Дарэчы, практычна ўсе
жанры былі прадстаўлены паўнацэнна.
Прыемна, што з кожным годам з’яўляецца ўсё больш і больш выдатных творчых
калектываў. Безумоўна, Міншчына ў гэ-

тым кірунку — лідар. Узровень, які сёння
маюць народныя калектывы, — дастаткова высокі і адпавядае тэндэнцыям, якія
фарміраваліся на працягу многіх гадоў.
Конкурсная праграма “І зорка творчасці заззяе” была самай звонкай і мілагучнай часткай фестывалю. Адкрыў фэст
народны цымбальны аркестр “Ліра” Мінскага гарадскога дзяржаўнага каледжа
мастацтваў пад кіраўніцтвам Дзмітрыя
Стэльмаха. А пасля парадавалі прысутных народны вакальна-інструментальны ансамбль “Нясвіж”, узорны харэаграфічны ансамбль “Дарунак” Барысаўскай
дзіцячай школы мастацтваў, узорны ансамбль народнай песні “Смолачкі” Смалявіцкай дзіцячай школы мастацтваў і
народны фальклорны ансамбль “Крынічанька” Раеўшчынскага дома фальклору з Маладзечанскага раёна. Захаванне
традыцый вельмі яскрава было бачна ў
выступленні ўдзельнікаў аўтэнтычнага
фальклорнага калектыву “Глыбоцкія крыніцы” з Любанскага раёна.
Самы інтрыгуючы момант — падвядзенне вынікаў. Гран-прыфестывалюконкурсу “Напеў зямлі маёй” — мікрааўтобус “Газель” — дастаўся ўзорнаму
ансамблю народнай песні “Дзянніца”
Клецкай ДШМ пад кіраўніцтвам Вольгі
Нупрэйчык. Сярод тых, хто ўдастоены
Дыплома ІІ ступені, — народны фальклорны ансамбль “Ячаўскія вячоркі”
Казловіцкага сельскага дома культу-

ры Слуцкага раёна (кіраўнік Людміла
Калядка), узорны ансамбль народнай
песні “Смолачкі” Смалявіцкай ДШМ
(кіраўнік Алена Дзедавец). Дыплом
ІІ ступені атрымалі некалькі калектываў. Гэта народны ансамбль “Натхненне”
выкладчыкаў Салігорскай музычнай дзіцячай школы (кіраўнік Святлана Хоміч),
сямейны гульнёва-абрадавы гурт “Радзіна” Новінскага СДК (кіраўнік Ніна
Клімовіч) Бярэзінскага раёна і інш. Усім
калектывам, якія былі адзначаны журы,
уручаны каштоўныя падарункі.
Начальнік
упраўлення
культуры
Мінаблвыканкама Анатоль Акушэвіч

Народны фальклорны ансамбль “Ячаўскія вячоркі”
Казловіцкага СДК.

упэўнены, што цудоўныя калектывы
Міншчыны ў чарговы раз сказалі сваё
слова ў мастацтве, народна-традыцыйнай культуры Беларусі.
Вырабы з бісеру, саломкі, гліны і дрэва, тканыя ручнікі, мяккія цацкі і іншыя
адметныя рэчы вабілі вока ўдзельнікаў
фэсту на выстаўцы майстроў народнай творчасці “Рамесніцкі гасцінец”,
якая разгарнулася каля раённага Дома
культуры.

А сюжэт? Прыдумаем!
Вызначэнне “чарговая прэм’ера” для гэтага спектакля — не надта
ўдалае. Мяркуйце самі: упершыню ў рэпертуары беларускай
балетнай трупы з’явіўся твор легендарнага харэографа
Дж. Баланчына! Яго аднаактовы спектакль “Серэнада”
з музыкай аднайменнага твора П. Чайкоўскага паставіла на сцэне
Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета
Беларусі французскі харэограф Нанет Глушак, якая з’яўляецца
адным з афіцыйных прадстаўнікоў Фонду Джорджа Баланчына
і ажыццяўляе кантроль за якасцю ўвасаблення творчай спадчыны
майстра на сцэнах свету. Дарэчы, ёй, ураджэнцы ЗША з расійскімі
каранямі, пашчасціла наведваць урокі майстра ў нью-ёркскай
школе, а з 1968 года працаваць у яго “New York City Ballet”. Затым
яна танцавала Амерыканскім тэатры балета... Цягам апошніх
18 гадоў была мастацкім кіраўніком балета Тэатра Капітолія
ў французскай Тулузе.
Свя тла на БЕРАСЦЕНЬ,
ф о т а Міх а і ла Не сцер а в а
“Серэнаду” называюць эмблемай творчасці славутага харэографа, ураджэнца Пецярбурга, стваральніка амерыканскага балета, аўтара шэдэўраў для “Рускіх
сезонаў” С. Дзягілева, — Дж. Баланчына, чыё сапраўднае
імя, як вядома, — Георгій Баланчывадзе. Нездарма менавіта
гэты спектакль (пастаноўка Б. Кука і М. Калегары, мастак
па касцюмах — М. Бурбенк) два гады таму адкрываў праграму Тбіліскага дзяржаўнага тэатра оперы і балета імя
З. Паліяшвілі падчас першага творчага візіту ў Мінск славутага калектыву Грузіі. Цяпер і нашы артысты спрычыніліся
да “неакласікі”, за тры тыдні да прэм’еры мусілі асвойваць
нязвыклы для іх і тэхнічна складаны стыль танца пачатку
ХХ стагоддзя, які, безумоўна, вымагае далейшага, паглыбленага спасціжэння і больш дасканалага псіхалагічна-вобразнага ў асаблення.
Упершыню пастаўленая ў 1934 годзе, “Серэнада” лічыцца бессюжэтным спектаклем, які з’явіўся мастацкім

вынікам урокаў сцэнічнага майстэрства ў Школе амерыканскага балета,
створанай Баланчыным. Удзельнікі прэс-канферэнцыі,
зладкаванай напярэдадні прэм’еры ў НАВТ оперы і балета Беларусі, спасылаліся на ўспаміны самога харэографа,
які пісаў: “Многія мяркуюць, быццам бы гэты балет мае
патаемны сюжэт. Гэта не так. У ім танцоўшчыкі проста
рухаюцца пад прыўкрасную музыку. Адзіны сюжэт балета — музыка серэнады, калі хочаце — гэта танец пры
месяцы”. Прэм’ерныя паказы адбыліся ў мінулыя выхадныя. Арганічнай “парай” для 35-хвіліннага спектакля
стаў таксама рэканструяваны аднаактовы балет “Шахеразада” на музыку М. Рымскага-Корсакава ў харэаграфіі
М. Фокіна, увасоблены ў нашым тэатры год таму ў межах
праекта А. Ліепы “Рускія сезоны ХХІ стагоддзя”.
Чатыры часткі класічнай “Серэнады для струннага аркестра” П. Чайкоўскага, на думку Дж. Баланчына, вымагаюць паказу на сцэне пэўных эмоцый і сітуацый — вось
таму і ствараецца ўражанне, нібыта балет мае сваю сюжэтную аснову: “Вонкава чысты танец утварае пэўнага
кшталту апавяданне. І кожны глядач мае права ўбачыць і
распазнаць у ім сваю музыку і свой танец”... Слушная па-

зіцыя, якая не абмяжоўвае ўяўлення публікі! З відовішча,
аформленага ў духу мінімалізму, закладзенага Баланчыным, высноўваецца спрадвечны “падтэкст” усялякага
рамантычнага танца: узнёслыя фантазіі, мроі кахання,
радасць жыцця; эфемернае адчуванне вечнай гармоніі;
душэўныя спакусы і мітрэнгі; суперніцтва; крах пераменлівых пачуццяў; недасяжнасць мары, аслепленасць
і слепата заложнікаў па сутнасці трагічнага ілюзорнага
шчасця... Нездарма Баланчын парушыў сімфанічную
драматургію Чайкоўскага, памяняўшы месцамі жыццярадасны жанравы, заснаваны на рускім песенным фальклоры “Фінал” твора і спавядальна-пачуццёвую “Элегію”,
якая, нягледзячы на панаванне мажору, дала магчымасць
харэографу пазбегнуць банальнай “шчаслівай развязкі”
ў стасунках умоўных лірычных герояў.
З разваг дырыжора-пастаноўшчыка Вячаслава Воліча і салістаў Вольгі Гайко, Людмілы Кудраўцавай, Ігара
Артамонава, Дзяніса Клімука вынікае: спектакль дазваляе суаднесці музыку “Серэнады...” П.Чайкоўскага з вышынямі яго сімфанічнай творчасці і напоўніць дзеянне
складаным эмацыянальна-вобразным зместам, блізкім
светаадчуванню нашага сучасніка.

Сядзіба муз
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Такі ён — Ханс Крысціян,
лепшы казачнік
сярод хрысціян
На пачатку новага сезона Рэспубліканскі тэатр беларускай
драматургіі паказаў новы спектакль для дзяцей — “Стойкі
алавяны салдацік” паводле казак Х. К. Андэрсена.
Яг ор КОНЕЎ
Няма вялікага сакрэту ў тым, што сучасныя падлеткі не зачытваюцца творамі Андэрсена, які, дарэчы, акрамя
казак апублікаваў яшчэ дзевяць тамоў
раманаў, п’ес, навел і вершаў. Аднак для
сусветнай культуры яго імя знакавае.
(Не ў апошнюю чаргу дзякуючы галівудскім мультэкранізацыям). І ў тым, што
айчынны тэатр знаёміць юнага сучасніка з творамі знакамітага датчаніна, ды
яшчэ на беларускай мове, выяўляецца не
толькі асветніцкая, але і патрыятычная
адметнасць гэтага спектакля.
Яго пастаноўшчыкам і аўтарам сцэнічнай адаптацыі выступіла Святлана
Навуменка — паводле майго глыбокага
пераканання, адна з лепшых сучасных
рэжысёраў Беларусі. Яе інсцэніроўка
знітоўвае сюжэты розных казак Андэрсена, прычым удала трансфармуе іх для
дзіцячага ўспрымання. Аднак пры ўсёй
вольнасці інтэрпрэтацыі Святлана Навуменка захавала сутнаснае з творчасці
славутага Ханса Крысціяна: спалучэнне
яго паэтычнай рамантыкі ды балючага
рэалізму, гумарыстычнай фантазіі ды
з’едлівай іроніі. У гэтым дынамічным
дзеянні на фоне маляўнічых дэкарацый
(мастак-пастаноўшчык Юрый Саламонаў) дыялогі персанажаў чаргуюцца з
музычнымі нумарамі, а іранічныя эпізоды з хвалюючымі, калі слёзы міжволі
на вачах заблішчаць.
Кожны персанаж спектакля мае адметны характар. Галоўны герой — Салдацік
(у розных складах яго іграюць Цімафей
Ткачоў ды Ілья Ясінскі) — куды б ні патрапіў, хоць у дзіцячы пакой, хоць у сад,
паўсюль непахісна ўвасабляе маральны
імператыў: абыходзіцца з кожным адпаведна ягоным учынкам. Прыгожа,
парадна апрануты, выдатна валодае
шыхтавымі практыкаваннямі. Менавіта
такіх герояў употай кахаюць дзяўчаты
малодшага школьнага ўзросту. Не дзіва,
што Цудоўная Балерына (у гэтай ролі —

студэнткі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў А. Прохарава і Г. Янулевіч), памаўчаўшы два акты, без ваганняў сягае
за ім у полымя. Праўда, ёй і не
спатрэбіліся словы, каб Салдацік
закахаўся без памяці ў чароўную
танцоўшчыцу. Больш чым красамоўнымі аказаліся яе балетныя
па (кансультант спектакля па балеце — Н. Дараховіч).
Лялька (актрысы Наталля Халадовіч і Марыя Пятровіч) увасабляе анекдатычных бландзінак, якія,
што называецца, заўсёды ў шакаладзе.
У яе галава будзе адвальвацца, але яна
ўсё адно наладзіць шыкоўны баль.
Свінка-скарбонка (Ганна Маслоўская і невымерна абаяльная Бэла
Шніпер) — яскравы сімвал баязлівага збіральніцтва. Як і многія, мяркуе,
што толькі грошы прыносяць шчасце.
Трэба было абтрэсці яе, як грушу, каб
паразумнела. Смялейшай, праўда, усё
адно не стала.
Завадны Салавей (артысты Дзяніс
Паршын і Дзмітрый Цеслаўскі) з асалодай парадзіруе поп-спевакоў расійскага
“тэлеразліву” — і яскравым гарнітурам,
і галашэннем, якое песняю завецца.
А паколькі Салавей выраблены ў Кітаі,
то і веер у яго папсаваны, нібы шырспажыў “made in China”, набыты на “полі
цудаў” у Ждановічах.
Адмоўныя персанажы камічныя сваім крыўляннем (пластыку ставіў Ігар
Сігоў) і страшныя сваімі бессардэчнымі ўчынкамі. Злы Чорцік з табакеркі
(Сяргей Шымко, Дзмітрый Давідовіч,
Дзяніс Варанцоў) апанаваны прагай
улады і ў літаральным сэнсе спапяляе
пяшчотнае каханне. Пацук (Максім
Брагінец і Мікалай Стонька) заганяе
за краты Салаўя (не механічнага, жывога). Саўдзельнікам яго злачынстваў
ледзь не зрабіўся філасафічна настроены
Даверлівы Крот (Андрэй Дабравольскі
ды Віктар Багушэвіч), які эмпірычным

Цімафей Ткачоў у ролі Салдаціка.

чынам высвятляў адрозненне птушкі
ад каровы і шкадаваў, што ружы не растуць пялёсткамі ў зямлю.
Дарэчы, на перамозе каварства над
дабрынёю класік дацкай літаратуры і
скончыў бы свой расповед. Большасць
казак Андэрсена завяршаецца на маркотнай ноце. Аднак аўтарская філасофія, укладзеная ў вусны казачніка
Оле-Лукое, сцвярджае: сапраўдная вера
ў дабрыню мае шанц на перамогу нават у самых неспрыяльных варунках.
І таму Салдацік ды Балерына, бы птушка
Фенікс, адрадзіліся з агню — і метафарычна, у выглядзе лялек, і ў рэальным
абліччы.
Мне расказвалі, што ў Капенгагене,
дзе творы Андэрсена нярэдка набываюць сцэнічнае ўвасабленне, у заўзятых
тэатралаў ёсць адмысловы звычай: кіраваць да помніка Ханса Крысціяна і
ў выпадку паспяховай прэм’еры разбіваць аб яго галаву бутэльку шампанскага. (Тое ж самае робяць школьнікі і студэнты ў ноч выпускнога балю, каб, маўляў, ім шанцавала ў будучыні.) Вядома,
да помнікаў можна ставіцца і больш далікатна. Аднак, калі артысты “Стойкага
алавянага салдаціка” выходзілі на фінальны паклон, я міжволі пашкадаваў,
што не бачу паблізу помніка Андэрсену і не маю бутэлькі шампанскага пад
рукой. Бо тады б адзначыў удалую
прэм’еру РТБД на дацкі ўзор!

Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Рэспублікі Беларусь прадставіў канцэртную праграму
“Штраўс запрашае”.

Вольг а
НІКА ЛА ЕЎСКАЯ
Кампазітар, якога называлі
“каралём вальсаў”, музыкант,
які здолеў як ніхто іншы перадаць у сваёй творчасці радасць жыцця, — усё гэта Іаган
Штраўс-сын. Папулярнасць
яго мелодый з лёгкасцю пераадольвае межы розных эпох
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Надзённае

Рамонт
як стыхійная
навала

“Парупіцца пра білеты лепей
летам. Бо на першым спектаклі
новага сезона чакаецца аншлаг”,
— хваляваліся прыхільнікі
Беларускага дзяржаўнага
акадэмічнага музычнага тэатра.
Ды неўзабаве з’явілася зусім
іншая падстава для хвалявання,
якая “ўзняла нервы” і артыстам,
і публіцы, і кіраўніцтву
творчага калектыву.

У госці да Штраўса
і стыляў,
захоўваючы вечную
маладосць
і прыгажосць.
Стваральнікі канцэртнай праграмы “Штраўс запрашае”
сабралі ў ёй самыя яркія музычныя нумары з сапраўды
невычэрпнай спадчыны кампазітара. Гэта і шырокавядомыя ўверцюры да аперэт
“Лятучая мыш” і “Цыганскі
барон”, і знакамітыя вальсы
“Казкі венскага лесу”, “На

№ 41 12 кастрычніка 2012 г.

цудоўным блакітным Дунаі”,
“Жыццё артыста”, і разнастайныя маршы, полькі,
кадрылі…
Аднак хараство гэтай праграмы не толькі ў музыцы
Штраўса, лічыць дырыжор
Мікалай Калядка: “Мы імкнёмся зрабіць з кожнага, нават самага непрацяглага, музычнага нумара невялічкую
тэатральную імпрэзу са сваёй
драматургіяй. Гэта ўносіць
своеасаблівы элемент гульні
ва ўзаемаадносіны аркестра і
глядзельнай залы. Дзякуючы
такому кантакту атмасфера

канцэрта становіцца больш
інтымнай і цёплай, з’яўляецца
тонкая эмацыянальная сувязь
паміж слухачамі і артыстамі”.
Жамчужыны штраўсаўскага рэпертуару прагучаць у
Вялікім тэатры Беларусі ў выкананні салістак оперы — лаўрэата міжнародных конкурсаў
Алены Шведавай, лаўрэата нацыянальнага конкурсу Алены
Сіняўскай і артыстаў сімфанічнага аркестра. Дырыжор —
заслужаны дзеяч мастацтваў
Рэспублікі Беларусь Мікалай
Калядка, рэжысёр — Вольга
Бураўлёва.

Арцё м КУМЕ ЛЬ СКІХ

Урачыстае адкрыццё 43-га сезона
Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра абвясцілі на
пачатак верасня. Сваёй рэпертуарнай
візіткі калектыў пакуль не мае, таму
гонару распачаць сезон спадобілася сёлетняя прэм’ера — беларускаамерыканская пастаноўка мюзікла
Л. Бернстайна “Вестсайдская гісторыя”. Надышла восень, і вакол папулярнага сталічнага тэатра ўтварыўся
незразумелы інфармацыйны вакуум.
Быццам той бясследна знік. Паўсюль
ішла рэклама нацыянальнай опернай
прэм’еры, міжнародных выставачных
праектаў, філарманічных і тэатральных фестываляў. А гучны пачатак
сезона ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры адкладваўся на няпэўны тэрмін... з-за рамонту. Дакладней, з-за нядбайнасці
(або некампетэнтнасці, або нядобрасумленнасці — якая нам, гледачам, ці
ім, “служкам Мельпамены”, розніца?)
тых, хто не выканаў адпаведную працу ў будынку. Артысты выступалі на
ўрачыстасцях, прысвечаных юбілею
ўнікальнага помніка старажытнага
дойлідства — Сынкавіцкай царквы;
ладзілі гастролі ў Літве...
І вось нарэшце з’явілася абвестка,
што з 5 кастрычніка тэатр пачынае
рэгулярны паказ спектакляў у Мінску.
Аднак віншаваць яго з перамогай
над наступствамі “стыхійнага бедства”, да якога нашы грамадзяне прыраўноўваюць нават звычайны рамонт
у гарадской кватэры, — рана! Спектаклі будуць ісці на сцэне Мінскага палаца культуры чыгуначнікаў.
Якія б каментарыі ні напрошваліся
з гэтай нагоды, лепей ад іх устрымацца. Галоўнае, што публіка не пакіне
сваіх куміраў без увагі. І дачакаецца здзяйснення тых творчых планаў
на бліжэйшы год, якімі кіраўніцтва
тэатра падзялілася з журналістамі
яшчэ ў ліпені: опера Р. Леанкавалы
“Паяцы” (канцэртнае выкананне); балет У. Саўчыка “Пад ветразямі мары
(Асоль)”; мюзікл Г. Гладкова “Звычайны цуд”; аперэта І. Кальмана “Містэр
Ікс”; мюзікл У. Баскіна “Сірано дэ
Бержарак”. Няма сумніву, што працягнецца праца над новым творам
У. Кандрусевіча з вершамі А. Туравай
“Соня, Сонейка, Сафія”, у аснове якога
гісторыя Соф’і Гальшанскай і Ягайлы...
Тэатр запрашае паглядзець музычную камедыю Я. Пцічкіна “Бабскі
бунт”. І ўжо заклікае набываць білеты
на навагоднія імпрэзы для дзяцей!
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Моладзь ідзе

Міхал БАРАНОЎСКІ:

«Песня нараджаецца ў момант,
калі ёю дзелішся»

Гурт “Нельга забыць” — унікальная з’ява ў беларускай музычнай культуры. Ён быў створаны
напрыканцы 2009 года адмыслова пад праграму “Леаніды не вернуцца да зямлі…” паводле
рамана Уладзіміра Караткевіча “Нельга забыць”. Падчас выступлення “НЗ” з залы не даносіцца
ні гуку. І не толькі таму, што лідар гурта Міхал Бараноўскі просіць прытрымаць апладысменты
да заканчэння праграмы. Справа хутчэй у шалёнай энергетыцы, магутным эмацыянальным
уздзеянні, якія адчувае кожны прысутны. Але на гэтым музыкі не спыніліся. Сёння яны
выступаюць з новай праграмай “Месца моцы”. Пра яе ды іншае мы пагутарылі
з Міхалам Бараноўскім.
Ана с т а сія ГРЫШЧУК

— Калі пісаліся першыя песні на вершы з
рамана “Нельга забыць”, вы яшчэ не думалі стварыць гурт. Чаму не сталі выступаць
сольна?
— Патрэбна было больш фарбаў. І не такі ўжо ў мяне класны ўзровень гітары, каб я
мог адзін перадаць усе эмоцыі, якімі б хацелася напоўніць музыку.
— А ці была крытыка?
— Так, была. У асноўным крытыкуюць за
адсутнасць мелодыкі ў песнях, за надта простую музычную форму. Гэта відавочны факт.
Але і задачы такой не ставілася.
Задача была — менавіта каб прабрала. І мэсэдж данесці. Здаецца,
атрымалася. Але гэта мая першая
спроба зрабіць цэльнае палатно, і
патрабаваць ад яго звышдасканаласці даволі цяжка. Дакладна магу сказаць: тое, што мы рабілі, для
мяне — скок вышэй за галаву.
Другая прэтэнзія, якую давялося выслухаць, — што ўсё было
занадта надрыўна і Караткевіч
так не хацеў сказаць. Як хацеў
сказаць Караткевіч, ніхто ўжо не
даведаецца. Сам раман — звышэмацыянальны, звышнадрыўны.
Галоўнага героя кідае то ў жар,
то ў холад, ён робіць неадэкватныя рэчы, задумваецца пра самагубства… Вось гэтыя апакаліптычна-фаталістычныя думкі
мы спрабавалі перадаць музыкай,
таму яна такая экспрэсіўная.
— Атрымліваецца, тое, што так падабаецца слухачам, ставіцца ў віну?
— Атрымліваецца, што так. Звычайна
Караткевіча падаюць больш лагодна. А ў
нас, можна сказаць, ярасна. Тады інакш
не ўяўлялася. Ды і цяпер, калі я праслухоўваю запісы, разумею, што інакш нічога не
рабіў бы.
— Вам ніхто яшчэ не прапаноўваў свае
тэксты для песень? І ўвогуле, няма такой
думкі — пасупрацоўнічаць з сучаснымі
беларускімі паэтамі?
— Такіх прапаноў не было. І я дакладна не
ведаю, як адказаў бы. Павінна ж быць наадварот: тэкст мусіць зачапіць. Аўтаматам мы
песні не пішам, таму і творчасць выглядае
даволі рвана: за адзін месяц можа з’явіцца
некалькі песень, а потым паўгода — штыль.
Была спроба выбраць твор Купалы і напісаць на яго музыку, каб паўдзельнічаць у фінале “Купалаўскіх вакацый”. Я не надта вялікі
прыхільнік творчасці Купалы, але знайшоў
для сябе два тэксты, якія мяне проста агарошылі: “Станогае ліха” і верш “Смейся”:
Вырывай з сябе жылу па жыле,
Ві ў вяроўку, ў пятлю і павесся,
I, пакуль у зямлю не зарылі,
Хоць дух будзе шыпець у бязсіллі, —
На сваіх вісі жылах і смейся!
Вельмі гатычны Купала. Атрымалася
псіхадэлічна-апакаліптычная песня. Яна трапіла ў нашую новую праграму, але як выключэнне, бо астатнія песні — на мае вершы.
— Як з’явілася новая праграма “Месца
моцы”?
— Паралельна з працай над “Леанідамі…” мы рэпеціравалі песні на свае тэксты і паказвалі іх: “Твая свабода”, “Я застаюся тут”… А потым узнікла жаданне,
каб усё гэта аб’ядноўвала адна ідэя. Я лічу, што гурт павінен граць збольшага не

ў “салянках”, а даваць сольныя канцэрты. Магчыма, гэта звужае публіку, але
сольнае выступленне зусім па-іншаму
арганізуе цябе. Для мяне дыялог з гледачом больш важны, чым само стварэнне
музыкі. Песня не раскрываецца цалкам
да таго, як уступае ў абмен эмоцыямі з
гледачом. Да таго як паказаць песню я не
разумею яе напоўніцу і найграю нешта,
як сляпы. Песня нараджаецца ў момант,
калі ёю дзелішся. І нават маўчанне людзей падчас паказу “Леанідаў…” — магутная рэч. Калі ж яны дзякуюць сваімі
апладысментамі ў канцы — наступае

разрадка.
Новую праграму “Месца моцы” мы хочам
насыціць рухам, каб нельга было ўседзець на
месцы, каб хацелася прытопваць, хлопаць,
рэагаваць не эмоцыямі, а целам. І цікава,
ці ўдасца нам гэта. Бо разварушыць народ
атрымліваецца не ў такой ужо вялікай колькасці беларускіх гуртоў.
— Вы зазначылі, што важна, каб усю
праграму аб’ядноўвала адна ідэя. Якая
ідэя ў “Месцы моцы”?
— Яна даволі эфемерная, хаця куды ўжо
больш эфемерна за каханне, на якім стаяць
“Леаніды…”. “Месца моцы” прысвечана Асобе, якая спрабуе зразумець сябе як грамадзянін нашай краіны. Без палітычных ці іншых
афарбовак. Проста разуменне таго, што ты
ёсць частка вось гэтай прасторы, і нават не
тэрытарыяльнай…
— Тутэйшай?
— “Тутэйшай” — самае блізкае азначэнне, але слова “тут” — мала. У выразе “Я
нарадзіўся тут” адчуваецца дадзенасць. “Я
памру тут” — фаталізм. А ў нас ёсць песня “Я застаюся тут”, дзе прысутнічае ярка
афарбаваны выбар чалавека. Ён прыйшоў
на гэтую зямлю — а для чаго? Да нечага
прыстасавацца? Ці каб сказаць сваё слова?
Ці адчуць, што ты едны з гэтым міфічным
“тут” (мне не падабаюцца словы “зямля”,
“Радзіма”, бо яны настолькі дэвальваваныя, што нават не хочацца іх ужываць)?
Калі адчуваеш еднасць з прасторай, дзе
нарадзіўся, з’яўляецца сэнс. Мне падаецца,
што ў вялікай колькасці беларускай моладзі няма ўсведамлення “навошта я тут?”
Таму так лёгка і з’язджаюць. Я не супраць
касмапалітызму, магчымасці навучацца,
жыць, працаваць за мяжой, але… Калі задумацца пра абарону гэтага самага “тут”,
сітуацыя не самая лепшая. І справа не ў
мове, не ў ад’ездах, а ў згубленасці, у жыцці
не па сваіх каштоўнасцях. Такое адчуванне, што народ пражывае чужое жыццё, на-

біваючыся ў краму эплаў, быццам там вывесілі твор мастацтва. І пры гэтым людзі
не задумваюцца — а навошта яно трэба?
Ува ўсім гэтым раствараецца нашае “тут”. І
хочацца паспець адчуць, што значыць пафасны выраз “любоў да Радзімы”, пакуль
яго канчаткова не раз’ела. Я адэкватны
чалавек: нічога супраць модных дэвайсаў
ды гаджэтаў не маю, актыўна карыстаюся
электроннымі “чыталкамі” і інтэрнэтам,
— але калі ў Кітаі чалавек прадае нырку,
каб набыць апошнюю мадэль ай-фона…
Многія людзі метафарычна прадаюць
нырку... Новая праграма — спроба ўхапіцца за каштоўнасці, якія — свае.
Насамрэч “Месца моцы”
— іранічная назва, і ў першую
чаргу я іранізую з самога сябе.
Так раней называлі язычніцкае свяцілішча і ўвогуле месца,
моцнае энергетычна. Падчас
паездкі на “Бардаўскую восень”
таварышы з Бельска арганізавалі нам экскурсію да аднаго
такога свяцілішча, якое знаходзіцца ў Белавежскай пушчы,
але — на польскай тэрыторыі.
І тады я зразумеў, што ў мяне
нешта адбіраюць. Я ўсвядоміў,
што я — беларус, і прытым беларус, які пазбаўлены нават
свайго месца моцы. Нават тое,
чым я магу падпітацца, знаходзіцца хоць і каля мяжы, але ўсё
ж за ёю. Гэта так прабрала, што
новая праграма ўрэшце гарманізавалася і атрымала свой канчатковы,
цыклічны выгляд.
У “Месцы моцы” чалавек праходзіць праз
шэраг ростаняў, пошукі і страты, і ў выніку
зноў аказваецца ў вобразе маленечкага дзіцёнка — “калі я быў маленькі, я вучыўся хадзіць па вадзе, ды толькі вось нешта вучоба
далей не ідзе. Калі я быў маленькі, я трымаў
на далонях Сусвет. Нам ніхто не сказаў, што
любоў — наш святы запавет”. Але Чалавек у
нас не такі і бязвольны. Ён думае. Ён добра
ўяўляе сваё месца. Ён спрабуе нешта зрабіць, хоць і атрымлівае паразу. Нягледзячы
ні на што, Чалавек прымае рашэнне, што застаецца тут. Прыняць сваё рашэнне — вось
ідэйны цэнтр праграмы.
— Вы спадзеяцеся, што вашыя песні
прымусяць задумацца моладзь, ці проста
выказваеце тое, што турбуе?
— Я вельмі спадзяюся, што нашы песні
некаму дапамогуць. Але хочацца, каб людзі
не мозгам зразумелі, — што называецца, “я
послушал, подумал и понял”, — а менавіта
адчулі.
— Ці паддаецца ваша музыка жанравым характарыстыкам?
— Яна эклектычная. Аснова рокавая.
Даволі багаты этнічны складнік. Музыкі любяць джаз, таму часта прапануюць
нейкія ідэі адтуль. Элементы псіхадэліі.
Паглядзім, што яшчэ ў электрычнасці
з’явіцца. Стылёва акрэсліць складана —
штампы прасцей звонку раздаваць. Лічу
перспектыўным кірункам рэп пад рокавыя матывы.
— Як думаеце, год праз дзесяць гурт
“Нельга забыць” яшчэ будзе існаваць?
— Вельмі на гэта спадзяюся, бо ў нашых умовах шырокавядомымі могуць
стаць толькі доўгатэрміновыя праекты.
Канечне, бывае і ўдача, якая можа крышачку ўзняць на хвалю, але каб стаць
прафесіяналам, трэба доўга граць, а ў
мяне ў планах гэта ёсць.

Агледзіны

У свеце
чараўніцтва
Марына
Саломіна
—
маладая
пісьменніца з Гомеля, якая стварыла свой
першы раман у жанры “фэнтэзі”. Для яе
гэта быў сур’ёзны крок у літаратурнае
жыццё. Пасля выхаду кнігі “Ліліт.
Камень Стваральніка” Марына знайшла
свайго чытача. А гэта самае галоўнае для
пачынаючага аўтара.
Большасць твораў у жанры “фэнтэзі”
развіваецца па прынцыпе: “Пачалі за
здароўе, скончылі за спачын”. Раман жа
Марыны Саломінай пачынаецца крыху
заблытана. Аднак ужо ў другой частцы
чытач паглыбляецца ў вір падзей. Сюжэт
просты: звычайная дзяўчына Ліліт трапляе
ў чароўны свет троляў і эльфаў, вучыцца ў
школе Стваральнікаў, якая знаходзіцца на
Паўночных Эльфійскіх Землях. Здавалася
б, кожны падлетак марыць патрапіць у
свет чарадзейства і магіі, але толькі не
Ліліт. З моманту, як дзяўчыну прывезлі ў
школу, яна не адчувала радасці. Ёй усё было
дзіўна. Ды і з такім характарам ці магло
наогул усё быць спакойна?! Аўтар рамана
“Ліліт. Камень Стваральніка” надала сваёй
гераіні яркія рысы не толькі знешнасці,
але і ўнутранага свету. Дзякуючы сваёй
няўседлівасці Ліліт увесь час трапляе ў
непрыемнасці. З самага пачатку рамана
яна ўступае ў канфлікт з пляменнікам
Дырэктара школы Анахадорам, які
паступова перарастае ў вялікае каханне.
Канец рамана атрымаўся незвычайным:
у школе спраўляюць баль у гонар Ліліт і
яе каменя, а таксама цырымонію шлюбу.
Але… у самы адказны момант у зале
з’яўляецца закаханы ў Ліліт вампір Леон,
які прылюдна прызнаецца ёй у каханні.
Пасля чаго яна адпраўляецца ў іншыя
землі, дзе будзе чакаць з’яўлення на свет
свайго дзіцяці. На гэтым заканчваецца
першая частка рамана.
Аўтарка змагла зачапіць чытача
сваёй манерай пісьма. Раман чытаецца
на адным дыханні. І, здавалася б, вось
засталося некалькі старонак да канца
— і ўсё стане зразумела. Але раман рэзка
абрываецца, пакідаючы таямніцу, ключ
да якой чытачы знойдуць у наступных
частках “Ліліт. Камень Стваральніка”.
Ала ДАРАШЭНКА

Паэзію ў масы!
“Кухня. Паэзія!” — гэта праект, створаны для таго, каб аб’яднаць маладых
пісьменнікаў. У кастрычніку 2011-га паэтпачатковец Зміцер Курашоў сабраў знаёмых літаратараў-маладзёнаў і прапанаваў
стварыць арганізацыю, скіраваную на развіццё паэзіі ў Беларусі. З таго часу “Кухня” пачала існаваць у рамках інтэрнэтпрасторы, а потым і ў рэаліях сучаснага працэсу. З аднаго боку, праект уяўляе
сабой літаратурнае аб’яднанне кшталту
Тутэйшых, Бум-Бам-Літу і г.д., з іншага
ж, мае сваю спецыфіку. Мерапрыемствы
“Кухні” адрозніваюцца хатняй гасціннасцю і звычайна ладзяцца ў межах паэтычных кватэрнікаў. На дадзены момант
адбылося каля 10 такіх хатніх вечарын, у
тым ліку ўдзел у дабрачыннай імпрэзе ў
падтрымку мастачкі Настассі Майстрэнкі
і фестывалі моладзевых эксперыментальных арт-праектаў “Fun House 2012”. А не
так даўно энтузіясты распачалі выпуск
відэазамалёвак пра знакамітых паэтаў. У
планах маладых “кухараў” выдаць “зіны”
— невялікія брашуры з аднаго аркуша
фармату А4, якія ўяўляюць сабой зборнікі вершаў на пэўную тэматыку. Паводле
аднаго са стваральнікаў праекта Аляксандра Альшанскага, ужо хутка можна будзе
знайсці ў шматлікіх кавярнях і на стэндах
горада першы такі зборнік пад назваю
“Рэцэпт спакою”. Таксама сёння сіламі актывістаў “Кухні” ідзе вывучэнне біяграфій
і твораў знакамітых паэтаў для складання
праграмы “Паэзію ў школы!”. У рамках
гэтай праграмы плануецца распавесці
школьнікам пра тое, чым жылі і “дыхалі”
паэты — зрабіць “мікс” з паэзіі і гісторыі,
зацікавіць чытачоў.
Ганна ДУСЬ

Ars philologica

Літаратура і мастацтва

“Яна занадта складаная”, — так часам апраўдваюцца тыя, хто не хоча вывучаць
беларускую мову. Ці так гэта насамрэч? Сёння ў свеце размаўляюць на 5 тысячах моў
і дыялектаў. Толькі ў Індыі іх 845, а мовы Папуа-Новай Гвінеі наогул складаюць 10
адсоткаў ад усіх існуючых на Зямлі. Што да цяжкасці, дык у мове паўночнаамерыканскіх
індзейцаў чыпева існуе каля 6 тысяч дзеяслоўных формаў, у табасаранскай мове — адной
з дзяржаўных моў Дагестана — 48 склонаў, у мове эскімосаў — 63 формы цяперашняга
часу. Наваха ў гады Другой сусветнай вайны нават выкарыстоўвалася ў якасці сакрэтнай
мовы (радыстамі былі білінгвы, якія гаварылі на наваха, а расшыфраваць паведамленні

Чаму ў іх так?
Хіба нямецкая мова такая цяжкая?
Яна не вытрымлівае і параўнання
з мовай ягуа, якой размаўляюць на
перуанскім узбярэжжы Амазонкі:
яе носьбіты выкарыстоўваюць пяць
ступеняў прошлага часу, у адпаведнасці
з якімі адрозніваюцца і канчаткі
дзеясловаў. Так што суразмоўцы
мусяць сачыць, колькі часу прайшло
ад падзеі: гадзіна, дзень, месяц ці
больш. Альбо аўстралійская далабон
— яе правілы патрабуюць адпаведнасці
сваяцтва альбо сацыяльнай іерархіі,
што перадаецца заблытанай сістэмай
складоў, якія размяшчаюцца перад
уласна выказваннем. Дакладнасці
вымагае і “граматыка відавочнасці”
некаторых моў Амерыкі і Афрыкі: пры
кожным выказванні трэба выбіраць
форму, якая паказвае, бачыў прамоўца
тое, пра што гаворыць, чуў пра гэта або
толькі выказвае ўласнае меркаванне.
Чым глыбей пранікаюць лінгвісты ў
нееўрапейскія краіны свету, тым больш
зразумелым робіцца: многія мовы, калі
разглядаць іх з граматычнага пункту
гледжання, з’яўляюцца выключна
складанымі. Яны дзейнічаюць падобна
чароўнаму слову “мутабор”, якое ў
казцы пра Каліфа-Бусла ператварае
чалавека ў птушку. Падобныя мовы
ўпакоўваюць максімум інфармацыі
— формы часу, незалежны і залежны
стан, умоўны лад, лік, паказчыкі
прыналежнасці і г.д. — у канчаткі
і прыстаўкі слоў. Такім чынам,
нямецкі адпаведнік са значэннем “я
ператваруся” змяшчае ажно чатыры
словы — Ich werde verwandelt werden.
Чаму так адбываецца? Магчыма
таму, што прамаці нямецкай ды іншых
германскіх моў індаеўрапейская мова
таксама не вызначалася прастатой:
у
назоўніка,
прыкладам,
было
восем склонаў, разам з адзіночным
і множным лікам выкарыстоўваўся
парны — для азначэння пар асоб і
прадметаў, а спражэнне дзеясловаў
жахнула б сучасных вучняў. Большую
частку гэтай разнастайнасці мовыспадкаемцы згубілі.

Малыя — больш
складаныя
Чаму малыя мовы часцяком маюць
больш складаную структуру, чым
мовы сусветнага значэння? У пошуках
адказу можна зазірнуць у арыгінальны
“Сусветны атлас моўных структур”,
які вось ужо некалькі год ствараецца ў
Інстытуце эвалюцыйнай антрапалогіі імя
Макса Планка ў Лейпцыгу і аб’ядноўвае
незлічоныя лінгвістычныя даследаванні
ў глабальную “Моўную карту” (http://
wals.info).
Пры дапамозе інфармацыі з гэтага
атласа лінгвісты Гары Лупіян і Рык Дэйл
прааналізавалі суадносіны марфалогіі
больш як 2236 моў да колькасці іх носьбітаў
і геаграфічнага распаўсюджвання і
адказалі на пытанне пра мовы з самай
складанай граматыкай: аказалася, што
найбольш разгалінаваныя канструкцыі і
вычварныя правілы ўласцівыя менавіта
малым і даволі ізаляваным
мовам з некалькімі
сотнямі носьбітаў.
У малых моўных
супольнасцях,
дзе
ўсе
ведаюць
адзін
аднаго, выкшталцоныя
выкрутасы
захоўваліся
б даўжэй, чым у вялікай
урбаністычнай
грамадзе
са шматлікімі знешнімі
кантактамі,
тлумачыць
сацыялінгвіст
Петэр
Трудгіль з Агдэрскага
ўніверсітэта
ў
Нарвегіі,якітаксама
даследуе сувязі
граматыкі і
дзяржавы.
В ы р а шальны
момант:
малыя мовы
амаль ніколі
не вывучаюцца
носьбітамі
іншых моў як замежныя. У адрозненне
ад дзяцей, якія даволі лёгка ўжываюцца ў
граматыку, дарослым складана асвойваць
складаныя формы чужой мовы — і яны
схіляюцца да спрашчэння.
Узоры можна знайсці ў нямецкай мове
гастарбайтараў сямідзясятых гадоў альбо
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было амаль немагчыма, бо не існавала ні слоўнікаў, ні адпаведных граматык). Нашыя
суседзі — палякі ды эстонцы — таксама могуць пахваліцца досыць складанымі
граматычнымі нормамі: у эстонскай мове 12 склонаў, а ў польскай — 7, але выключэнняў
нашмат больш, чым правілаў... Кітайская ж мова, якой імкнуцца авалодаць вельмі
многія нашыя сучаснікі, не лічачы ўласна мільярда яе носьбітаў, сапраўды належыць
да самых складаных. Напрыклад, іерогліф “нан”, які перакладаецца як “заложаны нос”,
вымалёўваецца з 36 рысачак... Можа быць, некаму проста прыемна лічыць сваю мову
незвычайнай? Прапануем чытачам “ЛіМа” позірк нямецкага аўтара.

Мовы — розныя.
Праблемы — аднолькавыя!
В ол ь фг а н г К рышке
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сучаснай нямецка-турэцкай трасянцы.
Такія прыклады могуць стаць моўным
стандартам, але толькі тады, калі іх
носьбіты стануць грамадскай большасцю.
Якраз гэта і адбылося з англійскай мовай,
якую прывезлі на востраў англасаксонскія
захопнікі: у працэсе ўжывання кельтамі,
вікінгамі і нарманамі яна згубіла
многія граматычныя адметнасці і
сёння мае самую простую марфалогію
з усіх германскіх моў. Нямецкая мова
займае ў гэтым рэчышчы прамежкавае
становішча, а вось ісландская і фарэрская
мовы
захоўваюць
разнастайнасць
марфалагічных формаў. Петэр Трудгіль
мяркуе, што гэта невыпадкова: гэтыя дзве
мовы стагоддзямі існавалі ў адноснай
ізаляванасці.
Зрэшты, лінгвістычныя вымярэнні
складанасці мовы маюць і відавочны
недахоп:
яны
абмяжоўваюцца
марфалогіяй і пакідаюць без увагі іншыя
галіны. Але часам мовы з простымі
словаўтваральнымі структурамі
маюць неверагодна вытанчаную
будову сказаў альбо “раскошную”
фанетыку... Фактычна
лінгвісты
доўгі час абвяшчалі
аднолькавую
складанасць
усіх
моў на Зямлі. Але
гэта не так. Сёння
існуе меркаванне, што
догма пра падобную
лінгвістычную роўнасць
бярэ
пачатак
з
паліткарэктнасці, а не з
эмпірычнага пазнання,
бо расповеды пра
прымітыўнасць
моў
жыхароў
джунгляў
— яшчэ адзін міф.
Хаця часам дзейнічае
і прынцып раўнавагі:
сярод 6 тысяч
моў свету на
самай
справе
ёсць тыя, што
на ўсіх узроўнях маюць
простую арганізацыю, — яны
складаюць мінімалістычную
процілегласць такім мовам, як
ягуа. Але часцей за ўсё гаворка
ідзе пра мовы, якія выкарыстоўваюцца
людзьмі з рознымі роднымі мовамі ў якасці
спрошчанага сродку зносін альбо тыя, што
развіліся з падобных ужытковых моў.

Адной з самых эканомных граматык у
свеце валодае рыау-інданезійская мова:
гутарковая мова мільёнаў жыхароў
вострава Суматра. Многія граматычныя
катэгорыі ў гэтай мове не існуюць:
так у спалучэнні “ayam makan” словы
“курыца” і “есці” стаяць побач, але хто
ясі — сама курыца ці яе, колькі ўсяго
птушак і калі ўсё адбываецца — у
мінулым ці зараз — усё гэта вынікае
толькі з кантэксту.
Для Дэвіда Гіла з Інстытута
эвалюцыйнай антрапалогіі імя Макса
Планка, які даследуе інданезійскую
моўную прастору, гэта недакладнасць
не з’яўляецца недахопам. З яго пункту
гледжання, складанасць чалавечых моў
далёка не абавязковая для камунікавання
ў грамадстве. Такім жа чынам глядзіць на
сітуацыю і лінгвіст Марцін Хаспельмат:
“Для
ўзаемаразумення
большасць
граматычных формаў не з’яўляюцца
неабходнымі”. Інфармацыя, якую яны
даюць, — гэта толькі вяршыня айсберга.
У любой мове ёсць тое, што раскрываецца
толькі ў кантэксце.

Багацце формаў —
для паперы
Дык няўжо граматычныя формы —
гэта непатрэбная раскоша, якая вымушае
напружвацца ў працэсе вывучэння моў?
Нават самі лінгвісты разглядаюць багацце
моўных формаў як баласт для маўлення,
але ад гэтага багажу нельга адмовіцца.
Найперш трэба адрозніваць маўленчы
працэс ад пісьма, сцвярджае даследчык
Утц Маас з Грацкага ўніверсітэта:
“Той, хто ўзабраўся на драбіны і хоча
забіць цвік, мусіць толькі выгукнуць:
“Малаток!” — і ўсе адразу зразумеюць,
чаго ён хоча. Але для пісьмовай мовы
гэтага недастаткова”.
Пісьмовая мова не толькі ператварае
гукі ў літары. Гэта сродак абстрагавання,
які не можа разлічваць на кантэкст, бо
павінен праз час і прастору перадаваць
найтанчэйшыя адценні думкі. Дзеля
гэтага мова павінна ўдасканальвацца пры
дапамозе граматычных канструкцый.
Для нямецкай і іншых еўрапейскіх
моў лаціна на працягу стагоддзяў была
крыніцай развіцця. “Нават кітайская
літаратурная мова, якая часцяком
прыводзіцца ў якасці ўзору граматычнай
эканомнасці, вынайшла дасканалыя
канструкцыі сказаў”, — сцвярджае Утц
Маас. Сапраўды простых пісьмовых
моў, здаецца, не існуе. Нават нямецкая
застаецца складанай...
“Die Zeit”, № 29 за 12 ліпеня 2012 г.
Пераклад з нямецкай
Канстанціна Вялікоўскага

У пошуках выразнасці
Кожны літаратар адчувае патрэбу ў максімальна
выразных сродках, якія дапамогуць больш
глыбока адлюстраваць задуму на паперы.
Эд уард КА РНІЛОВІЧ
Добрым памочнікам стане новая кніга Міхаіла Пазнякова
“Слоўнік эпітэтаў беларускай
літаратурнай мовы”. Узрадавала, што яго напісаў вядомы
паэт, што працягваецца добрая
традыцыя: у свой час такім
выданням спрыялі выдатныя

творцы М. Гарэцкі, П. Глебка,
Я. Колас, К. Крапіва, А. Лойка,
І. Навуменка і іншыя. Задачай
аўтара было даследаванне эпітэтаў — надзвычай важнага
вобразна-стылявога
сродка,
які дапамагае пісьменніку ці
журналісту зрабіць свой твор
больш трапным, жыццёвым,
запамінальным.

Што і казаць, некаторыя
нашы СМІ яшчэ не спынілі безразважнай навалы замежных і нацыянальных “неалагізмаў”. I тут выходзіць
кніга, якая скіравана ў сферу
сапраўднага развіцця беларускай мовы, яе клапатлівага
ўзбагачэння. Творчая праца
шукальніка і даследчыка вымагала звароту да творчасці
мноства пісьменнікаў і журналістаў, іх літаратурнага
досведу. Чытачу прыемна сустрэць у кнізе М. Пазнякова
знаёмых аўтараў.

У новы слоўнік увайшло
амаль 450 найбольш ужывальных назоўнікаў беларускай
мовы і мноства эпітэтаў да іх,
пададзеных па семантычных
групах. Да прыкладу, назоўнік
“выгляд” — знешні воблік чалавека. Колькі да яго можа быць
паясняльных, характэрных эпітэтаў? З захапленнем чытаем:
“...адважны, адчайны, анёльскі,
важны, вінаваты, дзелавіты,
горды, трывожны…” На дзіва
шмат, займаюць цэлую старонку. Палічыў усё-такі, названы —
211. Аўтар прыводзіць цытаты з

твораў мастацкай і навуковай
літаратуры, газет і часопісаў:
“Кінь выгляд слязлівы, нявольны; у тваіх руках слава і доля.
(Я. Купала)”. Заўважым, цытаты
ў большасці падабраны выразныя і сакавітыя, як узор літаратурнага майстэрства, і яны,
безумоўна, маюць павучальны
сэнс, скіроўваюць да творчага пошуку. Як слушна піша ў
прадмове аўтар: “Пошукі найбольшай выразнасці слова праз
мастацкае азначэнне — адна з
умоў жыццяздольнасці і паўнакроўнасці мовы”.
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Легенда оперы
Юрый Бастрыкаў
Літаратура і мастацтва
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Тэатральная пятніца

8 кастрычніка споўніўся год, як пайшоў з жыцця знакаміты оперны спявак, вядучы барытон
Вялікага тэатра нашай краіны — народны артыст Беларусі Юрый Бастрыкаў. На сцэне тэатра
ён выступаў амаль сорак гадоў, за гэты час артыст выканаў усе лепшыя партыі, напісаныя для
яго голасу: Рыгалета і Гразнога, Дон Жуана і Шаклавітага, князя Ігара і Томскага, Яга, Ліндорфа,
Капеліуса, Аманасра і інш. Яго магутны барытон называлі “голасам-цунамі” — менавіта для такіх
галасоў стваралі оперы Вердзі і Пучыні, Леанкавала, верысты... Яркая артыстычная натура дазваляла
Юрыю Бастрыкаву ствараць на сцэне надзвычай глыбокія і моцныя вобразы.
Нягледзячы на тое, што легендарны спявак пайшоў з жыцця заўчасна, не дажыўшы да 75-гадовага юбілею
ўсяго паўгода, можна з ўпэўненасцю лічыць, што ён прайшоў доўгі і яркі прафесійны шлях. Наколькі поўна
Юрый Бастрыкаў рэалізаваўся ў прафесіі, настолькі ж шчаслівым ён быў у шлюбе. Творчы і сямейны саюз
двух народных артыстаў Беларусі Юрыя Бастрыкава і Наталлі Гайды існаваў амаль паўстагоддзя.
І сёння, спецыяльна для чытачоў “ЛіМа”, асобу свайго мужа, цікавыя моманты іх сумеснага жыцця ўзгадвае
прымадонна беларускай аперэты Наталля Гайда.

Вольг а Н ікалаеўская
— Наталля Віктараўна, вы ж далёка
не адразу звярнулі ўвагу на чалавека,
які потым стаў вашым адзіным на ўсё
жыццё мужам. Чым Юрый Георгіевіч
вас заваяваў?
— Мы вучыліся разам у Свярдлоўскай
кансерваторыі. Першы крок зрабіў Юра.
Пасля аднаго з экзаменаў ён падышоў да
мяне і павіншаваў. А на наступны дзень,
калі мы прыйшлі слухаць аднакурснікаў,
ужо заняў мне месца побач з сабой.
Потым у кіно запрасіў, і стала зразумела,
што ён пачаў да мяне заляцацца. Хоць
мне студэнткі і казалі: “Натка, ты што?!
Паглядзі! Ён жа спіць у бабачцы!” У
тым плане, што Юра заўсёды хадзіў
выпешчаны: накрухмаленая кашуля,
бабачка… Аднак я не ўспрымала
яго сур’ёзна, пакуль мы не паехалі ў
спартыўны лагер. І апынулася, што
бабачка бабачкай, але ніхто з хлопцаў
так, як Юра, дровы не калоў! Тады я
зразумела, што ён зусім не мамчын сынок.
Да гэтага ўражання далучыліся і іншыя:
дзякуючы Юру ў маім пакоі ў інтэрнаце
ніколі не пераводзіліся кветкі, таксама
ён вельмі ўважліва ставіўся да людзей,
прычым гэта было зусім не паказное,
а ўласцівасць яго характару.
— Ваша сям’я пераехала ў Мінск
у 1969 годзе са Свярдлоўска. Там вы
з мужам былі, як сёння кажуць, “у

абойме”: спявалі вялікі рэпертуар
у Оперным тэатры, мелі добрыя
кар’ерныя перспектывы... Што вас
прымусіла зняцца з месца, пакінуць
родных і сяброў і разам з маленькай
дачкой пераехаць у іншую рэспубліку?
— Сітуацыя, у якой мы з Юрам
апынуліся тады, вельмі яскрава паказвае,
якім добрым ён быў мужам. Справа
ў тым, што ініцыятарам пераезду была я.
У Свярдлоўскім тэатры стала пагаршацца
атмасфера, у мяне з’явіліся некаторыя
праблемы з кіраўніцтвам, і я сказала
Юру, што мне трэба было б сысці.
— І Юрый Георгіевіч быў гатовы
пайсці вам насустрач, з’ехаць?..
— Так! Ён сказаў: “Давай, Націк, будзем
праслухоўвацца куды скажаш”. Юра ўзяў
удзел ва Усесаюзным конкурсе барытонаў,
які быў абвешчаны ў ДАВТ БССР. Ён вельмі
лёгка перамог, пры тым, што спрабавалася
шмат годных спевакоў з усяго Саюза. Мой
голас тэатру быў не патрэбны, але мяне
ўзялі нават не праслухоўваючы, разам з
мужам. А праз год я перайшла
ў аперэту, а Юра хутка стаў
вядучым спеваком у Вялікім
тэатры. Разумееце, у Мінску
нам прыйшлося пачынаць усё
спачатку. Можа, таму Юра і
свае званні пазней атрымаў…
Але гатовы быў мяняць сваё
жыццё і ехаць туды, дзе мне
будзе лепш. Адначасова ён
адчуваў і ўпэўненасць у сабе: не
баяўся з’язджаць і паказвацца
дзесьці, верыў, што зможа
паехаць у любы тэатр і будзе
запатрабаваны. Увогуле, так і
атрымалася.
— Як Юрый Георгіевіч
апынуўся ў прафесіі?
— У мяне схільнасць
да спеваў ад маці, а ў Юры
— ад бацькі. Яго тата — прафесійны
шахматыст, які шмат раз’язджаў па Саюзе,
доўга жыў у Маскве і вадзіў знаёмствы
з тагачаснай творчай інтэлігенцыяй.
Георгій Уладзіміравіч добра спяваў,
быў вельмі адукаваны, інтэлігентны
чалавек з выдатным густам і разуменнем
мастацтва. Ён нават спачатку моцна
Юру крытыкаваў не за голас ці тэхніку,
а за музыкальнасць і выразнасць. Потым
ужо, калі Георгій Уладзіміравіч прыехаў у
канцы сямідзясятых гадоў сюды, у Мінск,
ён прыходзіў на нашы з Юрам спектаклі
і, дзякуй богу, заставаўся задаволены.
— Да вас, прымадонны беларускай
аперэты, усё жыццё была павышаная

У рамках канцэртнага цыкла “Легенды беларускай оперы” адбыўся вечар
памяці Юрыя Бастрыкава, прымеркаваны да 75-годдзя артыста. Творчая
сустрэча прыхільнікаў яго таленту прайшла днямі ў родным для спевака Вялікім
тэатры Беларусі. У Камернай зале імя Л. П. Александроўскай не было ніводнага
свабоднага месца. Вечар атрымаўся надзвычай цёплым і кранальным. Гучалі
нешматлікія запісы артыста, якія захавала яго жонка Наталля Гайда, арыі і дуэты
з опер, якія любіў і найбольш часта спяваў Юрый Бастрыкаў. Іх выканалі сябры і
калегі Юрыя Георгіевіча па Вялікім тэатры: народныя артысты Беларусі Яраслаў
Пятроў, Сяргей Франкоўскі; заслужаныя артысты Рэспублікі Беларусь Ніна
Шарубіна, Віктар Скорабагатаў, Васіль Кавальчук і Алег Мельнікаў, заслужаны
артыст Расіі Мікалай Маісеенка; лаўрэаты і дыпламанты міжнародных конкурсаў
Таццяна Траццяк, Аксана Якушэвіч, Станіслаў Трыфанаў, Андрэй Марозаў.
Партыю фартэпіяна выканаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій
Карант, які, дарэчы, стаў ініцыятарам правядзення гэтага канцэрта.

ўвага. І публіка, і калегі, і прэса
захапляліся вамі. А ваш муж, пры тым,
што спяваў выдатны рэпертуар у Вялікім
тэатры Беларусі, меў павагу калег,
прайшоў яркі творчы шлях, чамусьці
заўсёды быў крыху ў цені ад вас...
— Не зусім. Узгадаем Свярдлоўск,
дзе мы разам працавалі ў тэатры. Калі
параўноўваць
нашы
прафесійныя
якасці, то трэба сказаць, што муж на
гэты перыяд быў больш тэхнічны, больш
прафесійны спявак. У мяне было нямала
чыста вакальных праблем. Таксама і кола
аматараў опернага мастацтва было больш
вузкім, чым у мяне. Юрый Георгіевіч быў
“шырока вядомым у вузкіх колах”. Я ж
заўсёды была навідавоку: на канцэрт у
шпіталь, ваенную частку, на завод? Калі
ласка! Спявала ў тэатры, на эстрадзе,
на тэлебачанні… Таму ў мяне была
шырэйшая аўдыторыя. Юрый Георгіевіч
так не мільгацеў, тым больш у яго яшчэ
была такая рыса характару, як сціпласць.
Ён ніколі не хадзіў і не прапаноўваў сябе,

як гэта рабілі многія іншыя. Вось таму і
атрымалася так, што я быццам бы больш
папулярная.
Самае смешнае, што ён мяне ніколі не
раўнаваў да поспеху і не крытыкаваў. Я
нават гаварыла, маўляў, гэта таму, што я
твая жонка. А Юра ў адказ: “Націк, што
ж я ўжо зусім нічога не разумею ў нашай
справе?”
Цікава яшчэ і тое, што далікатны,
уважлівы і чулы ў жыцці, Юра не вельмі
ўмеў паказваць каханне на сцэне. Ці, можа
быць, так здавалася мне, ягонай жонцы...
Ён проста прыгожа спяваў. Аднойчы
я выказала яму заўвагу на гэты конт:
папракнула на тое, што ён не вельмі кахае
сваю партнёрку па спектаклі. На што
Юра мне адказаў: “Націк, ну вось такі я
дуб!” (смяецца). І наадварот. Негатыўныя
пачуцці — нянавісць, пагарду, злосць —
артыст Бастрыкаў передаваў надзвычай
моцна і арганічна. Пры тым, што ў жыцці
быў вельмі добразычлівым, спакойным,
роўным у зносінах чалавекам, які ніколі
не дазваляў сабе разводзіць плёткі ці
рабіць падкопы.
— Так, тым больш, і публіка, і
спецыялісты сыходзяцца ў думках:
кароннымі партыямі Юрыя Бастрыкава
былі гераічныя, драматычныя…
— І наогул увесь вердыеўскі рэпертуар.
Ён нават сам гаварыў, што Вердзі пісаў
якраз для яго. Спяваць у “Аідзе” або

“Рыгалета” для яго было важней, чым
у той жа “Травіяце”, дзе ён выконваў
партыю Жэрмона. Па маім меркаванні,
проста бліскуча ў Юры гучаў Дон Карлас у
аднайменнай оперы, таксама яго каронным
спектаклем былі “Казкі Гофмана”, дзе ён быў
проста непараўнальным злодзеем. Вельмі
пераканаўчым Юра быў і ў рускіх операх.
— Юрый Бастрыкаў быў вельмі
запатрабаваным салістам Вялікага тэатра
Беларусі. Напэўна, у яго прафесійным
поспеху ёсць і ваш унёсак?
— Спачатку я была не вельмі вытрыманай
і магла даволі рэзка пакрытыкаваць Юру,
пакрыўдзіць яго. Ён нават казаў: “Усе ў цябе
спяваюць добра, адзін я дрэнна”. Дарэчы, у
Юры быў такі галасавы апарат, які дазваляў
яму перабіраць некалькі варыянтаў, як
праспяваць той ці іншы гук. Сам ён не
адчуваў і пытаўся ў мяне, як правільней,
выразней, прыгажэй. Я давала яму парады
адносна фразіроўкі, таго,
чым спевакі часта грашаць,
захапляючыся
вакальнай
лініяй і забываючы пра слова
і сэнс. Але Юра быў вельмі
патрабавальным да сябе,
ён вельмі сур’ёзна ставіўся
да працы і скрупулёзна
выконваў свае музычныя
задачы.
— А калі наадварот?
Чым вам муж дапамагаў
у прафесіі?
— Юрый Георгіевіч спяваў
вельмі свабодна. Я назірала
за ім і пераймала яго манеру
правільна дыхаць. Дарэчы,
не адна я спрабавала
Заўжды разам навучыцца ў Юры гэтаму.
Маладыя оперныя спевакі
падыходзілі да яго і прасілі адкрыць
сакрэт правільнага дыхання. Але муж
не меў педагагічных здольнасцей і мог
толькі прадэманстраваць. Ён гатовы быў
нават задраць кашулю і паказаць: калі
ласка, глядзіце, слухайце!
— Вы ніколі не былі абдзеленыя
мужчынскай
увагай.
А
Юрый
Георгіевіч? Ці даваў ён вам падставы
для рэўнасці?
— Ён звяртаў увагу на дам. Мог, ідучы па
вуліцы, азірнуцца на прыгожую дзяўчыну.
Але ў сям’і ў нас не было такога, каб мучыць
адно аднаго рэўнасцю, тым больш што мы
разумелі спецыфіку працы ў артыстычным
асяроддзі. Юра ігнараваў усё, што яму
гаварылі пра мяне. Я аднойчы пераказала
яму адну плётку, а ён у адказ: “Націк, а
мне ўжо два дні таму ананімка пра гэта
прыйшла!” Я бясконца ўдзячная мужу за
тое, што ён мне так давяраў. Мы жылі па
прынцыпе: што б ні здарылася, нельга з-за
нейкіх непаразуменняў прычыняць боль
блізкаму чалавеку. І Юра ніколі мне не даваў
падставы для сумненняў. Нават аднойчы
пасля яго гастроляў мне адзін Юраў калега
сказаў: “Ну, Наташа, ну, Бастрыкаў у цябе
— крэмень!”
Сёння мне вельмі яго не хапае. Шкада,
што мы не дажылі з Юрам да залатога
вяселля. Заставалася ўсяго тры гады... Цяпер
я разумею, чаму я наогул выйшла замуж за
гэтага чалавека — ён быў надзейны ва ўсім!

Прастора ўяўлення

Літаратура і мастацтва

Перажылі прэм’еру
Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі яшчэ раз пацвердзіў сваё
прызначэнне тэатра-лабараторыі айчыннай п’есы, увасобіўшы на вялікай
сцэне камедыю Мікалая Рудкоўскага “Дажыць да прэм’еры”.
Але сь С УХА ДОЛАЎ,
ф о т а Алякс а н д р а
Дз мі т рыев а
З’яўленне гэтай п’есы ў 2009
годзе ўскалыхнула тэатральную
грамадскасць. Было зразуме-

п’еса іранізуе над спробамі сучасных спекуляцый з гэтай нагоды.
Перш чым п’еса дайшла нарэшце да падмосткаў сталічнага
тэатра, яна двойчы ставілася ў
Расіі, паспяхова была прэзен-

Сцэна са спектакля “Дажыць да прэм’еры”.

ла, што гэта “бомба”, але “да” яе
выбуху айчынны сцэнічны асяродак, відаць, не быў падрыхтаваны. Справа ў тым, што смелы
тэкст М. Рудкоўскага самым
дзёрзкім чынам развенчвае той
недатыкальны арэол, якім доўгія
гады акружаліся падзеі Другой
сусветнай вайны. Асабліва ярка

тавана ў фармаце чыткі на фестывалі сучаснай драматургіі ў
Ерэване, і толькі пасля гэтага ёй
было дадзена зялёнае святло на
радзіме.
Камедыя распавядае, як маладая актрыса па імені Вера,
рыхтуючыся іграць партызанку ў спектаклі пра Вялікую Ай-

чынную вайну, цалкам аддалася
ўваходжанню ў ролю, уцягнуўшы ў гэты працэс гламурную
сяброўку актрысу Кацю, мужа
Лёшу і ўвесь навакольны свет. У
смелым абыходжанні з падзеямі
недалёкай гісторыі спектакль
набліжаецца да фільма Квенціна
Таранціна “Бясслаўныя вырадкі”. Зусім іншую, патрыятычнакансерватыўную, скіраванасць
нясе п’еса айчыннага драматурга Алены Паповай “Бліндаж”,
нядаўна пастаўленая ў Тэатры
юнага гледача, што распавядае
пра падарожжа ў часе і перагукаецца з расійскай мастацкай
стужкай “Мы з будучыні” Андрэя Малюкова. Асабіста мне
падаецца, што падыход Таранціна-Рудкоўскага да тэмы вайны значна больш плённы, у той
час як лінія Паповай-Малюкова
— толькі водбліскі адшумелай
ваенна-гераічнай тэмы.
Для працы з такім інавацыйным матэрыялам у РТБД
склалася сур’ёзная каманда
маладых аднадумцаў. Павел
Харланчук-Южакоў ужо паспеў зарэкамендаваць сябе як
смелы і правакацыйны рэжысёр, паставіўшы ў Купалаўскім тэатры чорную камедыю
“Самотны захад” М. МакДонаха. У працу над спектаклем
“Дажыць да прэм’еры” ён не
толькі ўклаў бунтоўны малады запал, але і выявіў сябе як
досыць тонкі, інтэлігентны
мастак, стварыўшы кранальныя лірычныя сцэны і цудоўна
абыграўшы некаторыя “грубыя” эпізоды. Нельга сказаць,
што рэжысёрскае вырашэнне
характарызуецца пэўным наватарствам — не, прыёмы выкарыстаны класічныя — але,
без сумневу, праца атрымалася якаснай. І гэта шмат у чым
дзякуючы зладжанай рабоце
каманды
пастаноўшчыкаў.
Сцэнаграфія Андрэя Меранкова стварыла патрэбную постмадэрновую атмасферу: развешаныя шэрагамі на розных
узроўнях вайсковыя шынялі,
на якія праецыруюцца кадры

№ 41 12 кастрычніка 2012 г.

кінахронікі, — мінімалізм, які
пакідае ўражанне пустэчы,
згубленасці ў часе. Касцюмы
вядомага тэатральнага мастака Алёны Ігрушы не парушылі
чужога сцэнаграфічнага вырашэння: адзенне нашых сучаснікаў,
дапоўненае рэзка
чырвонымі дэталямі, цудоўна
адлюстроўвае сённяшняе існаванне. Пры ўсім сказаным
настрой спектакля лёгкі, іранічны: гэта не жорсткі фарс,
не эксперыментальная артхаўсная пастаноўка, а проста сучасная камедыя, вострасацыяльная і зразумелая па змесце.
Пастаноўка прынесла на сцэну
рэаліі сучаснага жыцця: гарадскі слэнг, брэндавую вопратку,
сексуальныя стасункі і інш.
Моцная каманда праявіла сябе і ў акцёрскім складзе. Цвёрдую, непахісную “сучасную
партызанку” Веру стварыла
Вераніка Буслаева. Вера — валявы жаночы вобраз, вакол
якога закручана дзеянне. Яна
церпіць усе нястачы — голад,
антысанітарыю, што стварае сама сабе, перамагае ўсе жаночыя
слабасці і мужна трымаецца да
самай апошняй сцэны насуперак мужу і ўсяму наваколлю. (Як
паказальна гучаць яе маразматычныя словы: “У цябе сусветны эканамічны крызіс, у мяне
— Другая сусветная вайна”!) І
толькі напрыканцы імпрэзы,
пасля “прэм’еры-перамогі”, Вера зноў пераўвасабляецца ў мілую дзяўчыну.
Сапраўднага камічнага пакутніка ўвасобіў Аляксандр Марчанка, выканаўца ролі Верынага
мужа Лёшы. Сучасны малады
чалавек, прагматычны, эгаістычны, прайшоўшы праз тыя кругі
пекла, што яму падрыхтавала
жонка, Лёша ўрэшце становіцца
чулым і рамантычным. Юрлівая,
бестурботная Каця ў выкананні Анастасіі Бабровай таксама
зведвае душэўную трансфармацыю — кактэйль з марціні яна
мяняе на кактэйль Молатава і
жорстка разбіраецца са зграяй
п’яных “гопнікаў”, што выпадкова з’яўляецца на яе шляху. Момант сустрэчы з “гопнікамі” —
цікава вырашаны рэжысёрам і
выкананы актрысай з асаблівым
драматычным напалам. Бэла
Шніпер, якой выпала складаная
і разнапланавая роля Жанчыны, яскрава прадэманстравала
талент камічнай актрысы. У сцэнах, дзе яна ўвасабляе прасты-

23

тутку, і прадаўшчыцу, і няшчасную дачку, што даглядае хворую
маці, — паўсюль прасочваецца
нейкі народны вобраз “цёткі
Клавы з Адэсы”. Непадробна
забаўны вобраз інструктара па
фітнесе стварыў Максім Брагінец. Тупаваты, зласлівы няўдачнік, ён тым не менш выклікае
ў гледача сімпатыю, бо выяўляе
сябе дарослым хлопцам з душой
дзіцяці. У іншым складзе выканаўцаў задзейнічаны такія дасведчаныя майстры сцэны, як
Людміла Сідаркевіч, заслужаны
артыст Беларусі Ігар Сігоў, Максім Паніматчанка. Трэба думаць,
што ўзаемадзеянне маладых
артыстаў з вопытнымі калегамі
таксама пайшло на карысць пастаноўцы.
Што мяне здзівіла ў спектаклі
“Дажыць да прэм’еры”, дык гэта наяўнасць ярка выражанага
лірычнага пачатку, што збліжае
яго з папярэднім спектаклем
РТБД па п’есе М. Рудкоўскага
“Інфляцыя пачуццяў” у пастаноўцы А. Марчанкі. І сапраўды,
псіхалагічна тонка выяўлены
пачуцці паміж Верай і Лёшам, а
ўласна спектакль у канчатковым
выніку — пра каханне, а не пра
вайну. Ён не палівае брудам святую для многіх памяць, а наадварот — сцвярджае вечныя чалавечыя каштоўнасці насуперак
усякім войнам і перыпетыям
гісторыі. І разам з сацыяльнакрытычнай думкай спектакль
“Дажыць да прэм’еры” месціць у
сабе шматпланавасць і філасофскую глыбіню.
Ці выбухнуў спектакль па-сапраўднаму? Не, вялікага выбуху
не атрымалася. На жаль, наш
тэатр яшчэ далёкі ад жыцця, а
глядач далёкі ад тэатра. Стваральнікам удалося рэалізаваць
далёка не ўсе закладзеныя ў
п’есе патэнцыі. Віталь Краўчанка здзейсніў цудоўны беларускі
пераклад, але ці варта ўвогуле
перакладаць п’есу, напісаную
жывой сучаснай мовай, — гэта
пытанне. “Смачныя слоўцы” ў
п’есе былі заменены эўфемізмамі, інтэлігентна былі “прычасаны” пастаноўшчыкамі некаторыя “гарачыя” моманты.
Карацей кажучы, спектакль мог
бы быць больш правакатыўным
і прывабіць да сябе масавага
гледача. Пакуль жа ён застаецца
прэрагатывай эстэтаў. Але што б
там ні было, пастаноўка — дзейсны крок па актуалізацыі “новай
драмы” ў Беларусі.

Светлае рэха сапраўднасці
На в у м ГА ЛЬПЯР ОВІЧ,
ф о т а Арцё ма Ка нц а в ог а

Ніколі не думаў, што з такой скрухай
буду ўглядацца ў вокладку ўласнай кнігі
“Голас і рэха”. Прыгожыя птушкі, яблыкі, лесвіца ў неба, ледзь улоўная постаць
юнака... Тыповая Цімохаўская манера.
Мастака Сяргея Цімохава, Сержука, як
звалі яго сябры. Гэтую вокладку ён мне
падарыў яшчэ ў Полацку, калі кіраваў
заснаванай з сябрамі-мастакамі галерэяй “Рыса”. Ён не толькі намаляваў яе, але
і аддрукаваў у друкарні. Тыраж гатовай
вокладкі я прывёз з сабой у Мінск, і ў
2005 годзе кніга выйшла ў выдавецтве
“Чатыры чвэрці”. Гэта ўвогуле незвычайна, калі менавіта мастак распачынае
лёс кнігі паэта. І я падкрэсліваў на ўсіх сустрэчах, што менавіта з лёгкай рукі Сяргея Цімохава нарадзіўся гэты зборнік.
А пазнаёміліся мы ў 1986 годзе, калі выпускнік Беларускай акадэміі мастацтваў з
сям’ёй пераехаў у Наваполацк. Цудоўная

жонка-мастачка Рыта і Сяргей сталі пастаяннымі наведвальнікамі літаб’яднання “Крыніцы”, бралі ўдзел у абмеркаванні
твораў маладых паэтаў і празаікаў.
Неўзабаве Сяргей з Аляксандрам Канавалавым, Алегам Ладзісавым і мужам
і жонкай Васільевымі стварае творчую
суполку “4-63”, а пазней — галерэю “Рыса”, якая стала адыгрываць прыкметную
ролю ў грамадскім і творчым жыцці Полацка і Наваполацка. Пры падтрымцы
тадышняга дырэктара камбіната будматэрыялаў Уладзіміра Цялежнікава “Рыса”
займела сваё памяшканне, дзе праводзіліся выстаўкі мастакоў з Мінска, Віцебска, мясцовых маладых творцаў.
Праз некаторы час Сяргея Цімохава запрасілі ў Полацкі гарвыканкам
на пасаду галоўнага мастака горада.
Гэта дзякуючы Цімохаву не адбылася
хаатычная забудова цэнтра горада, захаваўся яго гістарычны твар. У Полацку з’явіліся новыя шыльды, мастацкае
афармленне стала прадуманым і мэта-

накіраваным. Так старажытны горад
стаў прыкметнай вехай у біяграфіі мастака, але яго заўсёды вабіла сама творчасць, жывапіс.
У Мінск, горад, у якім ён вучыўся спачатку ў мастацкім вучылішчы, а потым
у Акадэміі, дзе быў адным з любімых
вучняў Гаўрылы Вашчанкі, ён вярнуўся
ўжо сталым і даволі вядомым майстрам.
Я радаваўся поспехам Сяргея, удзелам
яго ў прэстыжных выстаўках і ніколькі
не здзівіўся, калі яго абралі намеснікам
старшыні Саюза мастакоў. Тут кіпучая
энергія, арганізатарскія здольнасці Цімохава ракрыліся напоўніцу.
У гэтых біяграфічных звестках усё ж
цяжка ўбачыць усю шматгранную асобу
Сяргея — вернага сябра, цудоўнага мужа і бацькі, выдатнага прамоўцы, проста
вельмі прыстойнага сапраўднага чалавека. Сапраўдным ён быў і беларусам, і
яго штодзённая беларуская мова, якой ён
карыстаўся паўсюль і заўсёды, выклікала
спагаду і разуменне.

Журботная вестка пра тое, што Сяргея
не стала, прыйшла настолькі нечакана, настолькі аглушыла нечуваным болем, што
цяжка было сабрацца з думкамі, таму што
ад гэтай сям’і — Сяргея, Рыты і іх дзяцей
Вальжыны і Глеба заўсёды веяла такой
лагодай, такім жыццёвым спакоем, што
было радасна і светла знаходзіцца побач.
Ён не раз быў героем маіх рэпартажаў і перадач, разам з сям’ёй мы запрашалі яго на
праграму “Зямля, што нам дадзена лёсам”.
Вельмі цяжка і балюча, што болей не
пачую ў трубцы, у майстэрні, на выстаўках голас Сяргея, але веру, што рэхам
будзе адгукацца ў душы яго прыемны
барытон, яго глыбокая чалавечая і мастакоўская сапраўднасць.

Дзівасвет
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Не хапае
паэту паэта

У вёсцы Гарадная Столінскага раёна створаны
ўнікальны помнік, аналагаў якому, бадай, няма
ў рэспубліцы. Пра мясцовы патомны промысел
— ганчарства — жыхарам вёскі і турыстам
нагадвае ансамбль з шасці драўляных скульптур,
якія адлюстроўваюць паслядоўны працэс
работы з глінай, і галерэя партрэтаў
майстроў-носьбітаў старадаўняга рамяства.
Га ліна ГА ШЧУК,
ф о т а аў т ар а
Гэтыя творы мастацтва зрабілі ўсяго за тыдзень удзельнікі Міжнароднага пленэру рэзчыкаў па дрэве і жывапісцаў, які адбыўся летась у Гарадной.

Іван Супрунчык падчас работы над
скульптурай “Сталы ганчар навучае
маладога рабоце з глінай”.

Над
скульптурамі
працавалі
народны майстар Беларусі
Уладзімір Чыквін з
Кобрына, член Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, старшыня грамадскага аб’яднання
майс т роў мас т ацтв аў
рэгіёна “Белавежская пушча” і Брэстчыны “ТУР” Анатоль Туркоў з Камянца; народны майстар Беларусі Іван Супрунчык з Церабліч, які па-ранейшаму
працуе толькі сякерай. Самы малады
з удзельнікаў — Мікалай Задрэйка
з гарадскога пасёлка Івянец Мінскай вобласці. Замежныя госці Ян Паўлоўскі і
Януш Валынскі з польскага горада Владава — вядомыя майстры. Творчасць
Яна Паўлоўскага адзначана сярэбраным
медалём урада Польшчы. Разьбяр мае
ўласную галерэю ў Францыі, а яго калега Януш Валынскі — у Владаве.
Кожны разьбяр працаваў над сваёй тэмай. У новых творах майстры
адлюстравалі ўвесь працэс работы над
ганчарным посудам: нарыхтоўка гліны,
работа за ганчарным кругам, абпальванне вырабаў, падрыхтоўка палівы,
выкарыстанне ганчарнага посуду і пера-

Мастачка Анжэла Вакуліч з Баранавіч
піша партрэт Аўрама Басаўца.

дача досведу наступнікам. Нягледзячы
на тое, што фігуры выкананы рознымі
аўтарамі, кампазіцыя выглядае вельмі
прыгожа і арганічна.
Галерэю партрэтаў мясцовых майстроўганчароў стваралі Сяргей Місюн са Століна — пісаў партрэт Макара Шэлеста,
Аляксандр Юркевіч і Ігар Раманчук
з Брэста — Мікалая Кісяля і Мікалая
Шэлеста адпаведна, Анжэла Вакуліч з
Баранавіч — Аўрама Басаўца, Святлана Валасюк і Сяргей Касцюк з Кобрына
— Георгія Кавальку і Андрэя Мірановіча.
Усе героі карцін — мясцовыя майстры
ганчарства.
Напісана яшчэ адна цікавая старонка
ў гісторыі Століншчыны. Майстры паехалі, але пакінулі цяпло рук і часцінку
душы ў сваіх творах, што сталі гонарам
і славутасцю вёскі.

Творчая майстэрня

З думкай пра бліжняга

Аповед пра земляка

Прайшло ўсяго два гады, як у Полацку пачаў дзейнічаць клуб
“Фенікс”, які аб’яднаў аматараў лапікавага шыцця, вышыўкі
гафтам і іншых рамёстваў. Полацкія майстры ўжо не раз былі
ўдзельнікамі і дыпламантамі розных міжнародных конкурсаў
у Маскве, Санкт-Пецярбургу, Празе… З чаго ўсё пачыналася?
Га нна ТА РА НА ВА,
кір аў нік к л у б а “Фенікс”
Жаданне спалучыць радасць ад заняткаў рукадзеллем і магчымасць перадаць
свой вопыт іншым людзям аб’яднала
творчых людзей рознага ўзросту і прафесій. Сёння работы нашых майстроў
знаходзяцца ў калекцыях Швецыі, Германіі, Даніі, Расіі, Украіны і Узбекістана.
У кнізе “Народныя майстры Вiцебшчыны”, прысвечанай традыцыйным рамёствам і творчасці сучасных майстроў народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, прадстаўлены і работы членаў
клуба “Фенікс”. Мы з задавальненнем удзельнічаем у розных кірмашах, фэстах,
выстаўках і конкурсах як у Беларусі, так
і за яе межамі.
З часу стварэння клуба вялікую ўвагу
надаём рабоце з сацыяльна неабароненымі
членамі грамадства, у першую чаргу дзецьмі-інвалідамі і сіротамі. Члены “Фенікса”

з’яўляюцца валанцёрамі полацкага аддзялення Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа і праводзяць шмат акцый як для дзяцей, так і для пажылых
людзей. Гэта вялікае задавальненне
— прыносіць радасць людзям, дарыць
ім сувеніры і прыгожыя рэчы, зробленыя рукамі майстроў, перадаваць сваё
ўменне тым, хто жадае зрабіць штосьці
прыгожае і карыснае для сябе з нашай
дапамогаю.
Сярод работ членаў клуба вылучаецца лапікавы варыянт карціны Івана
Хруцкага “Кветкі і садавіна”, якую стварыла Таццяна Злобіна з дапамогай калег
па клубе да 200-годдзя з дня нараджэння
мастака. Гэтая работа дэманстравалася
падчас навукова-практычнай канферэнцыі музеяў Масквы і Санкт-Пецярбурга ў
чэрвені мінулага года.
А сёлета, на пачатку жніўня, адбылася прэзентацыя нашага праекта “І душа
з душою гаворыць”, які праводзіўся пад

Лапікавы варыянт карціны Івана Хруцкага
“Кветкі і садавіна”.

эгідай Полацкай гарадской арганізацыі
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа. З аднаго боку, мы імкнёмся ўзнавіць
крыху забытае народнае рамяство — лапікавае шыццё, а з другога, стараемся
ўпрыгожыць свой дом у традыцыйным
народным стылі і прыцягваем да гэтай
справы дзяцей, абуджаем у іх прагу прыгажосці.

Афарызм
Прырода — найцікавейшая кніга, якая разгорнута прад вачамі кожнага з нас.
Чытаць гэту кнігу, умець адгадаць яе мнагалучныя напісы — хіба ж гэта не ёсць шчасце?
Якуб Колас
Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ
Рэдакцыйная калегія:
Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Святлана Берасцень

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

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск,
пр. Незалежнасці, 39, п. 4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарава, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73
Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
аддзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
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 месц а працы, зваротны адрас.
Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі
аўтараў публікацый.

“Раніца ў нядзельку”. Паўнюткі серабрысты “сітраэн” імчыць 120 у гадзіну.
Кіроўца — байкер, пасажыры — літаратары, пункт прызначэння — Слонім. Або
Услонім — гэта назва прагучыць крыху
пазней, калі ўсе пяцёра перанясуцца на
восем стагоддзяў назад, — падчас экскурсіі па старой частцы горада. Парад
уражанняў: Андрэеўскі касцёл, музей імя
Стаброўскага, аўстэрыя, дзядзінец і старая сінагога. Ля цэнтральнай раённай
бібліятэкі адбываецца вяртанне ў сёння.
Зрэшты, вяртанне — падман: бібліятэка
— галоўнае месца дзеяння — размешчана
ў будынку ратушы.
7 кастрычніка ў Слонімскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Якуба Коласа адбылася творчая сустрэча мясцовага
літаратурнага аб’яднання імя Анатоля
Іверса з мінскімі гасцямі — унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч, пісьменнікам
Паўлам Саковічам, загадчыкам кафедры
беларускай філалогіі БДТУ, кандыдатам
філалагічных навук Мікалаем Трусам і галоўным рэдактарам часопіса “Маладосць”
Святланай Дзянісавай. Сустрэча па асабістым запрашэнні дырэктара Слонімскай
цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы
Ларысы Рэпінскай стала прысвячэннем
юбілею класіка. Месца яе невыпадковае і
досыць сімвалічнае: слонімская бібліятэка
носіць імя Якуба Коласа з 1944 года!
Ва ўтульнай гасцёўні — зноў “сумесь часоў”: жырандолі і мультымедыя! Выхаванцы слонімскіх школ чыталі вершы — свае
і Коласавы. Кіраўнік літаб’яднання Ірына
Войтка таксама прысвяціла верш паэтам.
Пра свае заняткі па навучанні лірыцы расказала кіраўнік паэтычнага гуртка Таццяна
Трафімчык. Асаблівай шчырасцю і цеплынёй вылучыліся радкі Алены Руж.
Што яшчэ? І гаспадары, і госці атрымалі
падарункі — абменьваліся імі на працягу
ўсёй сустрэчы. І кожны застаўся з прыбыткам: нядзелька ўдалася!
Святлана ВОЦІНАВА,
г. Слонім

У Карэліцкім раённым краязнаўчым
музеі працуе выстаўка “Педагог, мастак,
фотааматар”, прысвечаная неардынарнай
асобе — земляку Уладзіміру Ешману.
Гэта быў таленавіты і надзвычай усебаковы чалавек. На сваёй радзіме ён вядомы перш за ўсё як выдатны настаўнік (33
гады выкладаў у карэліцкай школе), якога з цеплынёй згадвае не адно пакаленне
вучняў, распавядаючы і пра падарожжы
па малой радзіме, і пра школьны тэатр
ды ўрокі геаграфіі. У. Ешман пакінуў і багатую калекцыю карцін. Талент мастака
выявіўся і ў афармленні інтэр’ера школы,
павільён для абласной сельскагаспадарчай выстаўкі, за што быў узнагароджаны
паездкай у Маскву на ВДНГ. Яму належаць і праекты шэрагу помнікаў — работнікам міліцыі ў саміх Карэлічах, у вёсках
раёна — загінуўшым землякам, а таксама
Мікалаю Арцюху ў в. Заполле (як не без
шкадавання зазначае супрацоўніца музея
Святлана Кошур, у кнізе “Збор помнікаў
гісторыі і культуры Беларусі” яго імя як
аўтара праекта не пазначана).
На выстаўцы можна пабачыць і цікавыя фотаздымкі, зробленыя Ешманам у
пачатку 50-х гадоў, — іх перадаў музею
сын Уладзіміра Мікалаевіча. Многія асабліва цікавыя тым, што адлюстроўваюць
жыццё пасёлка ў пасляваенны час і памятаюць былую архітэктуру — тую, якой
сёння ўжо няма.
Алеся БАЦЮСЬ,
г. п. Карэлічы

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і
Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва “Беларускі Дом друку”
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Наклад — 2715.
Умоўна друк.
арк. 5,58
Нумар падпісаны
ў друк
11.10.2012 у 11.00
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Кошт у розніцу — 2700 рублёў

Заказ — 4553

