
Я жыву

     Вільготны змрок спаўзае
                                                 на лугі,
І гасне захаду журботная
                                              усмешка.
     Паволі ноч у полагу смугі
     Зямлі і неба засціць берагі
І туліцца ў траве знямелага
                                              узмежка.

     Так боязна знікае краявід,
Хаваецца ў імгле пад наміткай                                                                                            
                                           цямранай. 
  Разложыстых дубоў шырокі                                                                                              
                                                   шчыт
     Маўклівасцю трывожна
                                                апавіт,
І вее парнасцю над стомленай
                                              палянай.

     Прыцішыўся спалохана абшар,
І толькі птушка дзесь скаголіць                                                                                           
                                           на балоце.
  А з поўдзеня ўстае грамада                                                                                             
                                                    хмар,
     Паблісквае клубясты
                                            іх гушчар,
Гарыць і грозіцца ў агністай
                                             пазалоце.

     Такі спакой вакол,
                                       і трудна мне
Адвесці зрок ад хмар,
                 дзе ўспыхваюць зарніцы,
      Як быццам там,
                       у нейкім цёмным дне,
      Хтось збудзіцца на міг,
                                      на свет зірне
Прываблівым узлётам таямніцы.

     Я зачарованы маўчу,
                                        стаю
У чарах цішыні і чарамі сагрэты,
     І ў тон адзін
                           з зямлёю я пяю,
     І кожны міг сябе я пазнаю
Часцінкай злітаю
                                   вялікага сусвету.
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Для вас,
     душою чулых...
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Літаратура 
і мастацтва



«Мне
не хочацца
пакідаць
вас...»

каб наведаць усе коласавы мяс-
ціны на стаўбцоўшчыне, спатрэ-
біцца некалькі дзён... прынамсі, 
першы сакратар саюза пісьмен-
нікаў Беларусі Генадзь пашкоў 
прызнаўся, што некалі, рыхту-
ючы рэпартаж для маскоўскага 
радыё, правёў тут амаль тыдзень. 
пісьменніцкай дэлегацыі быў 
адведзены толькі адзін дзень. 
26 кастрычніка творцы прайш-
лі шляхамі коласа: стоўбцы — 
акінчыцы — альбуць — смоль-
ня — Мікалаеўшчына (паўсюдна 
сустракалі іх з песняй і пачастун-
кам супрацоўнікі філіялаў, мяс-
цовыя калектывы ды школьнікі), 
а напрыканцы вандроўкі завіталі 
ў стары свержань, каб разам з 
мясцовымі жыхарамі паслу-
хаць радкі коласа ў выкананні 

вядомых беларускіх артыстаў, а 
пасля і праспяваць усім разам 
“Мой родны кут...”

Якуб колас прамаўляў: “Я — 
часовы вандроўнік... Я так моцна 
звязаны з жыццём, што мне не 
хочацца пакідаць вас...” дзякую-
чы ўдзелу сваякоў прысутнасць 
дзядзькі Якуба напоўніцу адчу-
валася на рэспубліканскім свяце 
паэзіі “о Беларусь, ты сэрца і ду-
ша...”. Яны віталі гасцей на сядзі-
бах, распавядалі пра свае стасун-
кі, на канцэрце ў доме культуры 
Міхась канстанцінавіч Міцкевіч 
прачытаў урывак з “новай зям-
лі” — так, як, напэўна, не здолее 
выканаць ніводзін артыст... 

Радасцю спаткання з песня-
ром на яго зямлі хочацца дзя-
ліцца з усёй краінай. наведаць 
гэтыя мясціны варта кожнаму 
беларусу, каб адчуць, што са-
праўдны пісьменнік назаўжды 
застаецца са сваім народам.

Раіса СіняўСкая
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Стасункі

Пункцірам У Саюзе пісьменнікаў Беларусі Незабыўнае

Таццяна кУЗняЧЭнкаВа

адкрываючы нараду, па-
сол зачытаў віншаванне з 60- 
годдзем валерыю казакову ад 
прэзідэнта Беларусі аляксан-
дра Лукашэнкі. У ім высока ацэ-
нена дзейнасць юбіляра: “дзя-
куючы ў тым ліку і вашым на-
маганням нацыянальная куль-
турная аўтаномія ўзбагацілася 
новымі формамі работы, стала 
адыгрываць больш прыкмет-
ную ролю ў грамадскім жыцці 
Расіі”. Тасама шэраг кіраўнікоў 
рэгіянальных аб’яднанняў бы-
лі ўзнагароджаны Ганаровымі 
граматамі і падзячнымі лістамі 
Міністэрства культуры Белару-
сі і Упаўнаважанага па справах 
рэлігій і нацыянальнасцей.

праўда, на нарадзе было 
ўзнята і нямала хвалюючых пы-
танняў, сярод якіх — самаідэн-
тыфікацыя ды згуртаванасць 
беларусаў, матэрыяльнае забес-
пячэнне дзейнасці дыяспары. 
невыпадковы ўдзел і намесніка 

дзяржаўнага сакратара — члена 
пастаяннага камітэта саюзнай 
дзяржавы івана Бамбізы: бела-
русы, якія пражываюць у Расіі, 
маглі б актыўна ўключыцца ў 
стварэнне саюзнай дзяржавы 
і садзейнічаць распаўсюджан-
ню праўдзівай інфармацыі пра 
Беларусь. Бо, як адзначыў іван 
Міхайлавіч, “за Уралам інфар-
мацыі пра Беларусь вельмі 
мала”.

акрамя таго, у пасяджэнні 
ўзялі актыўны ўдзел, расказалі 
пра зробленае і выступілі з пра-
пановамі і планамі прадстаўнікі 
Беларусі — іван крук, рэктар 
інстытута культуры Беларусі, 
Міхась Рыбакоў, дырэктар Рэ-
спубліканскага цэнтра нацыя-
нальных культур, Герман арта-
монаў, галоўны інспектар упраў- 
лення міжнародных сувязей 
Міністэрства адукацыі Белару-
сі, і вадзім Шчэрбіч, начальнік 
упраўлення ўстаноў культуры і 
народнай  творчасці Міністэр-
ства культуры Беларусі.

Беларуская соль
рускай зямлі

кір а М У РаўС к а я , 
ф о т а ка с т уся 

Др о б ав а

сярод ганаровых га-
сцей прысутнічалі: пер-
шы намеснік кіраўніка 
адміністрацыі прэзі-
дэнта Рэспублікі Бела-

русь аляксандр Радзь-
коў, старшыня цвк Бе-
ларусі Лідзія Ярмошына, 
першы намеснік міністра 
інфармацыі Беларусі Лі-
лія ананіч, намеснік мі-
ністра культуры Беларусі 
Тадэуш стружэцкі, прад-
стаўнікі нацыянальнай 

акадэміі навук нашай 
краіны, а таксама су-
працоўнікі пасольстваў, 
кіраўнікі вышэйшых 
навучальных устаноў, 
баявыя сябры і калегі па 
пяры. канцэрт для юбі-
ляра наладзілі вядучыя 
майстры айчыннай сцэ-
ны: анатоль Ярмоленка, 
Эдуард ханок, алег елі-
сеенкаў, аляксандр са-
ладуха, Ядвіга паплаў-
ская і аляксандр ціха-
новіч, ірына дарафеева, 
гурт “чысты голас” ды 
іншыя. Юбіляр і сам браў  
актыўны ўдзел у імпрэзе: 
з гумарам адказваў на 
запіскі з залы, распавя-
даў цікавыя жыццёвыя 
гісторыі.

Урачыстым момантам 
вечарыны стала ўганара-
ванне М. чаргінца самай 
высокай узнагародай 

Беларускай праваслаў-
най царквы — ордэнам 
крыжа прападобнай 
еўфрасінні полацкай. 
да таго ж, дырэктар вы-
давецтва Беларускага 
Экзархата Уладзімір 
Грозаў і епіскап Барыса-
ўскі веніямін, вікарый 
Мінскай епархіі, уру-
чылі Мікалаю іванавічу 
факсімільнае выданне 
“Жыція еўфрасінні по-
лацкай”, якое ён падарыў 
сваёй унучцы — гэтая 
рэліквія будзе захоўвац-
ца ў сям’і і перадавацца 
наступным пакаленням.

Урэшце, усе прысут-
ныя сышліся на тым, 
што М. чаргінец — з’ява 
ў айчыннай літарату-
ры нашага часу і яго 
дзейнасць назаўжды за-
станецца ў беларускай 
гісторыі.

Свята працягваецца
У нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся творчы вечар, прысвечаны
75-годдзю старшыні саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалая чаргінца. 

Мікалая Чаргінца віншуюць Уладзімір Грозаў і айцец Веніямін.

✓ на гэтым тыдні Беларусь 
наведаў міністр культуры і ін-
фармацыі Рэспублікі сербія 
Браціслаў петкавіч. падчас ві-
зіту была падпісана праграма 
супрацоўніцтва на 2012 — 2017 
гады ў галіне культуры і мас-
тацтва паміж Міністэрствам 
культуры Беларусі і Міністэр-
ствам культуры і інфармацыі 
сербіі. праграма прадугледж-
вае развіццё кантактаў паміж 
краінамі ў сферы музычнага і 
тэатральнага мастацтва, кіна-
відэамастацтва, бібліятэчнай, 
музейнай справы і выставач-
най дзейнасці, аховы гісторы-
ка-культурных каштоўнасцей 
і інш.

✓ да 75-годдзя Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі пры-
меркаваны гастролі дзяржаў-
нага камернага аркестра Бела-
русі пашыраным складам пад 
кіраўніцтвам заслужанага ар-
тыста Расіі Яўгена Бушкова, 
якія праходзяць у італіі з 1 па 10 
лістапада. Галоўны канцэрт ту-
ра адбудзецца ў Мілане, у леген-
дарнай залі кансерваторыі імя 
джузэпе вердзі. салісткай пад-
час турнэ выступіць піяністка, 
народная артыстка сссР Элісо 
вірсаладзэ.

✓ Форум кіраўнікоў нацыя-
нальна-культурных супольна-
сцей Беларусі і Літвы пройдзе 
ў вільнюсе 9 — 11 лістапада. 
Мяркуецца, што падчас фору-
му аб’яднанне беларусаў Літвы і 
кансультатыўны міжэтнічны са-
вет пры Упаўнаважаным па спра-
вах рэлігій і нацыянальнасцей 
падпішуць праграму супрацоў-
ніцтва на 2013 — 2014 гады. на 
вясну наступнага года такая ж 
сустрэча запланавана ў Латвіі.

✓ Творчыя калектывы Белару-
сі, а таксама іх расійскія калегі ў 
межах праграмы па супрацоўні-
цтве арганізуюць у розных гара-
дах Расіі сумесныя мерапрыем-
ствы з нагоды 130-годдзя з дня 
нараджэння народнага паэта 
Беларусі Якуба коласа. Шэраг 
выставак, прымеркаваных да 
юбілею класіка, працуе таксама 
ў музеях вільнюса і варшавы.

✓ дні культуры Беларусі за-
вяршыліся ў Літве. Як зазначыў 
надзвычайны і паўнамоцны 
пасол Беларусі ў Літве Уладзі-
мір дражын, такія акцыі “жы-
хары Літвы заўсёды чакаюць і 
сустракаюць традыцыйна цёп-
ла. <…> дні культуры спры-
яюць далейшаму пашырэнню 
міжкультурнага дыялогу паміж 
нашымі краінамі, а таксама прэ-
зентацыі Беларусі ў Літве”.

✓ сёння ў вялікай зале палаца 
Рэспублікі ўрачыста адкрыецца 
Мінскі міжнародны кінафесты-
валь “Лістапад-2012”. адзін з 
ганаровых гасцей свята — ка-
рэн Шахназараў, генеральны 
дырэктар кінаканцэрна “Мас-
фільм”, член праўлення саюза 
кінематаграфістаў. сярод гасцей 
таксама — Генадзь Гарбук, ана-
толь Голуб, вадзім Галыгін, Лінда 
нігматуліна, Эмануіл вітарган, 
Гоша куцэнка ды іншыя.

✓ на рэстаўрацыю Быхаўскага 
замка плануецца выдаткаваць з 
рэспубліканскага бюджэту паў-
тара мільярда беларускіх рублёў. 
У бліжэйшы час будзе праведзена 
абследаванне замка і пачнуцца ар-
хеалагічныя раскопкі на тэрыто-
рыі адзінага горада-крэпасці па-
чатку XVII стагоддзя, які захаваўся 
ў Беларусі.

Падрыхтавала
Таццяна МаСТОўСкая

Для індывідуальных падпісчыкаў:
1 месяц — 15 800 руб.
падпісны індэкс — 63856
Ведамасная падпіска:
1 месяц — 32 699 руб.
падпісны індэкс — 638562 
Індывідуальная льготная падпіска  
для настаўнікаў:
1 месяц — 9 700 руб.
падпісны індэкс — 63815
Льготная падпіска для ўстаноў культуры 
і адукацыі:
1 месяц — 24 207 руб.
падпісны індэкс — 63880

Спяшайцеся выпісаць ‘‘ЛіМ’’! 

Намеснік міністра культуры
Тадэуш Стружэцкі пакідае запіс

у кнізе ганаровых гасцей у Акінчыцах.

Менавіта так ахарактарызаваў кіраўнікоў беларускіх 
дыяспар у Расіі валерый казакоў, старшыня савета 
Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі 
беларусаў Расіі, на нарадзе грамадскіх аб’яднанняў 
беларусаў, якія дзейнічаюць у Расійскай Федэрацыі. 
дарэчы, гэта была адна з першых нарад, якую правёў 
новы пасол Беларусі ў Расіі ігар петрышэнка.

У нацыянальным гіста-
рычным музеі Рэспублікі 
Беларусь адкрылася выстаў-
ка “піліп орлік — аўтар пер-
шай украінскай канстытуцыі”, 
прысвечаная 340-годдзю з дня 
нараджэння галоўнага героя 
ўрачыстасці.

аматары оперы, якія неадна-
разова слухалі “Мазепу” пятра 
чайкоўскага, відаць, памята-
юць героя гэтага твора — ор-
ліка. верны слуга гетмана, ён 
асабіста дапытвае качубея, а ў 
фінале разам з Мазепам збягае 
ў выгнанне. За асобай опернага 
злодзея, чые ўчынкі не знайшлі 
пацвярджэння ў гістарычнай 
літаратуры, хаваецца… наш су-
айчыннік, які шмат зрабіў для 
ўкраінскай зямлі. 

Ураджэнец вёскі касута су-
часнага вілейскага раёна, ён у 
маладосці пераехаў ва Украіну, 
служыў у гетманскай канцыля-
рыі і ўрэшце заняў пасаду гене-
ральнага пісара. У эміграцыі, 
пасля смерці Мазепы, орлік 
быў абвешчаны гетманам пра-
вабярэжнай Украіны. У 1710 
годзе ён абвясціў  “пакты і кан-
стытуцыю законаў і вольнасцей 
войска Запарожскага”, якія 
атрымалі назву “канстытуцыя 
піліпа орліка”. Яе часам лічаць 
першай у свеце канстытуцыяй, 
створанай раней за адпаведныя 
дакументы ў ЗШа (1787), Рэчы 
паспалітай (1791) і Францыі 
(1791).

У “канстытуцыі орліка” 
ўпершыню ўлада падзялялася 
на заканадаўчую, выканаўчую 
і судовую. 

на выстаўцы прадстаўлены 
матэрыялы, прысвечаныя сям-
наццаці гетманам Украіны, а 
таксама фотаматэрыялы пра 
дзейнасць украінскай грамад-
скасці па ўвекавечванні памяці 
піліпа орліка на яго гістарыч-
най радзіме. У прыватнасці, у 
вёсцы касута знаходзіцца ва-
лун з адпаведнай мемарыяль-
най дошкай. а ў вілейцы ў го-
нар орліка названа адна з вуліц 
горада.

Дзяніс МаРЦінОВіЧ

Герой
Чайкоўскага

Выстаўкі



Ілюстрацыя да апавядання “Сапсаваны настрой”.
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Повязі

Арт-лінія

Ганна Па ЛякОВа

немагчыма ўявіць сабе вобраз 
Беларусі без літаратурных песня-
роў нашай зямлі — Янкі купалы 
і Якуба коласа. асобы купалы 
і коласа, героі іх твораў сталі для 
пасляваеннага мастацтва адным з 
асноўных сюжэтных кірункаў. Гэ-
та выстаўка — удалая спроба ўве-
кавечыць жыццёвы і творчы шлях 
геніяў беларускай літаратуры. 

У экспазіцыі прадстаўлена неве-
рагодная колькасць твораў. Больш 
як сто работ змогуць убачыць і 
ацаніць наведвальнікі выстаўкі. 

Гэта жывапіс, графіка, дэкара-
тыўна-прыкладное мастацтва з 
фондаў Беларускага саюза ма-
стакоў, дзяржаўных літаратурна- 
мемарыяльных музеяў Янкі 
купалы і Якуба коласа. сваё сло-
ва ў гонар класікаў сказалі белару-
скія мастакі не толькі старэйшага 
пакалення, але і моладзь. 

прадстаўнікі сучаснага мастацт-
ва наноў разглядаюць складаны 
і трагічны жыццёвы шлях Янкі 
купалы і Якуба коласа. Усе яны 
па-рознаму падыходзяць да рас-
крыцця купала-коласаўскай тэма-
тыкі. Таму кожны твор, прадстаў-

лены ў экспазіцыі, па-свойму не-
звычайны. Гэта партрэты пісьмен-
нікаў, ілюстрацыі з літаратурных 
твораў, пейзажы родных мясцін 
купалы і коласа, афішы тэатраль-
ных пастановак. абапіраючыся на 
дакладнасць гістарычных і этна-
графічных звестак, кожны ства-
раў мастацкі вобраз праз уласнае 

бачанне. У выніку з’явіліся склада-
ныя асацыятыўныя рашэнні.

Узоры графікі, жывапісу, дэка-
ратыўна-прыкладнога мастацтва, 
крыніцай якіх сталі вобразы, ство-
раныя ў свой час Янкам купалам і 
Якубам коласам, спадзяёмся, на-
дадуць імпульс натхнення новаму 
пакаленню мастакоў.

Паводле напісанага
Мастацкая выстаўка, прысвечаная 130-годдзю
з дня нараджэння вялікіх беларускіх пісьменнікаў — 
Янкі купалы і Якуба коласа, запрашае ў мінскі 
палац мастацтва.

С. Федарэнка. К. Міцкевіч з кнігай. Палатно, алей. 1982.

Вольг а ПаўЛЮЧЭнка

выстаўка “а. п. чэхаў. Лінія жыцця” з 
фондаў дзяржаўнага літаратурна-мема-
рыяльнага музея-запаведніка а. п. чэхава 
“Меліхава” (Расійская Федэрацыя) адкры-
лася ў дзяржаўным музеі гісторыі беларус-
кай літаратуры.

пальму першынства сярод драматургаў, 
творы якіх найчасцей ставяцца на сцэнах 
свету, падзяляюць Шэкспір і чэхаў. Таму 
нельга не скарыстаць магчымасць наве-
даць выстаўку, якая падрабязна распавядае 
пра этапы жыцця генія: дзяцінства і юнац- 
тва, універсітэцкія гады, уваходжанне ў 
свет літаратуры… інтэр’ер гандлёвай лаўкі 
п. чэхава ў Таганрогу, пейзажы, напісаныя 
членамі сям’і, фрагмент сямейнага рада-
воду, нявыдадзеная п’еса “Безотцовщина”, 
створаная чэхавым у гады вучобы ў гімна-
зіі, пахвальны ліст за подпісам апекуна Та-
лежскага вучылішча, які будучы драматург 
атрымаў у 1896 годзе, прылады ўрача, якімі 
карыстаўся, і спецыяльная літаратура (бра-
шура “холера. предупреждение, быстрое 
и верное лечение средствами гомеопатии” 
і інш.), афіша спектакля “чайка”, пасля 
прэм’еры якога антон паўлавіч запісаў сабе: 

“не трэба пісаць п’ес” (спектакль быў пры-
меркаваны да бенефісу вядомай камічнай 
актрысы, публіка чакала камедыю і не ўс-
прыняла твор). Шмат цікавых фактаў: 
сродкі ад пастановак яго п’ес аматарскім 
серпухаўскім тэатрам пайшлі на пабудову 
земскай школы. калі б не ссылка на востраў 
сахалін, ён мог застацца для нас яшчэ і вя-
домым лібрэтыстам. 

Значнае месца займае экспазіцыйны блок, 
прысвечаны Меліхаву, — менавіта тут за 
сем гадоў жыцця антон паўлавіч напісаў 
больш як сорак твораў, сярод якіх “палата 
№ 6”, “остров сахалин”, “дом с мезонином”, 
“Мужики”, п’есы “дядя ваня” і “чайка”. 
сядзіба, у якой антону паўлавічу так плён-
на працавалася (“писать вне дома в скором 
времени не мог” — з ліста да Марыі чэха-
вай), стала яго музеем.

на ўрачыстым адкрыцці выстаўкі прагу-
чалі выступленні прадстаўнікоў Міністэр-
ства культуры Маскоўскай вобласці, Мі-
ністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, 
генеральнага дырэктара дзяржаўнага літа-
ратурна-мемарыяльнага музея-запаведніка 
а. п. чэхава “Меліхава” канстанціна Баб-
кова (у відэазапісе), беларускіх даследчыкаў 
творчасці расійскага пісьменніка і інш.

дырэктар дМГБЛ Лідзія Макарэвіч вы-
казала спадзяванне, што і наведвальнікі 
“Меліхава” ў хуткім часе атрымаюць маг-
чымасць бліжэй пазнаёміцца з беларускімі 
творцамі, спадчыну якіх захоўваюць му-
зейныя фонды.

Запрашэнне ў «Меліхава»

ірына ТУЛУПа Ва 

кніга выдадзеная ў РвУ “Літаратура і Ма-
стацтва” ўвосень 2012 года. Як піша ў прад-
мове пісьменнік і краязнавец алесь карлю-
кевіч, “Браніслаў аляксандравіч у засваенні 
коласаўскіх матэрыялаў выбраў два шляхі. 
першы — падрыхтоўка і публікацыя гісто-
рыка-дакументальных матэрыялаў. другі 
— мастацкія нарысы і апавяданні пра Якуба 
коласа на пухавіччыне, адрасаваныя дзецям. 
і калі першы шлях, першы кірунак — справа, 
да якой спрычыніліся многія, то ў апавядан-
нях пра паэта Браніславу Зубкоўскаму няма 
роўных!”

насамрэч, апавяданні вельмі лёгкія для 
ўспрымання, з уласцівай аўтару адметнай 
стылістыкай, насычаныя малавядомымі 
альбо зусім не вядомымі фактамі з жыцця 
Якуба коласа. Браніслаў Зубкоўскі цяпер жы-
ве ў Мар’інай Горцы. Як скрупулёзны даслед-
чык, вандраваў па пухавіччыне, па тых мясці-

нах, дзе бываў у розныя гады Якуб 
колас, гутарыў з людзьмі, што 
памяталі класіка і яго прыезды ў 
гэты куточак Беларусі. Уражаны 
ўбачаным і пачутым, аўтар ства-
рыў арыгінальны цыкл апавядан-
няў для дзяцей сярэдняга школь-
нага ўзросту. але кніга цікавая 
і сталаму чытачу: вабіць яе сакавітая мова, 
рэальнасць сітуацый ды пазнавальнасць ася-
роддзя. аб’ёмам у 86 старонак, у мяккім пера-
плёце і з чытэльным (не здробненым!) шрыф-
там яна нагадвае першыя кніжкі дзяцінства, 
і з’яўляецца сапраўдным узорам класічнага 
мастацкага афармлення. ілюстрацый у кнізе 
шмат: яны становяцца добрым дадаткам да 
фантазіі чытача, якая ў апісанні прыроды, 
з’яў і рэчаў узнаўляе ў памяці карціны сялян-
скага жыцця (мастак віталь дударэнка).

чытач зможа даведацца, чаму “Загібель-
ка лепш парыжа”, “хто ластавак напужаў”, 
якое бывае “хатняе заданне на вясну” і на-

Для ўсіх узростаў
пахадзіць сцежкамі песняра, убачыць прыгажосць краю 
вачыма майстра, паспрабаваць адчуць тое, што перажываў 
чалавек, захоплены цудоўнымі краявідамі, шмат гадоў таму, і 
даведацца пра гісторыі, якія з ім здараліся, можна разам 
з кнігай Браніслава Зубкоўскага “сцежкамі Якуба коласа”.

колькі смачныя “аладкі з яблыкамі”; пра-
чытае, “Як баравікі на пнях выраслі”; да-
ведаецца, як паводзіць сябе “перакормле-
ная рыба” і што такое “сямейная рэліквія” 
— словам,  спазнае ўсе “сакрэты без сакрэ-
таў”. дзякуючы гэтаму да 130-годдзя Якуба 
коласа атрымалася ўнікальная кніга, якая 
дазваляе па-новаму зірнуць на асобу класі-
ка беларускай літаратуры і нанова здзівіцца, 
як утульна і прыгожа пачувае сябе чалавек 
на ўлонні прыроды.  

дарэчы, у сённяшнім “ЛіМе” на старонцы 
прозы вы сустрэнеце два апавяданні Брані-
слава Зубкоўскага, адрасаваныя дзецям. 

 Літаратурна-музычную ве-
чарыну “купала і колас — наш 
гонар, сумленне і слава”, пры-
меркаваную да 130-годдзя з дня 
нараджэння класікаў белару-
скай літаратуры, зладзілі ў Мін-
скай абласной бібліятэцы імя 
а. с. пушкіна. Удзел у мерапры-
емстве ўзялі рэдактар аддзела 
часопіса “Маладосць” паэтэса 
віка Трэнас, паэтэса Ганна дусь 
і дырэктар-мастацкі кіраўнік тэ-
атра “Зьніч” Галіна дзягілева, у 
выкананні якой прагучаў эпізод 
са спектакля “Мне сняцца сны 
аб Беларусі…” Музычную частку 
праграмы склалі песні “спадчы-
на” і “Мой родны кут”, якія пра-
гучалі ў выкананні  супрацоўні-
цы залы краязнаўчай літаратуры 
алены Мычко ў фартэпіянным 
суправаджэнні канцэртмайстра 
дзіцячай музычнай школы № 4 
Марата нікіціна.

Дзмітрый СкУБіЛаў

 пастаянны камітэт са-
юзнай дзяржавы запрашае да-
лучыцца да стварэння літара-
турнага “Моста сяброўства”. 
“Мост сяброўства” — гэта між-
народны конкурс, які мае на 
мэце адкрыць новыя імёны ў лі-
таратуры.Удзел у конкурсе мо-
гуць узяць маладыя беларускія і 
расійскія літаратары ва ўзросце 
ад 18 да 30 гадоў. да разгляду 
прымаюцца творы малых літа-
ратурных форм — апавяданне, 
нарыс, эсэ, якія не друкавалі-
ся раней. ад аднаго ўдзельніка 
— адзін твор, напісаны на бе-
ларускай або рускай мове. За-
яўкі на ўдзел прымаюцца да 15 
лістапада. Больш падрабязную 
інфармацыю можна знайсці на 
сайце www.soyuz.by.

Таццяна МаСТОўСкая

 да знамянальнай даты 
— 100-годдзя з дня нараджэн-
ня Ю. пшыркова — у цнБ 
нан Беларусі арганізавана 
юбілейная экспазіцыя “Руплі-
вы даследчык літаратурнай 
спадчыны”, якая дае ўнікаль-
ную магчымасць зазірнуць у 
творчую майстэрню вучонага, 
літаратара, педагога, пазнаё-
міцца з рэдкімі, цікавымі да-
кументамі і фатаграфіямі з яго 
асабістага фонду, эпісталяры-
ем, што налічвае больш як 200 
адрасатаў, багатай рукапіснай 
і друкаванай спадчынай. Фонд 
Ю. пшыркова налічвае амаль 
паўтары тысячы адзінак за-
хавання за 1861 — 1983 гг., у 
якіх утрымліваюцца надзвы-
чай цікавыя матэрыялы, што 
адлюстроўваюць яго біяграфію, 
творчую і службовую дзейнасць. 
Яны ўводзяць у свет яго заха-
пленняў, знаёмяць з калекцыя-
мі персаналій, аўтографаў, якую 
складаюць сабраныя вучоным з 
розных крыніц арыгінальныя 
творы пісьменнікаў, лісты. вы-
клікае цікавасць эпісталярная 
спадчына Ю. пшыркова, а так-
сама фатаграфіі, у тым ліку ву-
чоных, пісьменнікаў, артыстаў.

Марына ЛіС

 да 130-годдзя класіка бе-
ларускай літаратуры Якуба 
коласа Беларускі паэтычны 
тэатр аднаго акцёра “Зьніч” 
падрыхтаваў паводле паэмы 
“новая зямля” паэтычна-дра-
матычны монаспектакль “кра-
сёнцы жыцця”, які адбудзецца 
5 лістапада а 19-й гадзіне ў Ма-
лой зале Белдзяржфілармоніі. 
аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр- 
пастаноўшчык — Галіна дзя-
гілева. выканаўца — алесь 
кашпераў. У спектаклі гучаць 
народныя мелодыі і песня кам-
пазітара алега Залётнева.

кацярына нікіШЫна

http://www.soyuz.by/ru/
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Вяча слаў Ра ГОЙШа

Шыльда павінна з’явіцца на сцяне адной 
з хат у невялікай вёсцы палачанка вало-
жынскага раёна. дагледжаная хата гэта 
з прыгожым палісаднікам стаіць ускрай 
вёскі на невялікім пагорку пры заасфаль-
таванай дарозе, ля якой крыху зводдаль 
асталявалася ажно пяць вялікіх дзіцячых 
летнікаў. Значыць, будзе каму не толькі 
яшчэ раз згадаць славутую асобу песняра 
і яго творчасць, але і прасякнуцца пачуц-
цём гордасці за мясціны, дзе прайшоў летні 
адпачынак. не раз тут прыпыняцца і ту-
рыстычныя аўтобусы, якіх усё больш заў- 
важаецца штораз на дарогах валожын-
шчыны.

Як жа трапіў у палачанку Якуб колас? 
аўтара “новай зямлі” даволі часта бачылі 

на Ракаўшчыне з пачатку 1950-х гг. і да самай 
яго смерці ў жніўні 1956 г. Мой бацька пётр 
іосіфавіч, у тыя гады рахункавод мясцовага 
калгаса, расказваў, як сустрэўся з канстан-
цінам Міхайлавічам у бузуноўскага каваля 
Букіны (вёска Бузуны знаходзіцца за 5 км 
ад Ракава). народны паэт прасіў тады кава-
ля выкаваць яму невялікую сякерку, каб з 
ёй зручна было хадзіць у лес. пазней, як казаў 
бацька, Якуб колас не толькі добра заплаціў 
за работу (ажно 100 рублёў “адваліў”!), але і 
стаў браць да сябе ў Мінск у якасці хатняй 
прыслугі кавалёвых дачок. “возьме, а праз 
некаторы час замуж выдасць, пры гэтым па-
саг добры дасць… Так іх і вывеў у людзі”.

хочацца прывесці тут і словы-ўспаміны  
заслужанага артыста Беларусі, колішняга 
дырэктара віцебскага дзяржаўнага драма-
тычнага тэатра імя Якуба коласа  Рыгора 
Шацькі, які родам з Ракава. карэспандэнт 
“Звязды” сустрэўся з ім у 2001 годзе, калі 
тэатру споўнілася 75 год. да свайго юбілею 
тэатр паставіў спектакль “Зямля” паводле 
славутай “новай зямлі”. У спектаклі Рыгор 
Шацька выконваў галоўную ролю. вось не-
вялікі ўрывак з газетнага інтэрв’ю:

“Карэспандэнт: досыць сімвалічна: ды-
рэктар тэатра імя Якуба коласа іграе са-
мога Якуба коласа.

Р. Шацька: Многія сцвярджаюць, што я 
вельмі падобны да яго.

Карэспандэнт: сапраўды, магу па-
цвердзіць!

Р. Шацька: Я пачаў дапытвацца ў сваёй 
радні, у бабуль-дзядоў, чаму так. Бацька 
расказаў: колас кожную раніцу калісьці 
заходзіў да майго дзеда — у яго была дача 
ў палачанцы пад Мінскам, а хутар майго 
дзеда знаходзіўся побач. дзед трымаў 40 
калод пчол — кожную раніцу колас за-
ходзіў, ласаваўся мёдам, выпіваў чарачку 
самагонкі… нават ёсць у яго радкі:

І Шацька мёдам пачастуе,
І чарку поўную налье…

Гэта пра дзеда… дарэчы, дужа не любі-
ла коласа мая бабуля — таму што “зран-
ку спорціць чалавека, а сам пайшоў у бя-
рэтцы сваёй” (смяецца)” (“Звязда”. 2001. 
21 лістапада).

не станем высвятляць, дзе тут праўда, 
а дзе мастацкі домысел. сапраўды, недзе 
ў 1953 годзе Якуб колас наняў пад леціш-
ча ў суседняй з Ракавам палачанцы ха-
ту калгасніка Мікалая Фёдаравіча Букрэя 
(1916 — 1983). хату тады толькі што па-
будавалі. Радавалі вока светлая дранка 
страхі, свежапагабляваная падлога, жоўта- 
васковыя сцены, што прыемна пахлі жыві-
цай. паэт папрасіў гаспадароў не тынкаваць, 
не абклейваць сцены, не фарбаваць падлогу і 
вокны, пакінуць усё ў натуральным выгляд-
зе. Яны ўлічылі просьбу. Жылі самі ў старой 
хаціне, а ў новы дом перабіраліся  толькі во-
сенню, калі кватаранты з’язджалі ў Мінск. 
Там зімавалі, нічога не змяняючы, а летам 
зноў саступалі месца радні паэта.

а летавалі тут некалькі гадоў падрад 
сем’і сыноў Якуба коласа данілы і Мі-
хася. Міхась канстанцінавіч Міцкевіч у 
размове са мной прыгадаў, што яго баць-
ка прыязджаў у палачанку “наведаць уну-
каў” (“звычайна з дзецьмі заставалася ці 
мая жонка, ці маці жонкі даніка. Там жа 
летаваў і сын Ф. Фёдарава андрэй”). Якуб 
колас любіў хадзіць па лесе, збіраць не 
толькі летнія, але і асеннія грыбы (зялён-
кі, падзялёнкі), якіх у тыя часы “было тут 
процьма”. дый да гэтага часу палачанкаў-
скія лясы лічацца, бадай, самымі грыбны-

мі на Ракаўшчыне. надоўга паэт тут не 
затрымліваўся — “стан здароўя не дазва-
ляў”.  праўда, сам Міхась канстанцінавіч 
“прыязджаў туды рэдка”, не адпускала 
праца, ды і “з транспартам было цяжка”. 
аўтобусы тады яшчэ не хадзілі, “папутак”, 
як і машын увогуле, было мала. У віцэ- 
прэзідэнта ж акадэміі навук Беларусі 
Якуба коласа сітуацыя была іншая: ён мог 
карыстацца акадэмічнай легкавушкай. а 
гэта ж усяго нейкая гадзіна прыемнай 
язды з Мінска…

Летам 2002 года, збіраючы матэрыял па 
літаратурным краязнаўстве, я наведаў па-
лачанку. Як аказалася, маладыя гаспадары 
хаты — сын Мікалая Фёдаравіча Марцін, яго 
жонка Леакадзія Уладзіміраўна, тым больш 
іх дачка Таццяна — ведалі пра “дачнікаў” 
няшмат і толькі па сямейных пераказах. За-
тое іх сусед, колішні млынар Фёдар Мікалае-
віч Юрынок, добра помніў і сыноў паэтавых, 
і яго нявестак і ўнукаў, дый самога канстан-
ціна Міхайлавіча. Галава ў яго была светлая, 
нягледзячы на старэчы ўзрост і хваробу, што 
прыкавала да ложка.  

— Якуб колас, бывала, раніцай заходзіў 
у млын — пагутарыць са мной, з вако-
лічнымі сялянамі і… узважыцца. У мяне 
стаялі вялікія вагі, на якіх я важыў збож-
жа і змолатую муку, вось на іх станавіўся 
паэт, і я яго ўзважваў, — прыгадваў Фё-
дар Мікалаевіч. —  У Якуба коласа было 
хворае сэрца і, як ён казаў, урачы раілі 
яму сачыць за вагой цела. калі трохі худ-
неў — радаваўся, калі хоць крыху паўнеў 
— азмрочваўся. 

Млына, што стаяў на беразе невялікай 
рачулкі палачанкі, даўно няма. а як ён 
упрыгожваў бы гэты куток і сёння! ды 
і азярцо рыбнае было, што паіла вадой 
прыбярэжныя агароды,  палі і сенажаці. 
Якуб колас, як расказваў стары млынар, 
любіў пасядзець з вудай, пахадзіць з ка-
венькай яго берагамі. а цяпер няма воз-
ера, сама рэчка абмялела…

пытаюся пра лёс млына. аказваецца, 
калісьці належаў ён ракаўскім панам Здзя-
хоўскім, у якіх арандаваў яго яўрэй Рухім 
Меір, што ў 1942 годзе загінуў у ракаўскім 
гета. пасля вайны ўласнікам млына стаў 
Радашковіцкі райпрамкамбінат. Тады ж 
Фёдар Мікалаевіч і стаў працаваць млы-
наром. працаваў да варварскага, нічым 
не апраўданага разбурэння млына ў 1961 
годзе…

пра Якуба коласа млынар згадваў з вы-
разнай павагай. Як пра ганаровага сталіч-
нага субяседніка, які, аднак, ніколі не па-

казваў сваю перавагу над іншымі. Як пра 
чалавека з тыповай сялянскай псіхалогіяй. 
Як пра жаданага госця ў палачанцы.

— стала ў палачанцы не жыў, часцей 
на некалькі дзён завітваў. да яго сюды 
прыязджалі пісьменнікі. помню Лужа-
ніна, калачынскага… аднойчы застаўся 
на тыдні два. Тады яго тут наведаў Ула- 
дзімір дубоўка — высокі, шыракаплечы, 
з доўгай барадой. папрасіў у канцы май-
го агарода, каля рэчкі, паставіць палатку, 
атабарыўся ў ёй на ўвесь час, пакуль тут 
колас быў. З коласам яны хадзілі і гава-
рылі цэлымі днямі, пра што — не скажу, 
не чуў. а мне дубоўка расказваў, што сын 
яго на вайне загінуў, што сам быў рэпрэ-
сіраваны, вывезены ў сібір больш як на 
дваццаць гадоў…

чым прывабіла Якуба коласа паслява-
енная палачанка? Мясціна — прыгожая, 
лясная, грыбная, прычым зусім недалёка 
ад Мінска. да яе вяла бойкая (хоць і паш-
коджаная вайной) Ракаўская шаша. да 
ўсяго, Ракаў і яго ваколіцы — гэта ўжо 
былая Заходняя Беларусь, дзе і жылі на-
ват пасля ваенных падзей значна багацей, 
чым ва ўсходняй частцы Беларусі, і ў Бога 
верылі, а таму і мараль на больш высокім 
узроўні трымалася. У Ракаве штотыдзень 
праходзіў славуты кірмаш, на якім значна 
танней, чым на мінскіх кірмашах, можна 
было купіць харч, розныя прылады пра-
цы, вопратку. для Якуба коласа, апрача 
іншага, палачанка, магчыма, нагадвала 
сугучную ёй Балачанку — вёску ў пуха-
віцкім раёне, дзе ён да вайны любіў улет-
ку адпачываць… Як бы там ні было, а ў 
1953 — 1956 гг. Якуб колас для адпачынку 
сваіх сямейнікаў і сябе асабіста выбраў 
менавіта палачанку.

Знамянальна, што ў гэты час блізкія 
родзічы другога нашага вялікага песняра 
— Янкі купалы — лецішча нанялі такса-
ма ў гэтых жа ракаўскіх мясцінах, толькі 
ўжо ў Міхалове — за два-тры кіламетры 
ад палачанкі. Родныя сёстры Янкі ку-
палы Ганна, Марыя і Леакадзія разам са 
сваімі дзецьмі і ўнукамі асталяваліся тут 
у толькі што пабудаванай хаце Більманаў. 
хата тая і да гэтага часу стаіць пры ша-
шы Мінск — Гродна. Зусім верагодна, што 
наняць пад лецішча новую, толькі што 
пабудаваную хату ў суседняй палачанцы 
падказала Міцкевічам сама Уладзіслава 
Францаўна — жонка Янкі купалы, якая 
цесна кантактавала з сям’ёй Якуба кола-
са і раней, чым Міцкевічы, пазнаёмілася з 
гэтымі надзвычай прыгожымі мясцінамі.

Яшчэ адзін любімы кут
Толькі што я вярнуўся з майстэрні вядомага скульптара, народнага 
мастакаБеларусі івана Міско. Ён закончыў мемарыяльную шыльду  
Якубу коласу, якая ў юбілейныя дні будзе ўсталявана ў вільнюсе. 
цяпер жа даводзіць да ладу другую — ужо не з бронзы, а з грані-
ту — памятную дошку песняру, са словамі: “У гэтым доме ў 1953 — 
1956 гг. неаднаразова спыняўся народны паэт Беларусі Якуб колас”.

— У фондах нацыянальнай бібліятэкі захоўваюцца 
вельмі каштоўныя матэрыялы: перыядычныя выданні, 
у якіх друкаваліся Янка купала і Якуб колас, а такса-
ма першыя прыжыццёвыя выданні іх твораў. нам ха-
целася падзяліцца гэтым багаццем з усім светам, даць 
магчымасць карыстальнікам пабачыць першакрыніцы, 
пагартаць старонкі, нават зрабіць неабходныя копіі 
ці спампаваць інфармацыю. З гэтай мэтай алічбавана 
больш як сто выданняў твораў Янкі купалы і Якуба 
коласа, што складае каля 30 тысяч старонак тэкставага 
матэрыялу. Гэта вельмі каштоўныя крыніцы інфарма-
цыі, як для навучэнцаў, навуковых супрацоўнікаў, так 
і для ўсіх тых, хто цікавіцца творчасцю Янкі купалы і 
Якуба коласа. 

У сузор’і слынных імёнаў, якімі ганарыцца беларускі 
народ, лістападаўскаму юбіляру Якубу коласу належыць 
адно з найбольш пачэсных месцаў. Якуб колас — народ-
ны пісьменнік і народны настаўнік Беларусі. Ён быў вы-
датным майстрам ва ўсёй сваёй шматграннай творчасці: 
таленавітым паэтам, празаікам, драматургам, клапат-
лівым настаўнікам па прафесіі і адукацыі, мастаком- 
выхавальнікам па характары свайго таленту.

першы раздзел праекта “Янка купала і Якуб колас: 
сучаснікі, паплечнікі, аднагодкі” характарызуе спецы-
фічнасць мастацтва кожнага з паэтаў, сцвярджае мер-
каванне пра іх унікальнасць і непаўторнасць.

У раздзеле “Летапіс жыцця і творчасці” паралель-
на размешчаны біяграфіі Янкі купалы і Якуба коласа. 
нам падалося цікавым даць магчымасць карысталь-

нікам прасачыць творчую дзейнасць беларускіх май-
строў слова па гадах у супастаўленні і параўнанні, 
вылучыць найбольш значныя перыяды і дасягненні. 
Разам з біяграфічнымі звесткамі ў храналагічным парад-
ку прыводзяцца першыя прыжыццёвыя выданні твораў 
Якуба коласа. Можна пазнаёміцца з вершам “наш род-
ны край”, надрукаваным 1 верасня 1906 г. у газеце “наша 
доля”, іншымі вершамі і апавяданнямі, што друкаваліся 
на старонках “нашай нівы” ў 1906 — 1911 гг.

вельмі цікава пагартаць старонкі “другога чытан-
ня для дзяцей беларусаў”, якое ўбачыла свет у санкт- 
пецярбургскім выдавецтве “Загляне сонца і ў наша 
аконца” ў 1909 г., першай кнігі вершаў паэта “пес-
ні жальбы”(вільня, 1910), а таксама пазнаёміцца з 
рэцэнзіяй на гэту кнігу, прачытаўшы артыкул у газеце 
“наша ніва” (30 верасня 1910 года).

Раздзел “чытаем купалу і коласа разам” прапануе 
асобныя тэматычныя рубрыкі: “Беларускі народ у тво-
рах Якуба коласа”, “вялікая айчынная вайна ў творча-
сці Якуба коласа”, “Творы Якуба коласа, прысвечаныя 
жанчыне, маці, каханню”, “выражэнне жыццёвага крэ-
да ў творчасці Якуба коласа”, “Тэма любові да роднай 
мовы ў творах Якуба коласа”, “адлюстраванне роднага 
краю, прыроды ў творчасці Якуба коласа”, “Якуб колас 
– дзецям”, “перакладчыцкая дзейнасць Якуба коласа”. 
асобныя змяшчаюць крытычныя нататкі (гісторыя на-
пісання, спроба мастацкага асэнсавання твора).

У фондах нацыянальнай бібліятэкі Беларусі выяў-
лены і алічбаваны гуказапісы некаторых твораў Якуба 

коласа ў выкананні вядомых беларускіх акцёраў: М. За-
харэвіч, в. Манаева, в. Тарасава, Г. аўсяннікава. У аў-
тарскім выкананні прыведзены ўрывак з верша “савец-
кія дні” і ўрывак з выступлення Якуба коласа на веча-
ры, прысвечанным яго 70-годдзю. Усе гэтыя гуказапісы 
сабраны ў раздзеле “слухаем купалу і коласа”.

Музычныя творы на словы Якуба коласа прадста-
ўлены ў раздзеле “спяваем песні і рамансы на словы 
класікаў”. каб зацікавіць карыстальнікаў, мы падабра-
лі 11 гуказапісаў, розных па жанрах, змесце, тэматы-
цы,  манеры. сярод выканаўцаў — Л. александроўская, 
У. Мулявін, дзяржаўны ансамбль “песняры”, ансамбль 
“сябры” і інш.

Творы песняра неаднаразова перавыдаваліся, і бе-
ларускія кніжныя графікі лічылі за гонар ствараць 
адмысловае мастацкае аздабленне кожнага выдан-
ня. У раздзеле “Галерэя: мастакі-ілюстратары твораў 
купалы і коласа” прадстаўлены ілюстрацыі да амаль 40 
выданняў у выкананні 27 выдатных беларускіх мастакоў: 
М. селешчука, в. Шаранговіча, Г. паплаўскага, М. і 
У. Басалыгаў, Б. Заборава і інш. 

У раздзеле “выслоўі, выказванні, афарызмы белару-
скіх песняроў” у тэматычных рубрыках сабрана больш 
як 50 выказванняў і выслоўяў, паэтычных радкоў 
Якуба коласа, якія адлюстроўваюць багацце, выразнасць і 
вобразнасць мовы, захапленне роднай прыродай, 
патрыятызм.

“купала і колас у прасторы інтэрнэту” змяшчае спіс 
аўтарытэтных анлайн-рэсурсаў, прысвечаных жыццю і 
творчасці Якуба коласа.

Такім чынам, віртуальны праект прапануе тэкставыя 
і выяўленчыя матэрыялы, гуказапісы. Безумоўнай каш-
тоўнасцю з’яўляецца яго сарыентаванасць на самых роз-
ных чытачоў-карыстальнікаў: інфармацыя прадстаў- 
лена на беларускай, рускай і англійскай мовах.

У сеціве спадчыны
нацыянальная бібліятэка Беларусі спецыяльна да юбілеяў класікаў сусветнай 
літаратуры Янкі купалы і Якуба коласа падрыхтавала адпаведны віртуальны праект, 
прадстаўлены на інтэрнэт-партале нББ. Распавядае пра яго вольга ГРЫнкевіч, 
загадчык сектара інфармацыйна-аналітычнага аддзела.
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Заземленая вобразнасць 
коласа нібыта засцерагае ад 
расчаравання. Бо, мяркуе 
носьбіт зямной філасофіі, ге-
рой паэмы “новая зямля” Мі-
хал, “свая зямля — вось што 
аснова!” Галоўная тэза гэтай 
філасофіі: зямны, прыродны, 
натуральны пачатак вышэй за 
сацыяльны; недасканаласць 
чалавечага існавання кампен-
суецца вяртаннем да жыццё-
вых вытокаў:

А дзе ж той выхад?
                               дзе збавенне
З няволі цяжкай,
                               з паланення?
Адзін ён ёсць: зямля, зямля,
Свой пэўны кут, свая ралля:
То — наймацнейшая аснова
І жыцця першая умова.
Зямля не зменіць
                           і не здрадзіць,
Зямля паможа і дарадзіць,
Зямля дасць волі, дасць і сілы,
Зямля паслужыць да магілы,
Зямля дзяцей тваіх не кіне,
Зямля — аснова ўсёй айчыне.

апантанасць зямлёю, еднасць 
зямлі, прыроды і чалавека 
— тэмы, якія здаўна распра-

цоўваюць сусветная і бела-
руская літаратуры. хтанічная 
сфера, напэўна, з’яўляецца за-
хавальніцай самых старажыт-
ных загадак быцця. да гэтай 
таямніцы спрычыніліся такія 
пісьменнікі-інтэлектуалы XX 
стагоддзя, як Уільям Фолкнер, 
карлас кастанеда, а таксама бе-
ларускія аўтары кузьма чорны, 
іван Мележ, віктар казько.

Зямная трансцэндэнцыя 
звязвае творчасць коласа з ідэа- 
лагемамі кнута Гамсуна, які гэ-
таксама ў пошуках “натураль-
нага чалавека” абапіраўся не на 
культурны досвед цывілізацыі, 
сацыяльныя інстытуты, а на 
стваральную працу на зямным 
улонні (раман “Зямныя сокі”). 
не проста супадзеннем выгля-
дае той факт, што адзін з ранніх 
раманаў Гамсуна таксама меў 
назву “новая зямля”.

празрыстая, здавалася б, па-
водле канцэпцыі паэма коласа 
“новая зямля” мае свае загадкі.

чаму не даў колас спраў-
дзіцца мары Міхала, у той час 
як да яе здзяйснення было так 
блізка?

Што перажывае Міхал, калі 
зямля, тое, што “не здрадзіць”, 
раптам пачынае выслізгваць 
з-пад ног, абарочвацца злавес-
нымі неспадзяванкамі?

У чым правіна Міхала перад 
зямлёю?

чым можа абярнуцца пошук 
зямной асновы ў варунках не-
трываласці, разладжанасці су-
свету? 

ці магчыма чалавечае шчасце 
на гэтай зямлі?

Зямля ў паэме коласа выгля-
дае як загадкавая субстанцыя 
— таямнічая, нерасчытаная 
кніга.

Таемны вы, зямлі скрыжалі!
Чаго ў сябе вы не ўпісалі!

прарыў у сферу трансцэндэн-
цыі адбываецца ў тых раздзе-
лах паэмы, якія здаўна лічыліся 
самымі загадкавымі, малапра-
светленымі, а таму набывалі ў 
коласазнаўцаў розныя трактоў-
кі: “вечарамі”, “Таемныя гукі”, 
“воўк”.

“Таемныя гукі” — своеасаблі-
вая дыскусія паміж дарослымі і 
дзецьмі. пытанне, пастаўленае 
дарослымі, — пра паходжанне 
таямнічых гукаў узімку, — вы-
рашаецца досыць лёгка. выклі-
кае цяжкасць пытанне, пастаў-
ленае дзецьмі, бо так званыя 
дзіцячыя пытанні якраз і нале-
жаць да тых адвечных таямніц, 
над якімі пакутуюць філосафы 
ўсіх часоў. 

— А што, скажэце, зорка
                                 значыць,
Якой ніхто мо і не бачыць:
Яна маланкай мігатнецца
І згасне. Дзе ж яна дзяецца?
І да зямлі не далятае,
А проста дзесь яна знікае? —
І змоўклі ўсе адразу ў хаце:
Як адказаць? З чаго пачаці?

Экамысленне Якуба коласа 
сінтэзуе ў сабе дзіцячасць і да-
росласць, наіўнасць і дасведча-
насць. надта часта інтуітыўны 
або эмацыянальны пачатак у 
спасціжэнні прыроды выйграе 
ў дарослай самаўпэўненасці.

колас не раз звяртаўся да 
жанру так званай дзіцячай лі-
таратуры, і ў шэрагу выпадкаў 
гэтыя звароты абарочваліся 
сапраўднымі творчымі азарэн-
нямі. Бо што ні кажы, але дзя-
цінства бліжэй да прыроды, да 
жыццёвай аўтэнтыкі, чым да-
росласць.

адзін з самых загадкавых у 
сваёй празрыстасці твораў кла-
сіка — прыпавесць пра Рака-
вусача, апанаванага дэпрэсіяй. 
чаму жыццё, прыўкраснае ва 
ўсіх адносінах, сталася так ня-
міла коласаваму герою?

Лёг на дно ён брусам
І ляжыць дзён тры;
Растапырыў клешні
І не есць яешні,
Жабінай ікры.

Тлумачэнне варта шукаць у 
коласавым пантэізме, наве-

яным як загадкавай белару-
скай прыродай, з якой шукаў 
гармоніі аўтар, так і чытан-
нем нямецкіх ды скандына-
ўскіх аўтараў (ніцшэ, Гам-
сун). У андрэя Лабановіча, 
літаратурнага двайніка кола-
са, быў такі настрой, што ён 
ужо прыстаўляў рэвальвер да 
скроні…

вось з’яўляецца Жыта, пра-
вобраз біблейскага неўміручага 
Зерня і язычніцкага адвечнага 
пана, і аповедам пра свае незлі-
чоныя пакуты, смерць і новае 
нараджэнне вяртае Раку ра-
дасць жыцця.

Міхал, як і іншыя дарос-
лыя персанажы коласа, жадае 
трываласці ў зменлівым, пад-
ступным існаванні. але на-
дыходзіць момант, калі зям-
ное апірышча выявіць сваю 
хісткасць, нетрываласць, 
абернецца бяздоннай, згуб-
най прорвай. Гэта выявіцца ў 
раздзеле “воўк”.

агонія жывёлы, якая гіне ў 
палонцы, мае адначасова пра-
рочы і сімвалічны сэнс. Зямная 
трансцэндэнцыя, зямное “яно” 
(М. Гарэцкі) глядзіць на Міхала 
поўнымі тугі і нейкага яшчэ не-
выказнага пачуцця вачыма ка-
наючага ваўка.

Міхал перажывае новае для 
сябе пачуццё: ён шкадуе дра-
пежніка, што трапіў у палонку. 
Ён праявіў чалавечнасць. Гэта-
га не зрабіў бы воўк, які люта 
глядзеў на Міхала з палонкі і 
ляскаў зубамі.

новае для сябе, але не для аў-
тара. Бо шкадаванне да ахвяр 
палявання — адзін са скразных 
матываў паэмы. Шкада тхара, 
якога ўпаляваў разам з дзецьмі 
дзядзька антось. Шкада пчол, 
у якіх людзі адбіраюць плён 
руплівай працы. Шкада глуш-
ца, які стаўся ахвярай панскай 
пацехі:

Пан Свіда стрэльбу падымае
І доўга цэліцца… страляе.
Бух! — грукнуў стрэл,
                           лес узбудзіўся!
Дымок раўнюткаю стралою
Жахнуў старую гэту хвою,
З якой глушэц даўно
                                   зрадніўся;
І раптам з ёю разлучыўся,
У момант звяў і страціў сілы
І не паспеў разняць ён крылы,
На мяккі дол, на мох зялёны
Упаў, насмерць акрываўлёны;
Ўзнялась галоўка і апала,
Два разы лапка задрыжала,

Навек застыла нерухома.
А Свіда рад быў, рад вядома:
Рублём Міхала ён трактуе,
Цыгарай хвацкаю частуе.

Магчыма, яшчэ і таму марыць 
пра набыццё сваёй зямлі кола-
саў герой, бо зямля — аснова 
мірнага суіснавання з прыро-
дай, а лес — арэна барацьбы, 
палявання на жывое. Міхал да-
гэтуль не быў чалавекам Зямлі, 
а быў чалавекам Лесу.

Міхал таксама ўдзельнічаў у 
панскіх ігрышчах. Гэта ён пры-
вёў пана свіду да глушца, така-
ванне і смерць якога так драма-
тычна апісаў колас.

У фінале, у перадсмяротнай 
мроі героя мы назіраем зліц-
цё дзвюх экзістэнцый — ча-
лавечай і прыроднай. Трагізм 
і непрадказальнасць зямнога 
існавання абумоўлівае маг-
чымасць такога зліцця. ко-
лас прасочвае драматычнае 
раздваенне свядомасці, ска-
рыстоўвае ўлюбёны ў сім-
валістаў прыём “люстэрка” 
(паўтарэння эпізода, сцэны ў 
новым, містычным значэнні). 
Міхал мроіць сябе адначасова 
чалавекам і тым ваўком, што 
загінуў у палонцы. але якога 
ён не раз забіваў.

смерць Міхала расчытва-
ецца як “здрада” з боку зямлі, 
якая, як быццам, абяцала “не 
здрадзіць” таму, хто сумлен-
на працуе на ёй, якая была 
“ўсяму аснова”. і зямля ж забі-
рае Міхала да сябе з такой са-
май няўхільнасцю, з якой ва-
да забрала да сябе ваўка. Гэта 
пом-ста прыроды, натуральны 
вынік узаемапалявання звера 
і чалавека. “Лес помсціць”, як 
казаў у драме Генрыка ібсена 
“дзікая качка” стары паляўні-
чы Экдаль.

пантэізм, які ляжыць у асно-
ве коласавага мастацкага мыс-
лення, не робіць розніцы паміж 
жыццём звера і чалавека.

“і пабачыў я новую зямлю 
і новае неба”, — кажа апавя-
дальнік у “апакаліпсісе”. каб 
дасягнуць новай гармоніі, трэ-
ба памерці. але смерць — гэта 
тое, супраць чаго паўстае ма-
стакоўская натура коласа. Бо 
віталізм якраз і складае сут-
насць экамыслення коласа, ге-
роі якога імкнуліся дасягнуць 
гармоніі з прыродай у гэтым, 
рэальным жыцці. але здабыць 
білет у гэты рай зямны надта 
няпроста.

Таемныя зямлі скрыжалі...
Прыроднае і чалавечае ў творчасці Песняра

У мемарыяльным кабінеце Якуба Коласа.

Здаецца, што героі коласавай паэмы “новая зямля” вельмі блізкія да гармоніі 
з прыродай, бо яны жывуць паводле нормаў экалагічнага імператыву — 
працуюць, адпачываюць, весяляцца, не патрабуючы ні ад людзей, 
ні ад прыроды больш, чым можна вярнуць. ім уласціва пачуццё меры, 
яны асуджаюць панскія забавы, падчас якіх марна забіваюцца жывыя істоты.

Коласаў дуб.
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да пачатку сацыяльна-палітычных 
навальніц у Беларусі патрыятызм Якуба 
коласа быў даволі лакальным, адносіўся 
пераважна да “роднага кута”. аднак закан-
чэнне першай сусветнай вайны, перыяд, 
калі краіну з розных бакоў рвалі на кавал-
кі, прывяло яго да пазіцый, якія можна на-
зваць нацыяналістычнымі (бальшавікі так 
і ўспрынялі іх). Так, падзел Беларусі паміж 
польшчай і Расіяй, міралюбіва замацава-
ны імі ў Рызе 18 сакавіка 1921 г., выклікаў 
у паэта буру эмоцый, скіраваных супраць 
абодвух распарадчыкаў доляй беларуска-
га народа і самога к. Міцкевіча. а калі ён 
вярнуўся на радзіму ў маі 1921 г., вярнуўся з 
надзеямі на нацыянальнае развіццё родна-
га краю, то на савецкую ўладу абрынулася 
чарговая хваля паэтычнага гневу: надзеі 
песняра разыхо-дзіліся (часам кардыналь-
на) з рэчаіснасцю.

Тым не менш яшчэ да сярэдзіны 
1920-х гг. у творчасці Якуба коласа заўваж-
ным становіцца працэс змены поглядаў у 
бок лаяльнасці да савецкай улады, пры-
мірэння з сацыяльна-палітычнай кан’юн-
ктурай. каталізуе знікненне антысавецкіх 
настрояў у паэзіі песняра падазрэнне яго 
ў “лістападаўскай справе” (якраз у 1925 г.). 
пад прэсінгам ён быў вымушаны апраўд-
вацца і нават — трохі пазней — пакаяцца.

Якуб колас разумеў, кажучы словамі 
Янкі купалы, “які павеяў вецер на заго-
ны”, — і “асадзіў назад”. нельга сказаць, 
што ён зусім адмовіўся ад любых актыў-
ных дзеянняў (усё ж заступаўся за мно-
гіх, над кім навіс дамоклаў меч сталінскіх 
рэпрэсій). але ліра песняра загучала ўжо 
на іншы — савецкі — лад. вернасць рэ-
жыму Якуб колас у адным з некалькіх па-
каяльных лістоў 1930 г. абяцае давесці на 
справе. Што праўда, даводзіць паэт пачаў 
яшчэ раней, проста ўладзе было ўсё мала 
ды мала паэтычнай даніны. Яе патрэбна 
было столькі, каб зацьміць грунтоўны 
пласт “нацдэмаўскіх” твораў.

палітычныя тэмы і ў мастацкай літарату-
ры патрабавалі адназначна прабальшавіц-
кіх інтэрпрэтацый. пэўны час Якуб колас 
на іх не мог рашыцца (як і ўвогуле не мог 
адразу прыняць — хаця б на словах — са-
вецкую дактрыну). З 1925 г. заў-важны пе-
рыяд ваганняў, роздумаў, калі “павесіў паэт 
сваю музу на плоце”, перыяд двухсэнсоўнас-
цей і расчараванняў, звароту да перакладаў 
і твораў для дзяцей. То паэт, якому “свет 
жорстак і глух”, хавае музу, а сам “спявае 
з другою” (“пахаваная муза”, 1925). То яго 
“трывожыць” “цьма”, і ён задаецца пытан-
нем: “калі ж ёй канец?” (“Шорхае варожа”, 
1925). То нібыта жартам успыхвае надзея, 
“Што нават цэнзару-зладзею / Я мыслі люд-
скасці навею, / І ён прапусціць мне паэму” 
(“Малітва беларускага пісьменніка”, 1925). 
а то і выдасць, паводле асабістага азначэн-
ня, “трохі пад крылова” байку “свінні пад 
дубамі” (1926) з гучным нацыянальным 
лейтматывам (у кантэксце беларусізацыі, 
праўда, ён гучаў не так рэзка, як сёння можа 
падацца, аднак дысананснасць верша вы-
явілася ўжо праз пару-тройку гадоў, калі 
наступілі кардынальныя змены ў савецкай 
унутрыпалітычнай дактрыне, названыя ка-
рэнным пераломам).

нават у верш, прысвечаны пятай га-
давіне часопіса “полымя” (1926), паэт 
укладвае свае перажыванні і пажаданні 
адносна “загонаў, што засталіся за кардо-
нам”, заклікаючы агонь (ачышчальны сім-
вал) шугаць і разгарацца: 

Шугні, агонь,
І цемрадзь-сон 
Развей, згані ад краю ў край, 
Іскрыся іскрамі, палай! 
Нясі святло і тым загонам,
Што засталіся за кардонам,
Дзе брат мой стогне пад прыгонам,
І шлях яму ты асвятляй!

(“полымя”, 1926)

Знешне, як можа падацца, верш цалкам 
упісваецца ў савецкае ідэалагічнае клішэ, рас-
працаванае для мастацтва, названае потым 
сацрэалізмам. аналізуючы датаваны 1937 г. 
ліст М. ісакоўскага старшыні саюза пісьмен-
нікаў сссР У. стаўскаму, у якім Якуб колас 
выкрываўся як аўтар контррэвалюцыйнага 
верша “полымя”, журналісты газеты “камса-
мольская праўда” Л. сяліцкая і д. васілеўскі 
прыходзяць да высновы, што расійскі паэт 
трапіў у аблуду і “содержание стихов — очень 
даже идеологически верное: поэт ждёт, ког-
да революционное «полымя» осветит путь 
объединения двум разлучённым половинам 
белорусского народа”. Мусім пагадзіцца толь-
кі часткова. М. ісакоўскі прывёў памылковыя 
абгрунтаванні контррэвалюцыйнасці твора. 
іх з лёгкасцю і разбілі журналісты. (Зрэшты, 
яшчэ тады данос, перасланы спачатку кіра-
ўніку кампартыі Беларусі в. Шаранговічу 
і ім аддадзены старшыні саюза беларускіх 
пісьменнікаў М. Лынькову, не быў пушчаны ў 
ход. пэўна, прытрымаў ліст новапрызначаны 
(з чэрвеня 1938 г. — недзе праз год пасля да-
носу) кіраўнік рэспублікі п. панамарэнка. а 
вось шматзначнага злучніка “і” ў пятым радку 
раней не заўважалі даследчыкі — ні сучаснікі 
Якуба коласа, ні цяперашнія (пра інцыдэнт 
згадвае М. Мушынскі, але не паглыбляецца 
ў аналіз). Злучнік жа гэты  якраз з’яўляецца 
ключом для прачытання верша. У кантэксце 
разглядаемага твора “і” становіцца сінонімам 
“таксама” — слова, якое мае на ўвазе яшчэ 
адзін аднародны член сказа, які не абавязко-
ва называецца, агучваецца ў тым сказе, аднак 
менавіта яно першаснае. У выпадку з вершам 
Якуба коласа “полымя”, безумоўна, тым пер-
шасным аднародным членам сказа з’яўля-
ецца савецкая Беларусь. Такім чынам, аўтар 
свой заклік (тоесны купалаўскаму “з цемры 

да святла”) распаўсюджвае не толькі на “за-
гоны, што засталіся за кардонам”, але і на тую 
частку Беларусі, дзе пануе бальшавіцкая ўла-
да. дакладней, наадварот: менавіта савецкая 
Беларусь маецца на ўвазе першай, гэта ў ёй трэ-
ба развеяць “цемрадзь-сон… ад краю ў край”. 
а гэта ўжо несумненна антысавецкія, кон-
тррэвалюцыйныя матывы. (не выключана, 
што разгледжаны злучнік быў не спецыяльна, 
міжвольна выкарыстаны аўтарам, стаўшы 
агаворкай — прыкладам фрэйдаўскай тэорыі 
бессвядомага, што, тым не менш, яшчэ раз 
пацвярджае пазіцыю грамадзяніна і паэта.)

У далейшым голас Якуба коласа ўсё 
больш і больш набывае “савецкае” гучан-
не. аднак штучная настройка коласавай 
ліры часам яшчэ давала збоі (у савецка- 
сацыялагізатарскім разуменні). напры-
клад, верш “а. Луцкевічу” (1927) у хуткім 
часе пасля напісання становіцца непра-
хадным у друк: аб’ект прысвячэння не пад-
даўся савецкай прапагандзе і заставаўся 
праціўнікам бальшавікоў (дарэчы, не паз-
ней, чым праз тры гады, і сам Якуб колас 
у артыкуле “З поваду рэформы беларускага 
правапісу”, у заявах у дпУ БссР ад 20 лі-
стапада і 6 снежня 1930 г. павесіць цэтлік 
“прадажніка”, апартуніста і “нацыянал- 
фашыста” на асобу нядаўняга аднадумца.

цікава, што ў 1928 г. (калі, паводле ан-
тона адамовіча, “пачаў мацней адчувацца 
ціск ГпУ ў галіне літаратуры”) народны 
паэт яшчэ змог размясціць у двухтомным 
зборы твораў некаторыя свае антысавец-
кія вершы (у першую чаргу трэба назваць 
“Беларускаму люду”), што варта лічыць 
таксама свайго роду ідэалагічнай дывер-
сіяй для тагачаснага кантэксту.

Былі ў Якуба коласа і больш сур’ёзныя 
разыходжанні з “генеральнай лініяй пар-

тыі”. Так, непадцэнзурны верш “З міну-
лага”, напісаны 2 чэрвеня 1933 г., апублі-
каваны ўпершыню толькі ў найсвяжэй-
шым Зборы твораў. прынцыповыя разы-
ходжанні з метадам сацыялістычнага 
рэалізму ў савецкі час пакідалі твор па-за 
бальшавіцкім друкам. 

Лірычны герой верша аддаецца ўспамі-
нам пра лета і родныя краявіды.

Ды мінула лета, патускнелі блескі,
Пагубляў стары дуб залатыя фрэскі,
І прайшоўся вецер па лугох з касою,
Засталося поле з выцвеўшай красою.
 
У вачох-зарніцах свеціцца журбота,
Знаць і ёй на сэрцы залягла сумота.
Адлятае птушка ды ў нямілы вырай,
Залягае ў сэрцы жальба мая шырай.

Ці я страту чую роднага чагосьці,
Што так сэрца ные, ные ў горкай млосці.
Тая ж постаць, вочы, а сама не тая.
Чаму гэтак стала? чаму? я пытаю.

Эх, ды не дачуўся водгулля ні разу.
Знаць і не пачую я таго адказу!
Так і застанецца песня недапета…
Ды каго абходзіць смутак, сум паэта?

Знешне бяскрыўдная пейзажна-філасоф-
ская замалёўка ўсё ж мае, як і некаторыя 
ранейшыя творы Якуба коласа, палітычны 
падтэкст. і той факт, што верш не публіка-
ваўся за савецкім часам, з’яўляецца свед-
чаннем наяўнасці антысавецкіх настрояў 
аўтара, які пяе пра родную старонку. Мена-
віта яе “страту” “чуе” лірычны герой: “род-
ны кут” знаходзіцца па заходні бок мяжы, 
пад польшчай, а ўсходняя частка Беларусі 
ў межах савецкай рэспублікі не апраўдала 
спадзяванні паэта. Ён шукае прычыну. ад-
нак няма адказу — “водгулля”, якое алюзій-
на адсылае чытача да аднайменнага зборні-
ка 1922 г. з антысавецкімі матывамі падзелу 
Беларусі, а таксама да аднайменнага верша 
(20.11.1921) гэтага зборніка, у якім аўтар 
сам сабе наказвае адгукацца на падзеі — 
ці то радасныя, ці наадварот. Галоўны 
матыў — шчырасць. Таму, кажучы ў вершы 
1933 г. пра адсутнасць водгулля, Якуб колас 
падказвае, што ён перастаў быць шчырым. 

пясняр змяніў гучанне сваёй ліры. Змя-
ніў даўно. прычым усведамляў гэты крок. 
Таму напярэдадні змены даў знаць пра гэ-
та: яшчэ ў 1925 г. — згаданым ужо вершам 
“пахаваная муза”.

ідэйны пералом у творчасці Якуба кола-
са адносіцца да 1925 г. дый сам паэт не ха-
ваў гэтага: чытачам даводзіў больш ці менш 
празрыстай алегорыяй, эзопавай мовай, а 
стражам рэжыму казаў: “першы перыяд 
мае літаратурнае дзейнасці быў закончаны 
к 1925 г. З 1911 па 1921 г. у маёй літаратур-
най рабоце былі вялікія перарывы, і толькі 
1921 г., год майго звароту ў савецкую Бела-
русь, і наступныя гады далі мне магчымасць 
поўнасцю аддацца літаратурнай рабоце і 
закончыць свае творы першага перыяду, 
пачатыя яшчэ ў астрозе ў 1910 — 1911 гг. 
Гэты факт, факт заканчэння нацыянал- 
дэмакратычных (падкрэслена аўтарам. 
— а. Т.) твораў у савецкай Беларусі і вы-
данне іх савецкім выдавецтвам, а таксама і 
адсутнасць здаровай марксісцкай крытыкі 
яшчэ больш замацоўвалі погляд на мяне як 
на ідэолага нацыянал-дэмакратызму”.

Фактычна творца падаўся ў тую пра-
стору духоўнага і грамадска-палітыч-
нага жыцця, якую прынята называць 
унутранай эміграцыяй. Яму, як і Янку 
купалу, заставаліся толькі “сны аб Бела-
русі”. вершам “З мінулага”, які быў напі-
саны “ў стол” і праляжаў да нашых часоў, 
Якуб колас проста не стрымаўся. а маг-
чыма, і пастараўся перадаць яшчэ адзін 
ключ сваім сучаснікам (калі б да іх дай-
шоў твор) і нашчадкам (пэўна, найперш 
ім спадзяваўся адрасаваць аўтар свой 
верш) для расшыфроўкі яго сапраўдных 
паэтычных памкненняў і перажыванняў.

«Павесіў паэт
сваю музу на плоце…»
Да пытання пра змену грамадзянскай пазіцыі Якуба Коласа

М. Купава “Якуб Колас. Нашаніўская пара”. Лінарыт. 1997.



але ся Ла ПіЦкая

ЛаБановіч і ЖанчЫнЫ
У большасці інтэрпрэтацый вядомага 

рамана індывідуальныя праблемы андрэя 
Лабановіча адыходзяць на задні план, нібы-
та саступаюць месца праблемам калектыў-

ным. але чаму малады настаўнік, які, здаец-
ца, марыць пра каханне, так і не знаходзіць 
яго цягам шасцісот старонак? Як характа-
рызуе гэта галоўнага героя — інтэлігента 
сялянскага паходжання, чыё сталенне адбы-
валася ў эпоху мадэрну — час актуалізацыі 
гендарнай праблематыкі?

андрэй Лабановіч не апалагет патрыяр-
хальнай маралі, ён лічыць, “што і жанчыне 
навука патрэбна, яшчэ, можа, больш, чым 
мужчыну”, а ў размове з пані падлоўчай ад-
чувае “нейкае варожае пачуццё”: “для яго 
было незразумела, як яна так пакорна, без 
усякага змагання, пагадзілася са сваёю до-
ляю і не мае сілы скінуць з сябе гэты крыж 
жыцця”. паводле Лабановіча, жанчына мае 
права на адукацыю, мае права самастойна 
вызначаць свой лёс — не падпарадкоўвац-
ца ўладзе бацькоў ці мужа, а “вырвацца на 
шырокі прастор жыцця”. Жанчына-ахвяра 
выклікае ў героя не спачуванне, не смутак, 
а абурэнне. Як жа ўспрымае малады інтэ-
лігент прагрэсіўных поглядаў тых жанчын, 
што складаюць яго атачэнне? 

Тыпаж гераіні ў трылогіі вельмі часта 
вызначаецца яе паходжаннем, стаўленнем 
аўтара (альбо ідэалогіі) да пэўнай сацыяль-
най групы. Так, між дзяўчат, на якіх звяртае 
ўвагу Лабановіч і якім прысвячае хоць не-
калькі радкоў пісьменнік, няма ніводнай 
сялянкі. а між тым сам настаўнік паходзіць 
з простай вясковай сям’і. варта думаць, што 
аўтэнтычная дзяўчына-сялянка сапраўды 
была не самым прывабным жаночым тыпам 
у дарэвалюцыйным грамадстве. 

Затое “прыўкрасная дама” — прыгожая, 
добрая дзяўчына, якая выклікае мужчын-
скае захапленне і надзелена пачуццём гона-
ру — заўсёды мае годнае паходжанне, гэта 
альбо шляхцянка, альбо дачка мясцовага ін-
тэлігента. аднак з гэтых саслоўяў паходзяць 
і шматлікія “старыя дзевы”, якія сімвалізу-
юць усё “затхлае, мёртвае, трупяное”, што 
атаясамліваецца ў творы з часам царызму. 
Якуб колас глядзіць на “заматарэўшых во 
днех своих” гераінь вачыма традыцыйнай 
вёскі і стэрэатыпна бачыць непаўнавар-
тасных, нерэалізаваных жанчын, хай сабе і 
надзеленых пэўнымі індывідуальнымі ры-
самі. вось і Лабановіч ставіцца да дзеўкі- 
перастаркі з іроніяй ці раздражненнем, але 
без спачування.

Мала спагадае ён і жанчынам, учынкі 
якіх не стасуюцца з нормамі сялянскай 
этыкі. настаўніца Тамара аляксееўна — з 
дзікунскай гульнёй прывядзення ў паган-
скую веру і разадраным батыставым ру-
кавом — робіцца пародыяй на жанчыну- 
спакусніцу і выклікае ў Лабановіча 
адзіную рэакцыю: “праціўна”. Якуб колас, 
як і большасць беларускіх пісьменнікаў 
першай паловы хх ст., імкнецца адмежа-
вацца ад сваёй не канвенцыянальнай ге-
раіні, дэманструе яе паводзіны як брыдкія 
і непрыгожыя і не спрабуе засяродзіцца на 
прыватных жаночых праблемах.

адзін з цэнтральных жаночых тыпаў у 
рамане — гэта тып настаўніцы-рэвалю-
цыянеркі з другой часткі трылогіі. вольга 
андросава — інтэлігентная, бойкая, неза-
лежная, яна паліць, мае кароткія валасы 
(што на той час раўназначна слову “прапа-
шчая”) і ставіцца да сваёй працы без анія-
кага замілавання. пісьменнік падкрэслівае 
вялікую павагу, якую адчувае Лабановіч да 
маладой настаўніцы — але з жартаўлівага 
дыялогу між героямі вынікае, што кахання 
ў гэтым выпадку не з’явілася. 

найбольш прывабнымі і гарманічнымі 
атрымаліся ў рамане вобразы жанчыны-
маці, жанчыны-гаспадыні — і разам з тым 
настаўніку відавочна не падабаюцца дзяў-
чаты з “мяшчанскага” свету настольнікаў і 
вазонаў, нават тыя, якія мараць быць доб-
рымі жонкамі. Мяшчанкі адштурхоўваюць 
Лабановіча сваёй абмежаванасцю, побач з 
местачковымі прыгажунямі герой пачува-
ецца то няўпэўнена, то надта самастойна, 
“старыя дзевы” і паказальна прыстойныя 
жанчыны выклікаюць у маладога інтэлі-
гента інстынктыўную гідоту. Лабановіч — 
рамантык, і вобраз дзяўчыны-мары ніяк 
не стасуецца з энергічнай і разняволенай 
вольгай…

ШЛЮБ ці каханне?
Як ні парадаксальна, аб’ектам сімпатыі 

галоўнага героя робіцца “натура <…>, якая 
яшчэ не выявілася і не сфармавалася ў пэў-
ны характар” (sic!). першая і трэцяя апо-
весці сіметрычна абрамляюць другую, і Лі-
дачка з заключнай часткі рамана паўстае як 
спрошчаны варыянт Ядвісі. абедзве гераіні 
прэзентуюць адвечны ідэал дзявочай пры-
гажосці — гэта чыстыя, слаўныя дзяўчаты, 
якія “толькі-толькі распускаюцца ў пры-
гожую кветку, з мілага нявіннага падлетка 
перараджаюцца ў маладую дзяўчыну”. 

аднак і з Ядвісяй, і з Лідачкай справа не 
даходзіць нават да рамантычнага прызнан-
ня, бо Лабановіч, задуманы як станоўчы 
персанаж, яшчэ не гатовы абцяжарваць 
сябе сямейнымі абавязкамі: “няўжо ж у 
яго хопіць адвагі звязаць яе долю з доляю 
малапрыметнага настаўніка ў гэтай глушы 
і тым самым адсеч сабе дарогі да далейшага 
дасягнення тых мэт, якія меў ён на ўвазе?” 
Такое стаўленне да шлюбу, спалучанае з 
маральнай прынцыповасцю маладога на-
стаўніка, робіць немагчымым развіццё лю-
боўных гісторый. Затое сам пісьменнік ідзе 
далей — і дэманструе канфлікт між цялес-
нымі і духоўнымі патрэбамі героя. 

андрэй Лабановіч ставіцца да дзяўчат з 
надзвычайнай пашанай, для яго дзяўчына 
— гэта “чысты і прыгожы вобраз, на які 
можна пазіраць і любавацца толькі здалёк”. 
да сябе ж герой надзвычай патрабавальны 
і праявы мужчынскай натуры лічыць нізкі-
мі і ганебнымі. праз гэта ён злосна і груба 
праганяе насмешлівую маладзіцу, а потым 
дакарае сябе, бо яму, “бруднаму ў такой жа 
меры, як і ўсе мужчыны, а можа, і больш та-
го, хацелася паказацца чыстым, нявінным, 
лепшым ад іншых…” Здаецца, няма нічога 
лепшага за чысціню і цноту, але чалавеку 
не дадзена пазбыцца цялеснасці — і Якуб 
колас нібы ілюструе эсэ З. Фрэйда “аб пры-
ніжэнні любоўнага жыцця”. калі мужчы-
на паважае і нават ідэалізуе жанчыну, але 
яшчэ не гатовы ўзяць на сябе сацыяльную 

адказнасць за стварэнне сям’і, то задаваль-
ненне цялесных патрэб магчыма толькі з 
“прыніжаным аб’ектам” — і п’яны хлопец 
заканамерна пачынае марыць пра “маладзі-
цу, з якою можна пазнаць радасці раю”.

У трэцяй частцы рамана каханне, ад 
якога ўхіляецца герой, замяшчаецца сяб-
роўствам з Янкам Тукалам. У сяброўскіх 
стасунках Лабановіч дазваляе сабе раз-
няволенасць, немагчымую побач з дзяў-
чынай-марай, ён можа быць вясёлым, 
няўрымслівым і, галоўнае, не адчуваць 
адказнасці за сваю сімпатыю. У выпадку 
ж з былой вучаніцай Лідачкай нават дапа-
мога ў падрыхтоўцы да паступлення нібы-
та абавязвае да сур’ёзных крокаў.

спецЫФічнЫ дЫскУРс
Лабановіч, здаецца, неаднойчы разважае 

пра сімпатычных дзяўчат, спрабуе асэнса-
ваць свае пачуцці, але вельмі часта, асабліва 
ў заключнай аповесці, пісьменнік апускае 
ўнутраныя маналогі героя. “настаўнік шмат 
аб чым думаў”, “цэлы рой думак замітусіўся 
ў яго галаве” — і для сямідзесяцігадовага аў-
тара, героем якога застаецца малады хлопец, 
такое “замоўчванне” падаецца натуральным. 
Разам з тым Якуб колас нібы спрабуе прадэ-
манстраваць, чаму маладому настаўніку (а 
разам з тым і самому аўтару) так складана раз-
маўляць і разважаць пра каханне. нераспра-
цаванасць адпаведнага дыскурсу, натураль-
на, тлумачыцца табуіраваннем “інтымных” 
тэм у сялянскім асяроддзі. цялесная свабода 
заўсёды абмяжоўваецца патрабаваннямі вяс-
ковай маралі (згадаем тут расповед пра пера-
ход уброд нёмана), а праявы сексуальнасці 
лічацца грахоўнымі, непрыстойнымі. 

але забароненая тэма — не значыць тэма 
неактуальная. і калі для фальклору табуі-
раванне тэмы цялеснага мела вынікам вы-
працоўку арыгінальнай трапічнай сістэмы, 
то рэальнасць была значна менш паэтыч-
най. Лабановіч прымервае да сябе ўзнёслы, 
высакамоўны тон (“Я прыйшоў да цябе, бо 
хачу бачыць цябе, хачу чуць твой голас: ён 
гучыць для мяне, як вясна; хачу пачуць твой 
смех, бо ён, як промень сонца, асвятляе мне 
душу”), але адразу адкідвае яго, бо ўзнёслыя, 

прыгожыя фразы даўно гучаць пахабна з-
за фанабэрыстых кавалераў-пустабрэхаў. 
паэтыка вадэвіляў падаецца недарэчнай і 
для беларускага празаіка хх стагоддзя. 

пра забароненыя ж рэчы размаўляюць 
альбо цішком, як пра штосьці прыемнае, 
але злачыннае (дыялог а. Мадэста з дзя-
кам), альбо гучна — і тады вылучаюцца 
прамоўцы, падобныя да Бабініча, — “язык 
яго, наогул распушчаны, не ведаў стры-
мання і пачынаў плявузгаць такія рэчы, 
ад якіх было сорамна не толькі паненкам 
і кабетам, але часта і мужчыны апускалі 
вочы або заходзіліся ад смеху”. 

Тое, пра што непрыстойна размаўляць, 
само робіцца непрыстойным — і гэта датычыць 
у тым ліку жанчыны як аб’екта мужчынскіх 
жаданняў і мужчынскіх размоў. адмаўляецца 
ад “плявузгання рознага бруднага глупства” 
і андрэй Лабановіч, зрэшты, прыклады 

адэкватнага абмеркавання адпаведных пра-
блем наўрад ці сустракаюцца ў тагачаснай 
беларускай літаратуры. У размовах пра цялес-
нае (нават цяжарнасць і нараджэнне дзіцяці) 
пераважае грубая лексіка, якую звычайна 
ўжываюць у дачыненні да жывёлы: “з выгляду 
здаецца — «ані вэзь», брыкаецца, абражаец-
ца…”, “добры гаспадар ведае, калі яго карова 
ацеліцца. а ты свае прыгоды не ведаеш?”, “Ган-
на ў кладоўцы абрадзінілася! <…> / Бадай яна 
спрахла, — гаворыць пісар, — колькі клопату 
нарабіла! акалее, падла, там!”

Гісторыя старожкі Ганны паказальная 
тым, наколькі зняважліва ставяцца вяс-
ковыя мужчыны да жаночых праблем — і 
нават карэктны настаўнік без лішніх раз-
ваг (пра смерць, жыццё, з’яўленне ў гэтым 
свеце чалавека) неўзабаве пасля Ганніных 
родаў едзе з дружбаком у пінск піць піва.

нявыпрацаванасць адпаведнага дыскурсу 
перашкаджала выказвацца не толькі героям, 
але і іх стваральнікам. паводле ўкраінскай 
даследчыцы в. агеевай, “у дамадэрнісцкай 
літаратуры было так шмат фігур замоўчван-
ня, што выяўленне індывідуальнага вопыту, 
індывідуальнай псіхікі, стасункаў заўсёды 
падавалася аднабаковым, урывачным і не-
пераканаўчым, бо каханне, адносіны паміж 

паламі зводзіліся выключна да рамантыч-
най рыторыкі, да «размоў пра…», да адстой-
вання непарушнасці адвечных забаронаў”.

Такім чынам, у трылогіі “на ростанях” аб-
малявана выключная колькасць жаночых 
вобразаў, аднак цэнтральнымі гераінямі тво-
ра сталі тыпы, добра вядомыя літаратуры. 
на перыферыі ўвагі пісьменніка засталіся 
персанажы, стаўленне да якіх на вёсцы заўсё-
ды было насмешлівым ці нядобразычлівым. 
арыентацыя на сацыяльную рэчаіснасць не 
дазволіла Якубу коласу развіць любоўны сю-
жэт, але падштурхнула да распрацоўкі канф-
лікту між маральным і пачуццёвым, да выяў-
лення спецыфікі інтымнага дыскурсу. Мена-
віта ў гэтым напрамку, бадай, і варта шукаць 
адказы на пытанне пра нераспрацаванасць 
тэмы кахання ў беларускай класічнай прозе. 
а грунтам для гэтых пошукаў выдатна мо-
гуць стаць самі класічныя тэксты.
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«На ростанях» — раман без рамана
Любоўныя калізіі амаль заўсёды прысутнічаюць у творах беларускіх класікаў, што заканамерна, 
бо галоўнымі героямі пераважна з’яўляюцца маладыя мужчыны. аднак, на думку сённяшніх чытачоў, 
г. зв. “тэма кахання” вельмі слаба распрацавана ў нашай класічнай прозе. вось і трылогія “на ростанях” 
— “шырокая карціна жыцця беларускага народа”, “шырокае мастацкае палатно сацыяльна-грамадскай 
сітуацыі”, але зусім не раман пра каханне (альбо расповед пра адзіноту?) — хай сабе на яго старонках 
згадваюцца дзясяткі разнастайных мадэляў стасункаў паміж мужчынам і жанчынай. 

М.Селяшчук. Ілюстрацыя да паэмы
“Сымон-музыка”. 1990.

Н. Кусцінская ў ролі Ядвісі. Кадр з кінафільма 
“Першыя выпрабаванні”. 1960.

Ю. Зайцаў. Ілюстрацыя да рамана “На ростанях”. 1989.



яўген каРПУЦЬ

У альбуці
Альбуцкі край! — дубы, крыніцы…
Прыгожым сном нам часта сніцца.
Дубы здзіўляюць даўніною
І Нёман — хваляю жывою.

Край непаўторны! Край багаты! —
Адпачываем тут па святах
І з яснай думкай, і настроем
Каля дубоў стаім ды хвояў.

Віктар ШніП

Лістапад якуба коласа
***
у засценку Акінчыцы
калі бярозы дубы і ліпы 
трымалі пагоднае неба
над разлівам залатым лістоты
як над пялёсткамі сонца
самотнага і тутэйшага
пачаўся дзень Якуба Коласа
і ягоны шлях бясконцы
як жыццё беларусаў
у якіх залатыя рукі
і залатыя сэрцы
ад якіх заўсёды светла
было ёсць і будзе
у белым свеце
і ў нашай Беларусі

***
свеціцца сузор’е вакон
хаты вясковай
і ў лістападзе не губляюцца 
сцяжыны лясныя
па якіх прыходзяць ваўкі
паслухаць калыханкі
і малітвы людскія
і голас немаўляці
якое нарадзілася 3 лістапада

***
на хвалях Нёмана
чаўны і лістота
плывуць у вечнасць
праз лістапад і Беларусь
а вада ў Нёмане
як мёд васільковы
у якім неба як казкі жыцця
такое блізкае і роднае
дзе клёкат бусліны
і спеў жаўруковы
пераплятаюцца і ў вершах застаюцца
як малітвы ў Храмах
на якіх крыжы
як мячы беларускіх вояў
што за волю змагаліся
і каб Прарок нарадзіўся

***
яблыкі ў траве сівой
як золата ў срэбры
ляжаць у бацькоўскім садзе 
дзе праз чорныя галіны дрэў
віднеецца шэрае неба
дзе лятуць журавы
як мары пра волю
як мроі пра сваю зямлю
дзе ростаняў не будзе
а толькі сустрэчы светлыя
як сустрэчы пяра з паперай чыстаю

***

дубы каля Нёмана як вежы
з якіх відаць увесь белы свет
і Беларусь
дзе жыў жыве і будзе жыць
Сымон-музыка
і ягоная адвечная песня
дзе ў кожным слове ёсць Бог
і ёсць Беларусь
ад якой мы ідзём
праз завеі спякоту дажджы 
да Беларусі
як да сонца
якое ніколі не заходзіць

***

…і пройдуць сотні гадоў
і ў кожным годзе будзе лістапад
і ў кожным лістападзе
будзе лістапад Якуба Коласа
які пачаўся ў засценку Акінчыцы
у разліве залатой лістоты
як у пялёстках беларускага сонца
якое жыве ў творах Якуба Коласа

дзе родны кут заўсёды мілы
і дзе рыбакова хата
на беразе Нёмана
як на краі свету
слухае песні-жальбы
адзінокіх зорак
якія падаючы ў золата лістоты
абуджаюць сонца
што заглядваючы і ў наша ваконца
і ў нашы сэрцы
асвятляе шлях у Беларусь
пра якую марыў Якуб Колас
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ірына ТУЛУПаВа

Прэм’ера
Музыка граў на цымбалах
На плошчы Коласа ў Мінску.
Аранжыроўку ў паднебных харалах
Ствараў гарэза-вятрыска.

Музыка граў на цымбалах,
Як тут яго прадзед колісь.
Развозілі рэха па шпалах 
Трамваі на ўвесь мегаполіс.

Музыка граў на цымбалах,
І рытмы сталіцы веку
Падхоплівалі ў кварталах,
Спявалі пра лёс чалавека.

Музыка граў на цымбалах, 
Бы песні Сымона-музыкі
У далёкіх памятных далях
Схавалі скарб свой вялікі. 

Музыка граў на цымбалах,
Паміж гарадскіх баравінаў
Дзяўчынкі ў барвовых каралях 
Спраўлялі каласавіны.

Музыка граў на цымбалах,
І да яго на прэм’еру
Шчыльней, чым на княжацкіх балях,
Збіраліся  кавалеры.

Музыка граў на цымбалах,
І з прысталічных ваколіц
Над плошчай асфальтаванай
Узняў хтосьці жытні колас.

Музыка граў на цымбалах,
Той музыцы былі рады:
Чароўныя ноткі сабралі
Зярняты людской спагады.

Музыка граў на цымбалах
На плошчы Коласа ў Мінску.
Аранжыроўку ў паднебных харалах
Ствараў гарэза-вятрыска…

Вольга нОРЫна

на плошчы коласа
Спёка ці сцюжа, лівень палошча
Горад ад рання,
У сэрцы яго, на Коласа плошчы, —
Наша спатканне.

Нібы з палону кола вавёрка,
Я вылятаю,
Крокамі мераю вуліцу — Горку,
Што Залатая.

Цалкам ўсё роўна — будзе вяснова,
Ясна ці хмарна.
У віры натоўпу шчасця падковай
Жоўтая арка.

Нават сабе не спытаю на згубу —
Любіць, не любіць.
Стрэча ля помніка дзядзьку Якубу.
Дзядзька не супраць.

Васіль МакаРЭВіЧ

кульба
Як птушаня
Па чыстым спеўным голасе,
Што, быццам нітку цягне і прадзе,
Пазнаў бы я адразу кульбу Коласа,
Дзе б ні ішла, па стуку
І хадзе.

Разец і лобзік
Лёталі, бы танчылі,
Ды выраблялі дзіва з дзіў, дальбог!
Такую кульбу ў Рудзенску вытачвалі,
Каб азбуку магла чытаць
Дарог.

І, пэўна, больш
Відушчая ад посаха,
Што ўпэўнена, дзе хочаш, павядзе,
У Велікодны дзень ішла, як посуху,
Па возеры і сцішанай
Вадзе.

Хто ведае,
З ядлоўцу а ці з яблыні,
Ды з дзядзькам ў прадваенныя гады,
Дапаўшы у Парыж і вэрхал д’яблавы,
Выдатна знала выхады
Й хады!

Ішла не раз
Крамлёўскімі прыступкамі
Туды, дзе трэба ў жорнах час малоць.
І ўсе прыступкі, да адной, прастуквала,
Бы спрабавала сілу іх
І моц.

Вадзіла дзядзьку
З любасцю нязводнаю
У лес, дзе баравіны лезлі ў кош…

У цішыні музейнай дрэмле, родная,
І трызніць пахам пожні
І пакош.

надзея ПаРЧУк

наш Светач
Як проста, як шчыра, як светла
Умеў мудры Колас тварыць! 
Дасюль Наднямоння паветра
Радкамі паэта звініць.

І шэпчацца лісцем цяністы,
Падковаю выгнуты лес,
Ізноўку світанак празрысты
Па-над леснічоўкай ўваскрэс.
 
Дый Нёман — штукар срэбраводны
Яшчэ не забыў Песняра,
Якому быў блізкім і родным
І ў творчасці слаўна спрыяў.

Паэзія хвалек пяшчотных
Жывой паланіла красой —
І стаў ён Паэтам народным
І Светачам нацыі ўсёй.

Ён словы з глыбінь жыватворных 
Як дар да нашчадкаў данёс,
Бо ведаў: такіх непаўторных
Не вымаліць нам у нябёс...

«Панёс ён людзям песень дар —
Агонь душы і сэрца жар...»

Над стужкай Нёмана імклівай
Дубы — ў гамонцы шапатлівай.
Тут птушкі верхнія актавы
Даўно засвоілі на славу.

Паляны сонейкам заліты;
І нашы душы тут адкрыты.
Тут мова родная — жывая
І мудрасць Коласа святая.

Тут Колас з сэрцам, поўным ласкі,
Ствараў паэмы, вершы, казкі…
Таму прад гэтымі дубамі
Здымаем шапкі мы з сябрамі.

Пясняр
Пясняр дзівіўся цішынёю;
Тут пошум дрэў да слова вёў,
Тут лес густы стаяў сцяною —
Слых лашчыў пошчак салаўёў.
Пад небам Бацькаўшчыны роднай
Душу натхненне грэла зноў.
Ва ўсмешцы Коласа лагоднай
Жылі Надзея і Любоў.
І запавет яго цудоўны
Хай кожны сёння беражэ! —
Жывіце ў згодзе, памяркоўна,
Жывіце, хлопчыкі, даўжэй!
Пясняр у поступе жыццёвым
Любіў дзяцей і белы свет.
Жыццё — у коласе жытнёвым,
А мудрасць — гэта сам паэт!

Акінчыцы. У хаце, дзе нарадзіўся Пясняр. Фота Кастуся Дробава
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У падтрымку 
чытання

Тамар а МаЗУР, 
ф о т а яр а слав а Ванюкевіча

Юрыс цыбульс мае 8 300 буквароў з 216 кра-
ін свету на 1030 мовах і гаворках. Яго калекцыя 
выстаўлялася ў школах, бібліятэках, клубах Лат-
віі больш як 170 разоў, была ўзнагароджана срэ-
браным медалём на вднГ у Маскве, пабывала 
ў Грэцыі і Расіі. У Беларусь частка гэтай калек-
цыі прывезена ўпершыню — у рамках дзяржаў-
най праграмы культурнага супрацоўніцтва на-
шай краіны з Латвіяй. 

прыцягальная не толькі калекцыя буквароў 
Юрыса цыбульса, але і яго асоба. Гэты чалавек 
— педагог па адукацыі, філолаг, выкладчык ан-
глійскай і нямецкай моў, журналіст, пераклад-
чык. Ён жа з’яўляецца аўтарам буквара на ла-
тышскай мове, кнігі для чытання ў пурлоўскай 
гаворцы латгальскай мовы і кнігі “Латгальскія 
буквары”.

— на самай справе ад пачатку, з 1970 года, я 
збіраю мовы, а не буквары, — зазначыў спадар 
цыбульс. — а калекцыя буквароў склалася таму, 
што іншым шляхам мовы з усяго свету не сабраць.

пасля ўступу калекцыянер падышоў да школьнай 
дошкі, напісаў на ёй літару “а”, якая ёсць ва ўсіх мовах, 
і правёў захапляльны ўрок пра тое, якая з моў самая 
багатая на гукі, якая — на літары, у якой ёсць толькі 
зычныя, а ў якой — толькі галосныя. З яго вуснаў мож-
на было даведацца, як гучаць мовы, словы ў якіх пра-
маўляюцца толькі на выдыху альбо толькі на ўдыху; 
пра тое, што род у некаторых мовах можа быць не 
толькі мужчынскі, жаночы і ніякі, але і харчовы; што 
ёсць мовы, у якіх няма слоў “вайна”, “салдат”, “зло- 
дзей”, бо там няма такіх паняццяў. 

— кожная мова — гэта чароўнае кола. і з яго няма 
выйсця, акрамя як перайсці ў іншае кола, — патлума-
чыў Юрыс цыбульс. — дзеля гэтага існуе граматы-
ка. Яна патрэбная, каб вывучаць чужую мову, бо для 
роднай насамрэч дастаткова буквара.

Калекцыя ад розных народаў
адкрыццё выстаўкі “дзівосны свет буквара” адбылося ў аддзеле мастацтваў Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. карскага. сюды па запрашэнні музея Максіма Багдановіча
прыехаў з Рыгі вядомы літоўскі калекцыянер Юрыс цыбульс
з мноствам буквароў і азбук розных народаў.

Юрыс Цыбульс у Гродзенскай бібліятэцы.

намеснік міністра
замежных спраў
Рэспублікі Беларусь
алена кУПЧЫна: 

«стараюся чытаць 
і на іншых мовах»

— чытаць я пачала рана, недзе ў ча-
тыры гады. дзякуючы маме, якая намі, 
дзецьмі, займалася вельмі актыўна. і 
адной з першых самастойна прачыта-
ных была кніга Мікалая носава “не-
знайка на Луне”.

У сярэдняй школе — усе прыгодніцкія 
творы. Фенімор купер, вальтэр скот. 
самая значная кніга, якая аказала на 
мяне ўплыў у тыя гады, — “каласы пад 
сярпом тваім” Уладзіміра караткевіча. 
нават тады лічыла, што яна заслугоўвае 
нобелеўскай прэміі. У юнацтве вельмі 
цікавіла англійская літаратура. вершы 
Роберта Бёрнса. З вялікім задавальнен-
нем чытала амерыканскіх аўтараў. Любі-
ла сур’ёзную, “цяжкую” літаратуру, так 
бы мовіць. Фолкнера, напрыклад. Гэта 
пад уплывам майго таты, філосафа. 

цяпер кола маіх інтарэсаў — літа-
ратура, якая датычыць міжнароднага 
права: прафесійнай літаратурай неаб-
ходна цікавіцца. а калі выпадае вольны 
час, не цураюся і жаночага чытва, але 
стараюся чытаць на іншых мовах. па-
дабаецца анна Гавальда — чытаю яе 
ў арыгінале, на французскай. і павін-
на прызнацца, на мове арыгінала яна 
больш цікавая.

У прадмове да выдання Міхась кан-
станцінавіч піша: “У гэтую кнігу, падрых-
таваную да 130-годдзя з дня нараджэння 
Якуба коласа, увайшлі ўспаміны яго род-
ных і блізкіх, паплечнікаў і сяброў, удзяч-
ных вучняў і землякоў. Большая частка 
ўспамінаў друкавалася раней. а колькі 
шчырых прысвячэнняў песняру, героям 
яго твораў і любым мясцінам створана 
паэтамі, чые сэрцы закранула коласава 
слова!” 

і сапраўды, аб’ём выдання ўражвае 
— амаль 600 старонак! Што да яго зместу, 
то адметную частку фаліянта склалі фраг-
менты з кнігі Максіма Лужаніна “колас 
расказвае пра сябе”, усе ж астатнія тво-
ры аб’яднаныя ў асобныя раздзелы. Так, 
“карані і атожылкі” — гэта ўспаміны род-
ных пра Якуба коласа, у раздзел “духоўны 
прарок і зямны чалавек” увайшлі нарысы, 
успаміны, эсэ творцаў, якія былі знаёмыя 
з коласам. Тут пра сустрэчы з песня-
ром распавядаюць алена васілевіч, Заір 

азгур, Янка Маўр, Рыгор Шырма, 
аркадзь куляшоў, васіль Быкаў і многія 
іншыя вядомыя ў беларускай культурнай 
прасторы асобы. адметна і тое, што разд-
зел з паэтычнай назвай “вось як цяпер, 
перада мною…” склалі вершы-прысвячэн-
ні мясцінам Якуба коласа. свае ж вершы 
ў вянок класіку ўплялі аўтары раздзела 
“Забыць цябе не маю сілы”. 

прадстаўляючы кнігу, галоўны рэдак-
тар выдавецтва “Мастацкая літаратура” 
віктар Шніп падкрэслівае: 

— Якуба коласа мы ведаем з самага дзя-
цінства, мы выхоўваліся на яго творах, і 
кожны з нас пры патрэбе напісаў бы нешта 
асабістае пра песняра. нашаму выдавецт-
ву пашанцавала, што над кнігай працаваў 
сын класіка Міхась Міцкевіч. працаваў 
амаль два гады. Шкада, што не ўсе матэ-
рыялы пра Якуба коласа, знойдзеныя ў 
архівах, бібліятэках, музеі паэта, трапілі ў 
кнігу. Гэта перш за ўсё літаратуразнаўчыя 
артыкулы, крытычныя матэрыялы, наву-
ковыя даследаванні творчасці песняра. 
не трапілі таму, што па задумцы серыі ў 
кнігах мы павінны прадстаўляць знака-
вых для нашай літаратуры пісьменнікаў, а 
не распавядаць пра адметнасці іх твораў. 
Матэрыялы пра паэзію і прозу коласа, іх 
мастацкія вартасці маглі б скласці нават 
пяць такіх тамоў. нягледзячы на тое, што 
ўсе выданні серыі “ЖЗЛБ” аб’яднаныя 
адной задумай, кожнае з іх па-свойму 
адметнае. Фармат кніг і іх змест у многім 
залежаць ад укладальніка, яго бачання і 
ступені заглыбленасці ў матэрыял.

кніга “Якуб колас. У думках, у сэрцах, 
у песнях” будзе мець тыраж дзве тысячы 
экзэмпляраў. і, як адзначае віктар ана-
тольевіч, амаль на кожны з асобнікаў 

ужо ёсць пакупнік. і гэта не выпадкова, 
бо такія выданні — наша багацце,  яны 
— своеасаблівыя помнікі і класікам, і 
гісторыі беларускай літаратуры, вяршы-
ні, на якіх трымаецца зорнае неба нашага 
пісьменства.

Што да працягу серыі, то ён безумоўна 
будзе, у выдавецтва шмат ідэй, а галоў-
ная — падрыхтаваць такія кнігі пра ўсіх 
народных пісьменнікаў Беларусі. дарэ-
чы, Міхась Міцкевіч упадабаў працу над 
укладаннем кніг серыі і сам прапанаваў 
выдаць том, прысвечаны Янку Маўру. 
Рукапіс павінен з’явіцца ўжо праз тры ме-
сяцы, і калі зоркі сыдуцца, то сама кніга 
пабачыць свет напрыканцы наступнага 
года. 

— час ідзе, і праз гады некаторыя 
пісьменнікі, якія сёння працуюць у лі-
таратуры, магчыма, стануць героямі та-
кіх кніг. хацелася б, каб яны выходзілі 
пры жыцці творцаў, — разважае віктар 
Шніп. — нам як выдавецтву гэта было б 
надзвычай прыемна і ганарова. Як пры-
емна было працаваць над кнігай серыі 
“ЖЗЛБ”, прысвечанай асобе трохразовага 
алімпійскага чэмпіёна аляксандра Мядз-
ведзя. Як ганарова рыхтаваць выданне 
пра алену Бялову, чатырохразовую алім-
пійскую чэмпіёнку. 

але і шэраг пісьменнікаў, чыю памяць 
варта было б ушанаваць такім чынам, так-
сама вялікі. Гэта Максім Гарэцкі, кузьма 
чорны, іван навуменка, іван Мележ, пя-
трусь Броўка, кандрат крапіва і многія- 
многія іншыя. кандыдатаў у героі кніг се-
рыі шмат, галоўнае, каб былі складальнікі, 
людзі, якія не пашкадавалі б свайго часу і 
натхнення дзеля справы захавання памя-
ці пра творцаў. 

Класік. Прарок. Чалавек
Зусім хутка грунтоўная паліца серыі “Жыццё знакамітых людзей 
Беларусі” выдавецтва “Мастацкая літаратура” папоўніцца новай 
кнігай. на гэты раз героем фаліянта, дзе сабраны ўспаміны, 
нарысы, эсэ і прысвячэнні, стаў Якуб колас. адметна і тое, 
што кнігу “Якуб колас. У думках, у сэрцах, у песнях” уклаў сын 
песняра Міхась Міцкевіч.

Чэ слав а П а Л Уя н



У гэтым годзе, пасля доўгіх по-
шукаў працы ў розных гарадах 
Беларусі, Украіны, Літвы і Латвіі, 
Зміцер Жылуновіч прыязджае 
ў пецярбург, дзе ўладкоўваецца 
спачатку на завод “вулкан”, а по-
тым у выдавецтва “новы чалавек”. 
і менавіта ў гэтым годзе на хва-
лі моцнага натхнення ён стварае 
вершы, якія пазней стануць асно-
вай для паэтычнага зборніка.

пісаць вершы Зміцер Жылуновіч 
пачаў яшчэ ў 1904 годзе. але пісаў 
па-руску, а настаўнікам лічыў Мі-
калая някрасава. праз некалькі год 
малады паэт знаёмiцца з творчасцю 
Янкi купалы i Якуба коласа і пачы-
нае пісаць на беларускай мове. Та-
му невыпадкова першы свой верш 
“Бяздольны”, надрукаваны ў 1909 г. 
у газеце “наша нiва”, Гартны пры-
свяцiў Янку купалу. З гэтага часу 
яго як паэтычныя, так і празаічныя 
творы сталi з’яўляцца на старонках 
беларускага друку.

дарэчы, Янка купала паэтыч-
ную творчасць цішкі Гартнага 
ацэньваў станоўча: “цішка не 
“майструе вершаў”, а пяе, пяе ўсёй 
сваёй набалелай душой, усім сэр-
цам гарачым, кіпучым”. давайце 
і мы разгледзім яго песні ўзору 
1912 года.

калі казаць пра ўплыў толькі 
купалы і коласа на паэтычную 
творчасць цішкі Гартнага, гэ-
та значыць забывацца на іншыя 
крыніцы ўзбагачэння яго мастац-
кага светаўспрымання. а яны 
цалкам відавочныя. Гэта перш 
за ўсё фальклор. У прыватнасці, 
народныя песні, гераічныя бала-
ды, легенды і паданні. Менавіта 
тут карані яго жанравых прэфе-
рэнцый, вытокі вобразнасці. Ён 
сам акрэслівае жанр многіх сваіх 
твораў як “песні” — але надае ім 
сучасную аранжыроўку — інду-
стрыяльную, а ў якасці герояў яго 
вершаў часам выступаюць “совы, 
ведзьмы, кажаны”. ды і па настроі 
песні — як і створаныя народам 
— розныя: вясёлая “песня жняі” 
супрацьпастаўляецца сумнай 
“песні грабара”. своеасаблівую 
песеннасць можна заўважыць не 
толькі ў вершах, чый жанр акрэ-
слены самім аўтарам у назве, але 
і ў іншых творах. да прыкладу, 
“Я жыву”:

Я жыву у ясным сонцы,
У яго праменнай каронцы,
Ў яго сіле незмяранай; 
У вясёлцы, ў зордарожжы,
У іх нязмераным разложжы

Лірычны герой нібыта нават 
не спявае, а чытае нейкую замо-
ву. адметна і тое, што паэт смела 
выкарыстоўвае наватворы (дума-
ецца, “уласнай вытворчасці”). не 
толькі “зордарожжа” і “разложжа” 
зіхацяць як дыяменты ў вершах 
Гартнага, але і “яскраблішчушчыя 
лугі”, і дарога, якая “граніціцца” 
рабочым, і многія іншыя.

сярод тэм, якія хвалююць аўта-
ра, адно з самых важных месцаў 
займае патрыятычная: гэта і туга 
па радзіме, бо жыве Жылуновіч 
далёка ад роднага капыля, дзе ад-
чувае сябе нібы “ў квятох валошкі”; 
і перажыванні за лёс роднага краю, 
дзеля якога ён гатовы ахвяраваць 
нават самым дарагім: “аддаў бы ўсё 
старане, // старане сваёй роднай і 
мілай!”; і песня-малітва “да надзеі” 
са зваротам даць яму самому сілы 
верыць у “васкросшую краіну” і 
свабоду, што “заззяе для народа”. 

пра “песні” цішкі Гартнага часам 
пішуць, што іх аўтар паэтызуе працу 
і лічыць яе асновай матэрыяльнага 
і духоўнага багацця чалавека. Гэта 
сапраўды так, але такая выснова да-

тычыць толькі працы вольнага ча-
лавека, які мае вынік менавіта для 
свайго дабрабыту. Гэта перш за ўсё 
праца селяніна, яна збліжае яго з 
зямлёй, ды і сам працэс часам пры-
носіць асалоду. калі ж гаворка захо-
дзіць пра цяжкую працу рабочага, 
які і працуе шмат, і вынікаў для сябе 
амаль не мае, то цішка Гартны пра 
яе не выказваецца адназначна. З ад-
наго боку так, гэтыя песні досыць 
бадзёрыя, яны паказваюць моц духу 
рабочых, але радасці ў іх няма. Ёсць 
толькі цярпенне, трыванне, вера ў 
свае сілы, а таксама позіркі на гадзін-
нік, які павінен паказаць канец пра-
цоўнага дня. 

прысутнічае ў вершах і вобраз рэ-
валюцыі, але схаваны за традыцый-
ным беларускім сімвалам — бурай:

І зламаць паломам
З ветрам, з бурай, з громам
Ўсю бяду людскую,
Што ў жыцці пануе
З краю і да краю…

хоць цішка Гартны і піша, што яго 
стыхія — “бура, навальніца, гром і 
бліскавіца”, але можна адзначыць, 
што на 1912 год яго стыхія яшчэ і 
паэзія, тым больш што вынік гэты 
вецер прынёс добры — зборнік вер-
шаў, і не адзін. 

Марына ВеСяЛУха
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1. Ваша асноўная спецыяльнасць 
і яе сумяшчэнне з творчасцю?

2. Перашкаджае ці дапамагае 
работа творчасці?

3. Што першаснае ў агульна-
жыццёвым?

4. Як распараджаецеся ганара-
рамі?

5. Якую б прафесію выбралі, 
каб не жыццёвыя абставіны?

6. Стаўленне сваякоў, сяброў, зна-
ёмых да работы і да творчасці?

7. Дзе больш паспяхова рэалізу-
ецеся?

Прафесія
і прызванне

Анкета «ЛіМа»

Маргарыта кЛяБанаВа,
рэдактар, выдавец:

1. па прафесіі я рэдактар. і на 
працягу ўсяго свайго працоўнага 
жыцця (а гэта ўжо 26 гадоў) праца-
вала па спецыяльнасці. Мела ўсяго 
два месцы працы: выдавецтва “по-
лымя” і пасля яго рэструктурыза-
цыі — камерцыйная рэкламная 
кампанія, дзе я таксама займалася 
рэдакцыйна-выдавецкай дзейна-
сцю, але ўжо не ў чыстым выгля-
дзе, а сінтэзавана, калі мая работа 
сумяшчала элементы ўсіх этапаў 
дадрукарскай падрыхтоўкі ад за-
думкі, збору матэрыялу, апрацоўкі 
гэтага матэрыялу да мастацкага 
і тэхнічнага афармлення. і такая 
“шматпланавасць”, трэба сказаць, 
мне вельмі падабалася, давала ад-
чуванне свабоды дзеяння, садзей-
нічала развіццю творчага пачатку, 
што і спатрэбілася пазней.

2. і так, і не. калі я пішу, працую 
над творам, будучай кнігай як 
аўтар, намагаюся “ўбачыць” кан-
чатковы варыянт, гэта значыць 
адрэдагаваны. і таму шукаю, пе-
рабіраю, аналізую. верагодна, 
гэта фактар, які стрымлівае. але, 
спадзяюся, не самы адмоўны.

3. нагадваю сама сабе кожны раз: 
жыццё — гэта падарунак! Яму трэба 
радавацца. і я навучылася адноль-
кава “кайфаваць” і ад простай ня-
спешнай прагулкі па асеннім парку 
ў родным горадзе, і ад “экзатычнай” 
эмоцыі, што перахоплівае дыханне.

4 часцей за ўсё гэтыя сродкі 
адкладваюцца на якую-небудзь 
“істотную” ці значную справу. на-
прыклад, адпачынак, які, як праві-
ла, робіцца “стартавай” пляцоўкай 
да новага праекта, новай задумы.

5. калі б не была рэдактарам, ста-
ла б мастаком. У юнацтве займала-
ся ў студыі выяўленчага мастацтва, 
вучылася ў мастацкім вучылішчы.

6. Мая сям’я мяне падтрымлівае. 
Больш за тое, старэйшая дачка, на-
прыклад, стала адным з аўтараў 
майго выдавецтва. Яна студэнтка 
пятага курса факультэта журна-
лістыкі БдУ, рыхтуе да выдання 
сваю першую кніжку — невялічкі 
зборнік апавяданняў. Гэта смеш-
ныя і лірычныя, кранальныя і на-
сычаныя рэаліямі гісторыі з жыц-
ця сучаснай моладзі.

7. хочацца без залішняй сціп-
ласці адзначыць: “Таленавіты ча-
лавек — таленавіты ва ўсім”. і гэта 
шчасце, калі справа, якой займа-
ешся, нясе табе задавальненне і ў 
пэўнай ступені з’яўляецца срод-
кам для існавання асалоду ад таго, 
што раблю, атрымліваю заўсёды, 
хацелася б, каб і матэрыяльны бок 
“падцягнуўся”.

100 год кнізе

Шыпы на валошках
дэбютны зборнік вершаў цішкі Гартнага “песні” пабачыў свет у 1913 годзе ў 
пецярбургу. Літаратурныя крытыкі адразу ж загаманілі: у беларускай паэзіі 
з’явіўся новы лірычны герой! побач з вобразам селяніна стаў рабочы! але гэта 
будзе толькі праз год. на стужцы часу бачым лічбу “1912”. не здзіўляйцеся, для 
паэта яна не менш значная, чым “1913”, а магчыма, нават і больш.

Марына ВеС яЛУха

Ужо ў жніўні ў “нашай ніве” з’явілася рэ-
цэнзія на гэты зборнік. паводле меркавання 
і. Манькоўскага, аўтара крытычнага водгуку, 
кніга “варта ўвагі”, бо Якуб колас пісаў пра 
заганы беларускага грамадства, якія былі ха-
рактэрны для яго на момант з’яўлення твораў, 
пяць год таму. Гэтыя хібы з часам павінны былі 
выправіцца, але, як адзначае аўтар, за пяць год 
у жыцці беларускай вёскі па сутнасці нічога не 
змянілася. Як пілі людзі шмат гарэлкі і піва ў 
корчмах, так і п’юць (апавяданне “кірмаш”), 
як не ведалі, каго выбіраць у кіраўніцтва, так 
і дагэтуль не ведаюць (“андрэй выбаршчык”). 
Таму Манькоўскі пераконвае: “кніжка павін-
на знайсціся пад кожнай сельскай стрэхай, бо 
толькі пазнанне і крытыка саміх сябе могуць 
навучыць, што ў нас благое, што добрае, і пад-
біць народ, каб звясці ўсё злое, усе балячкі на-
шы да звання. Толькі тады благая мінуўшчына 
не будзе ўваскрасаць на кожным кроку, а вёска 
хутка пачне інакш выглядаць і прыме воблік 
культуры”. 

але гэта толькі адзін бок медаля, то бок 
кнігі апавяданняў. Ёсць і іншы, які падаецца 
больш сімпатычным. Бо за такімі страшнымі 
характарыстыкамі Манькоўскага ўсё ж ха-
ваецца добрая проза. Гэта, дарэчы, таксама 
адзначалі яшчэ ў час выхаду зборніка. на-
прыклад, антон Луцкевіч у артыкуле “Якуб 
колас” пісаў: “Як просты, без пафасу вершы 
Якуба коласа, так проста, але заўсёды жывая і 
абразовая проза яго. піша ён лёгка — от, быц-
цам у прыяцельскай гутарцы апавядае сябрам 
то аб жыцці-быцці роднай вёскі, то аб смяхот-
ных здарэннях з вясковым “начальствам”, а то 
і ў алегарычным, пераносным значэнні казкі 
расказвае. сваей прастатой колас чаруе чыта-
ча, робіцца нейкім блізкім, родным”.

Гэтыя ж каштоўнасці прозы Т. Гушчы заў-
важыў і надзвычай патрабавальны крытык 
Максім Багдановіч: “…добра ўдае ўсякія раз-
мовы і таму ахвотна бярэцца за гэта ў сваіх 
апавяданнях. вялікая частка напісанага ім 
складаецца з кароценькіх пытанняў і такіх 
жа адказаў, дзеля чаго і чытаецца лёгка. да 
таго ж Т. Гушча ўмее і пажартаваць, і пасума-
ваць, і раздумацца, і чытача на думу навесці, 
што яшчэ болей надае вартасці яго творам”.

адзначаў Багдановіч і яшчэ адну адмет-
ную рысу коласа — уменне знайсці трапныя 
словы, афарбаваныя нацыянальным кала-
рытам, з якіх можна і пасмяяцца, і адчуць 
усю глыбіню прыроднага розуму селяніна-
беларуса. дарэчы, ёсць у творах зборніка і 
вельмі сімпатычныя героі. Як, напрыклад, 
дзед Юрка з апавядання “Бунт”. Менавіта ў 
хаце гэтага старога збіраліся мужыкі, спра-
чаліся і гаманілі. Юрку ж паважалі за тое, 
што ён быў мудры, а таксама “не баяўся ска-
заць у вочы праўду; на ўсіх, нават на зем-
скага начальніка казаў ён «ты»”. а якая мова 
гэтага дзеда! “ой, падла, хрушч і жабіны на-
човачкі!” — паглядзеўшы на вусы земскага і 
плюнуўшы, кажа Юрка. 

апроч апавяданняў, якія расказваюць 
розныя гісторыі з жыцця сялян, ёсць у 
зборніку і творы, што настройваюць на фі-
ласофскі лад: “думкі ў дарозе”, “паўлюковы 
думкі”, “У горадзе”. працытую апошняе: 
“Людзі, чужыя адзін аднаму, прагныя да 
ўсяго пустога і непатрэбнага, ішлі ды іш-
лі, як хвалі рачныя, абганялі адзін другога, 
кудысьці спяшаліся, пхаліся, таўкліся, як 
мухі над гаршком. Горад шумеў як дзень, 
так і ноч тысячамі галасоў”. адметна, што 
тут колас ледзь не ўпершыню ў беларус-
кай літаратуры звярнуўся да тэмы горада, і 
паказаў ён не зачараванасць яго прыгажо-

сцю, а, наадварот, непрыманне і негатыўнае 
стаўленне свайго лірычнага героя-селяні-
на. па сутнасці, гэты ж настрой, але ўжо ў 
паэтычнай форме пісьменнік выкажа ў па-
эме “новая зямля” (раздзелы “дзядька ў 
вільні” і “на Замкавай гары”), такое ж стаў-
ленне мы маглі бачыць і раней — у вершы 
“Горад і вёска”. 

некаторы час існавала меркаванне, што аў-
тарам гэтага твора з’яўляецца не Якуб колас, 
але з успамінаў Марыі Міхайлаўны Бруй вя-
дома, што верш належыць Якубу коласу і чы-
таўся ім на адным з вечароў у час навучання 
ў нясвіжскай настаўніцкай семінарыі ў 1898 
— 1902 гг. Лірычным героем верша “Горад і 
вёска” з’яўляецца селянін Гаўрыла, якому ад-
нойчы надарылася магчымасць пабываць у 
вялікім горадзе. праз параўнанне з вясковы-
мі рэаліямі, адметным ладам жыцця і выяў-
ляецца непрыманне ім горада: “Тут я целам, 
там мой дух”. Гаўрыла разважае, што ў вёсцы 
можна сваім парадкам схадзіць у царкву, ад-
пачыць, а потым зноў працаваць, жыццё ж у 
горадзе для яго сапраўды terra incognita, з не-
звычайнай манерай паводзін насельнікаў: 

Ну і горад, ступа нейка, 
Што у нас куцю таўкуць: 
Ашаломяць чалавека, 
Спаць уночы не даюць. 
Колькі шуму, колькі груку!
Я дзіўлюся, як тут жыць, 
Па каменям, гэтым бруку 
За грахі адны хадзіць.

але вернемся да прозы. калі паэтычныя га-
рызонты для беларускай літаратуры пачатку 
хх стагоддзя былі больш-менш акрэсленыя, 
то празаічныя ўсё яшчэ заставаліся даволі 
цьмянымі. на той час ужо даволі вялікую па-
пулярнасць атрымала так званае “вясковае” 
апавяданне, нібы пераказанае з жыцця, кры-
ху наіўнае, але абавязкова з цвёрда акрэсле-
най мараллю. колас прапануе зусім іншы тып 
прозы: без маралі (ох і пахваліў бы яго за гэта 
Эдгар по!), гісторыя больш прыдуманая, чым 
праўдзівая, з элементамі філасофскіх раз-
важанняў. Менавіта такі тып прозы — што 
цалкам лагічна — атрымаў развіццё ў нашай 
літаратуры хх стагоддзя.

І пажартаваць, і пасумаваць
З раннімі апавяданнямі Якуба Коласа, у пачатку ХХ ст. вядомага яшчэ
і пад псеўданімам Тарас Гушча, беларускі чытач меў магчымасць 
пазнаёміцца на старонках газеты “Наша ніва”, а таксама першага
і другога выпускаў “Зборніка «Нашай нівы»”. Ацаніць іх адметнасці 
цалкам, комплексна прасачыць этапы развіцця творчага таленту 
пісьменніка крытыкі і аматары чытання прозы змаглі толькі ў ліпені 
1912 года, калі ў Вільні, у выдавецтве “Прамень”, пабачыў свет зборнік 
Тараса Гушчы з простай назвай “Апавяданні”.



Денис М а Р Т и нОВ и Ч

Жалость — прекрасное качество. поэтому 
белорусы очень любят жалеть представителей 
других национальностей. они искренне 
переживают за русское население при-
балтики, которое имеет статус “неграж-
дан”, сочувствуют москвичам, живущим 
в шумной и загазованной столице Рос-
сии. а ведь есть ещё Франция, точнее, 
её столица, романтические виды ко-
торой созданы лишь для отвода глаз. 
книга Жанны агалаковой “Всё, что 
я знаю о Париже” даёт нам шанс от 
всей души возмутиться сложной и 
опасной жизнью в столице Франции 
и искренне попереживать за пари-
жан. причём вы можете спокойно 
довериться мнению автора: профес-
сиональная журналистка, ведущая информаци-
онных программ первого канала (в том числе 
программы “время”), Ж. агалакова с 2005 года 
работает собственным корреспондентом этого 
канала в париже. 

начинающая писательница делится с нами 
такими подробностями, после которых на-
чинаешь понимать: богатые тоже плачут! вы 
познакомитесь с трогательной историей рас-

кормленной домашней мышки, 
обитающей на парижской кухне, 
которая отказывалась есть камам-

бер, бри, том, рокфор, понлевек и 
даже пармезан. поймёте, почему со-
ветское посольство не рекомендова-
ло своим гражданам ходить в “Мулен 

Руж”. посочувствуете журналистам, 
вынужденным стоять на коленях перед 
аленом делоном. возмутитесь фран-
цузскими детскими садами, в которых 
спят дети на матрасах без одеял и поду-

шек, не получая второго завтрака, полд-
ника и ужина. 

а вообще Жанна агалакова очень тонко, с 
невероятным французским обаянием расска-
зывает о самом прекрасном городе мира. пред-
ставьте, что где-то тихо играет аккордеон, пах-
нет жареными каштанами, — и начните читать 
самую изящную книгу о париже…

Подтяжки —
для короля
журналистики

Юз е ф а В ОЛк

почему именно подтяжки? да 
потому, что этот аксессуар стал 
неотъемлемой частью имиджа 
Ларри кинга. на протяжении 
25 лет он каждый вечер выхо-
дил в прямой телеэфир со сво-
им ток-шоу в рубашке, брюках 
и подтяжках. думаю, что и сам 
аксессуар уже стойко ассоцииру-
ется с кингом, и не только в сШа. 
не удивляйтесь, что так много 
внимания обращаю на этот пред-
мет гардероба. сам Ларри кинг в 
книге “По правде говоря”, кото-
рая вышла при поддержке ооо 
“харвест”, подтяжкам отводит 
не меньшее место. но в издании 
речь идёт не только о них.

кинга не зря называют коро-
лём журналистики, его книгу 
можно смело воспринимать как 
учебник для начинающих ре-
портёров. кинг — самый влия-
тельный человек в истории масс- 
медиа. он основатель и бессмен-
ный ведущий телевизионного 

шоу, ставшего не просто попу-
лярным, а легендарным. Быть 
гостями Ларри кинга почитали 
за честь виднейшие политики 
и финансовые магнаты, звёзды 
шоу-бизнеса, знаменитые рок-
музыканты и спортсмены. если 
рассуждать о его программе, то 
даже теперь, спустя несколько 
лет после выхода отдельных вы-
пусков, их интересно смотреть. 
Интересно не потому, что герой 
ток-шоу — звезда, а потому, что 
ведущий знает, как из по су-
ти обычного интервью сделать 
шоу. Знает он и то, как своим 
рассказом увлечь читателя.

Я убеждена, что правда жиз-
ни, описанная в книге, имеет 
намного большую ценность, 
чем выдумка и рассказ о героях, 
живущих лишь в воображении 
автора. с этой точки зрения чи-
тать Ларри кинга — одно удо-
вольствие. он брал интервью у 
Боба Марли, встречался с самим 
Луи армстронгом! Беседовал со 
стиви Уандером, Эриком клэп-

тоном, Лучано паваротти… 
а об Элисе купере пишет так: 
“в жизни Элис купер совсем 
не такой, как на сцене. его экс-
травагантный прикид скрывает 
настоящего Элиса — хорошего 
гольфиста”. селин дион как-
то даже призналась, что перед 
первым ток-шоу, когда она бы-
ла ещё не настолько известной 
певицей, муж говорил: “в день 
своего появления у Ларри кин-
га ты станешь звездой”. 

но не только радостью прият-
ных встреч, позитивных эмоций 
от успешных программ полнят-
ся страницы книги. есть в ней и 
очень грустные моменты: “Мы 
вышли в эфир в полночь. Теле-
фонные линии были перегруже-
ны: люди рассказывали о том, 
что для них значит джон. Мно-
гие плакали. Звонили отовсюду: 
нью-йоркские соседи джона, 
армейские с баз по всему миру. 
Такой ночи не было ни до того, 
ни после”, — так пишет Ларри 
кинг о ночи смерти джона Лен-
нона. Или о том, как Элтон джон 
признался ведущему, что самым 
сложным моментом в его жизни 
было исполнение песни Candle 
in the Wind (“свеча на ветру”) на 
похоронах принцессы дианы. 

кроме рассказов о программе, 
описания интересных случаев 
со знаменитыми собеседниками 
Ларри кинг делится и некоторы-
ми секретами успешности и по-
пулярности. вроде всё как всег-
да — “американская мечта” ис-
полнилась, призрачный зелёный 
огонёк на другом берегу (помни-
те, как в романе Ф. с. Фицдже-
ральда “великий Гэтсби”) стал 
реальностью, но есть в рассказе 
этого успешного человека какая-
то особая искренность, из-за ко-
торой хочется верить, что если 
долго и старательно работать, то  
всё получится. 

издательство «харвест»

Тел./факс: 205-77-75

если вас когда-нибудь пригласит в гости известный американский телеведущий 
Ларри кинг, помните об одной очень важной детали — подтяжках. 
Их вы можете, последовав примеру знаменитого музыканта джона Бон джови, 
преподнести хозяину в качестве подарка или, как самый богатый человек 
на планете бизнесмен карлос слим, сделать частью своего вечернего костюма, 
тем самым проявив уважение к господину кингу.

Данила а Р ТиМОВиЧ

причина первая — яркая био-
графия. Уроженец Рязанщины, 
евгений прилепин (Захар — его 
псевдоним) работал разнорабо-
чим, охранником, служил коман-
диром отделения в оМоне, с ко-
торым принимал участие в боевых 
действиях в чечне. в 1999-м ушёл 
в журналистику. Работая глав-
ным редактором нижегородской 
газеты “дело”, прилепин начал 
писать свой первый роман “пато-
логии”, посвящённый чеченским 
событиям. в 2003-м состоялся его 
литературный дебют.

причина вторая — участие в 
политике, без которой литера-
турная деятельность прилепина 
вряд ли будет понят-
на. писатель является 
активным национал-
большевиком (нац-
болом) — представи-
телем направления, 
в котором присут-
ствуют положения 
как русского на-
ционализма, так 
и коммунизма.

причина третья 
— собственно 
творчество. За 
прошедшее десятилетие прилепин 
написал романы “патологии” и 
“санькя” (премия “Ясная поляна” 
и шорт-лист “Русского Букера”), 
одну жизнь в нескольких истори-
ях “Грех” (премии “национальный 
бестселлер” и “супернацбест”) и 
сборник “пацанских рассказов” 
“Ботинки, полные горячей водкой”, 
нашумевший роман “чёрная обе-
зьяна” и рассказ “Лес”. все эти про-
изведения вошли в книгу “Дорога 
в декабре”, которая вышла при 
поддержке ооо “харвест”.

пожалуй, главная проблема 
большинства писателей, которые 
пишут о современности и актив-
но заявляют о своей гражданской 
позиции, в том, что в их произ-
ведениях политические факторы 
явно доминируют над литера-
турными. в итоге по прошествии 
времени эти книги остаются 
лишь документами эпохи. даже 
не разделяя политическую пози-
цию автора, нельзя не признать: 
его книга написана на высоком 
литературном уровне. И вполне 
возможно, что когда-нибудь по-
томки будут судить о нашем вре-

мени именно по произведениям 
прилепина.

на мой субъективный взгляд, 
наиболее сильным романом 
Захара прилепина стал “санькя”. 
произведение получило своё на-
звание по имени главного героя, 
молодого нацбола из провинци-
ального городка. санька находится 
в эпицентре всех событий, проис-
ходящих в общественно-полити-
ческой жизни страны. принимает 
участие в манифестациях и орга-
низации акции нацболов в Риге, 
бьёт витрины магазинов, готовит 
убийство латвийского судьи, осу-
дившего его товарища, а затем от-
крыто выступает против своих по-
литических противников. 

У читателя может сложиться 
впечатление, что приле-
пин полностью одобряет 
деятельность саньки: его 
поступки показаны без те-
ни осуждения, а действия 
в финале имеют безуслов-
но героический оттенок. 
к тому же политический 
оппонент юноши, либерал 
Бизлетов, достаточно не-
убедителен. но такое пред-
ставление достаточно поверх-
ностное. прежде всего, З. при-
лепин очень талантливо и по- 

художественному убедительно 
изображает русский бунт — “бес-
смысленный и беспощадный”. 
перевёрнутые машины, разбитые 
магазины, хаос и анархия вряд ли 
могут вызвать симпатию. скорее 
автор показывает, к чему может 
привести история, если энергия 
молодёжи будет направлена не в 
конструктивное русло.

пожалуй, ключевым для по-
нимания романа является образ 
деревни — полностью разрушен-
ной, нищей, пустой, где живут ба-
бушка и дедушка главного героя. 
санька появляется там несколько 
раз. сперва привозит вместе с ма-
терью тело отца. Затем — спаса-
ясь от преследования со стороны 
правоохранительных органов. но 
в обоих случаях его пребывание 
непродолжительно. в третий раз 
он едет туда вместе с друзьями, но 
поворачивает на полпути. деревня 
традиционно является символом 
истоков человека, начала его рода. 
получается, что санька, который 
борется за счастье своего народа 
— жителей этой деревни, — выби-
рает не ту дорогу и не те ценности.

Из ОМОНа —
в литературу

Богатые тоже плачут?
Одно  из самых рейтинговых интервью: Ларри Кинг и Марлон Брандо.

одним из самых узнаваемых лиц современной 
русской литературы, бесспорно, является
Захар прилепин. для этого существует
как минимум три причины.
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Тэр эз а ГОЛУБ, 
ф о т а пр а да с т аўлена  

Дзяржаўным літарат у рна- 
мемарыяльным 

м у з е ем як у б а кола с а

першапачаткова Збор твораў 
планаваўся ў 18 тамах. але ў вы-
ніку нанова праведзенай пошу-
кавай працы ў фондах рэспублі-
канскіх музеяў, архіваў, бібліятэк, 
наладжаных кантактаў са спадка-
емцамі некаторых прыватных ар-
хіваў, дзе захоўваюцца аўтографы 
Я. коласа, тэкстолагамі сабраны 
матэрыял, які пасля навукова-
тэксталагічнага даследавання 
істотна паўплываў на раней вы-
значаны аб’ём. прыняўшы пад 
увагу культурную, навуковую і 
грамадскую значнасць выдання, 
вучонай радай тады яшчэ інсты-
тута літаратуры нан Беларусі 
было прынята рашэнне павялі-
чыць колькасць тамоў да 20. 

прыняўшы пад увагу куль-
турную, навуковую і грамад-
скую значнасць выдання, вучо-
най радай тады яшчэ інстытута 
літаратуры нан Беларусі было 
прынята рашэнне павялічыць 
колькасць тамоў да 20. 

Мінула амаль трыццаць пяць 
гадоў з часу выхаду апошняга 
Збору твораў класіка беларус-
кай літаратуры ў 14 тамах (1972 
— 1978). Яно стала, можна ска-
заць, бібліяграфічнай рэдкасцю. 
Шмат твораў Я. коласа ў яго не 
ўключана, многія са змешчаных 
надрукаваны з купюрамі і не-
дакладнасцямі. не адпавядаюць 
сапраўднасці і запатрабаванням 
сучаснага чытача састарэлыя 
ў многім навукова-даведачныя 
звесткі. 

Збор твораў Я. коласа ў 20 та-
мах — вынік шматгадовай кар-
патлівай і настойлівай працы 
супрацоўнікаў аддзела выдан-
няў і тэксталогіі інстытута мо-
вы і літаратуры нан Беларусі, у 
ліку якіх: М. Мушынскі, Т. Голуб 
(кіраўнікі навуковага праекта), 
с. Забродская, Э. Золава, а. ва-
сілевіч, н. дзенісюк, к. казыра, 
в. карачун, Т. Махнач, в. наза-
раў, Т. строева, а. Шамякіна.

сабраць, вывучыць і падрых-
таваць да выдання творчую 
спадчыну пісьменніка ў най-
больш поўным аб’ёме, падаць 
тэксты без скажэнняў і памы-
лак, у адпаведнасці з апошняй 
творчай воляй аўтара — галоў-
ная мэта, на якую была скірава-
на праца калектыву тэкстолагаў. 
па выніках зробленага ёсць усе 
падставы адзначыць, што з па-
стаўленымі задачамі яны спра-
віліся. 

У аснову выдання пакладзены 
жанрава-храналагічны прын-
цып. 1 — 4 тамы складаюць вер-
шаваныя творы малой жанра-
вай формы (вершы; апавяданні 
вершам); 5 — 7 — празаічныя 
творы малой жанравай формы 
(апавяданні; з фальклорнага 
сшытка; “казкі жыцця”; народ-
ныя казкі ў апрацоўцы Якуба 
коласа); 8 — 11 — вершава-
ныя творы вялікай жанравай 
формы (паэма “новая зямля”; 
“сымон-музыка”: 1-я і 3-я рэ-
дакцыі; “Рыбакова хата”; “суд у 
лесе”; “адплата”; “на шляхах во-
лі”; пераклады паэм і вершаў; 12 
— 14 — празаічныя творы вялі-
кай жанравай формы (аповесць 
“на прасторах жыцця”, “адшча-

пенец”, “дрыгва”, пачатак апо-
весці “Зямля заве”; трылогія “на 
ростанях”); 15 — драматычныя 
творы (“антось Лата”, “У пу- 
шчах палесся”, “вайна вайне”, 
“на дарозе жыцця”) і “Мето-
дыка роднай мовы”; 16 — 17 
— публіцыстычныя і літаратур-
на-крытычныя творы; 18 — 20 
— творы эпісталярнага і мему-
арнага жанру; інскрыпты. 

Збор твораў Якуба коласа ў 
20 тамах папоўніла больш як 
дзевяноста вершаў (у тым ліку і 
інтымная лірыка, вершы на ме-
дыцынскую тэму), 
апавяданне “Буль-
балоз” і прытча 
“святая нядзель-
ка”, алегарычная 
казка “дудар”, якія 
публікаваліся ра-
ней толькі ў пры-
жыццёвых збор-
ніках пісьменніка 
і перыядычным 
друку. народная 
казка ў апрацоў- 
цы Я. коласа “вол-
шебная жена”, 
вершы “Бяднота”, 
“Мужык”, “другу”, 
“красавице”, “на 
просторе”, “Горад 
і вёска”, “…Мой 
зрок як лёд ха-
лодны”, “святла-
не”, “на астатак”, 
“Забыць не магу”, 
“Мая малітва”, “Бы-
лінцы”, “доктару 
Лі-ор-чу”, “с. Л.”, 
“Мая спадчына” і 
многія іншыя дру-
куюцца ўпершыню. 
дарэчы, як і “Мето-
дыка роднай мовы” 
(1930), напісаная 
Я. коласам у суаў-
тарстве з в. Тэпі-
ным (тэкст яе і імя 
суаўтара доўгі час 
заставаліся невя-
домымі шырокаму 
колу чытачоў).

У новае вы-
данне ўключана 
418 публіцыстыч-
ных і літаратурна- 
крытычных артыкулаў (у Збо-
ры твораў у 14 тамах — 200), 
эпісталярная спадчына складае 
1340 адзінак (у Зборы твораў у 
14 тамах — 755), інскрыпты — 
297 адзінак (раздзел уведзены ў 
Збор твораў упершыню).

Збор твораў з’яўляецца і но-
вым рашэннем асобных тэк-
сталагічных праблем: выбару 
асноўнага і ўстанаўлення дэфі-
нітыўнага тэксту, датавання, 
атрыбуцыі, кампазіцыі. У су-
вязі з апошнім для прыкладу 
нагадаем, што “новая зямля” і 
“сымон-музыка” ў новым наву-
кова каменціраваным выданні 
пададзены не ў адным, а ў двух 
тамах; два тамы займае трыло-
гія “на ростанях”. асобны том 
(7-ы) складаюць “казкі жыцця”, 
народныя казкі ў апрацоўцы 
Якуба коласа; іншы статус на-
дадзены паэме “на шляхах волі”.

Упершыню ў навукова ка-
менціраванае выданне творчай 
спадчыны Якуба коласа ўве-
дзены раздзелы “У суаўтарстве”, 
“іншыя рэдакцыі і варыянты”. 
пададзеныя розначытанні ў не-
каторых выпадках займаюць да-
волі вялікі аб’ём, што звязана са 

значнай колькасцю выяўленых 
рукапісных і друкаваных крыніц 
тэксту. сустракаюцца выпадкі, 
калі тэкст аднаго і таго ж верша 
мае 9 — 17 крыніц (напрыклад, 
“Будзь цвёрды”, “Эй, скажы мне, 
небарача”, “Закліканне вясны”, 
“Бацьку Мінаю”, “Байцам і ка-
мандзірам чырвонай арміі”). 

сістэматызаваныя тэкставыя 
адрозненні адлюстроўваюць 
найважнейшыя этапы работы 
пісьменніка над тым ці іншым 
творам. Яны з’яўляюцца каш-
тоўным даследчым матэрыялам 

для літаратараў, мовазнаўцаў, гі-
сторыкаў, этнографаў, фалькла-
рыстаў, выклікаюць цікавасць 
у чытачоў з самымі рознымі 
запатрабаваннямі, бо дазва-
ляюць самастойна вызначыць 
прычыны і характар перапра-
цовак тэксту, асэнсаваць пра-
цэс ідэйна-мастацкай эвалюцыі 
пісьменніка. аўтарскія праўкі 
маюць разнапланавы характар: 
моўныя, стылістычныя, сэнса-
выя. апошнія з іх не заўсёды 
тлумачацца імкненнем пісьмен-
ніка да мастацкага ўдасканален-
ня твора. некаторыя з сэнсавых 
змен выразна сведчаць пра свя-
дома-вымушанае згладжванне 
палітычна вострых момантаў. 
пацвярджэннем таму могуць 
быць апавяданні “сяргей кара-
га”, “крывавы вір”, аповесці “на 
прасторах жыцця”, “адшчапе-
нец”, шматлікія публіцыстыч-
ныя артыкулы і г.д.

У выніку тэксталагічнага дас-
ледавання ў новым навукова ка-
менціраваным выданні ўдаклад-
нены назвы асобных твораў (на-
прыклад, “на растанні” замест 
“на ростанні”, “Родная сторонка” 
замест “Родная картинка”, “Ту-

ды, на захад!” замест “Туды, на 
нёман!”, “«калектыў» пана Тар-
бецкага” замест “У двары пана 
Тарбецкага”), даты іх напісання, 
узноўлены фрагменты, якія былі 
зменены па ідэалагічных мер-
каваннях, папраўлены памылкі, 
дапушчаныя ў тэкстах.

кожны з тамоў заслугоўвае 
быць адзначаным у плане яго 
змястоўнасці, новых тэкстала-
гічных рашэнняў. акцэнтуем 
ўвагу на асобных з іх. У якасці 
прыкладу варта назваць 7-ы 
том, у прыватнасці “казкі жыц-

ця”, якія з’яўляюцца 
часткай уключаных 
у том твораў. па-
водле праведзена-
га складальнікамі 
(к. казыра і Т. Голуб) 
грунтоўнага навуко-
ва-тэксталагічнага 
даследавання тэксту 
ўдалося разблытаць 
многія складаныя 
(часам дэтэктыў-
ныя) сітуацыі з твор-
чай гісторыі гэта- 
га мастацкага шэ-
дэўра, напоўненага 
глыбокім філасоф-
скім зместам. на 
падставе вывучэння 
гісторыі тэксту “ка-
зак жыцця”, рэдага-
вання машынапісаў 
№ 1 і № 2, а таксама 
новых дакументаль-
ных звестак і літара-
туразнаўчых прац, 
напісаных у апошні 
час, упершыню да-
дзена навуковае аб-
грунтаванне выбару 
крыніцы асноўнага 
тэксту “казак жыц-
ця”, іх кампазіцыі; 
узноўлены фрагмен-
ты тэкстаў, дзе ме-
ла месца цэнзура і 
аўтацэнзура (“ду-
дар”, “Жывая вада”, 
“адзінокае дрэва”, 
“Зло — не заўсёды 
зло”, “на чужым 
грунце”, “хмарка”, 
“Балотны агонь”, 
“чыя праўда?”, “даль”, 

“Што лепей?”, “крыніца”); 
удакладнены даты напісання ка-
зак “асінае гняздо”, “крыніца”, 
“Што яны страцілі”, “цвіркун”, 
“адзінокі курган”; у раздзеле 
“іншыя рэдакцыі і варыянты” 
прыведзены розначытанні, вы-
яўленыя ў працэсе франтальнай 
зверкі ўсіх прыжыццёвых ру-
капісных і друкаваных крыніц 
тэксту, вядомых на час падрых-
тоўкі; пададзены шматслойныя 
варыянты аўтографаў, машына-
пісу № 1 і машынапісу № 2 і г. д.

пэўнае ўяўленне пра адроз-
ненне ад папярэдніх пасмярот-
ных навукова каменціраваных 
выданняў ствараюць наступныя 
лічбавыя паказчыкі: у новым 
Зборы твораў у 14 тамах ка-
ментарыі і варыянты займаюць 
14 старонак; у Зборы твораў толь-
кі артыкул, у якім разглядаецца 
гісторыя рэдагавання машына-
пісаў “казак жыцця”, складае 
20 старонак, раздзел “камента-
рыі” — 56; раздзел “іншыя рэ-
дакцыі і варыянты” — 144 (неаб-
ходна заўважыць, што розначы-
танні змяшчаюцца ўпершыню 
ў поўным аб’ёме і ўпершыню 
пададзены зводам).

У 11-ы том Збору твораў ува-
ходзяць паэма “на шляхах волі” 
і вершаваныя пераклады тво-
раў а. пушкіна, Т. Шаўчэнкі, 
М. Лермантава, а. Міцкевіча, 
М. Рыльскага і інш. адносна 
паэмы варта адзначыць, што яе 
тэкст на падставе вывучэння гі-
сторыі яго стварэння, выдання 
і рэдагавання ўпершыню надру-
каваны са шматлікімі ўзнаўлен-
нямі. Глыбокае і па-навуковаму 
абгрунтаванае тлумачэнне гэтых 
узнаўленняў, а таксама іншых 
тэкставых перапрацовак і змен 
дадзена ў гісторыка-літаратур-
ным каментарыі да тома, напі-
санага М. Мушынскім. У выніку 
чытач мае навукова вывераны 
аўтарскі тэкст і новую ў літара-
туразнаўчым плане трактоўку 
твора. паэма, якая да нядаўняга 
часу лічылася незакончанай, на-
звана “фактычна завершаным 
творам”. пры гэтым зроблена 
выснова, што адкрыты фінал 
“на шляхах волі” — “тыповая 
адзнака жанравай формы рама-
на”. Гісторыя тэксту і гісторыя 
рэдагавання “ўяўляюць сабой 
змястоўную і разам з тым драма-
тычную старонку пісьменніцкай 
біяграфіі Якуба коласа”. 

12-ы том складаюць аповесці “на 
прасторах жыцця”, “адшчапенец”, 
“дрыгва”, няскончаная аповесць 
“Зямля заве”, што прысвячалася 
сярэдняму сыну Якуба коласа Юр-
ку, які загінуў у час другой сусвет-
най вайны. Як і ў папярэдніх тамах, 
творы пададзены са многімі ўзнаў-
леннямі тэксту паводле першадру-
ку. выбар крыніцы асноўнага тэк-
сту аповесці “адшчапенец” наогул 
зменены, паколькі пры вывучэнні 
гісторыі яе напісання і рэдагаван-
ня выяўлена самая вялікая коль-
касць перапрацовак, выкліканых 
ідэалагічнымі патрабаваннямі ча-
су. Унесеныя праўкі не адпавядалі 
першапачатковай аўтарскай заду-
ме, паслаблялі драматызм падзей, 
збяднялі агульны малюнак твора. 
падрабязныя і цікавыя звесткі пра 
ўсё гэта змешчаны ў каментарыях. 

паводле рашэння рэдкалегіі 
ў 17-ы том пасля публіцыстыч-
ных тэкстаў уведзены раздзел 
“З архіўных матэрыялаў”, дзе 
змешчаны асобныя дакументы 
1925, 1926, 1930 гг. (паказанні ў 
дпУ, пратакол допыту, адкрыты 
ліст, заява). Гэтыя матэрыялы 
не прызначаліся для публікацыі 
і не належаць да жанру публіцы-
стыкі. аднак іх змест дазваляе 
глыбей адчуць трагізм эпохі, у 
якую давялося жыць і праца-
ваць Якубу коласу, зразумець 
прычыны з’яўлення ў яго публі-
кацыях і выступленнях асобных 
выказванняў і высноў, прадык-
таваных ідэалагічнымі патраба-
ваннямі жорсткай рэпрэсіўна-
карнай сістэмы сталінізму.

Упершыню ў навукова камен-
ціраванае выданне ўключаны 
аўтабіяграфіі 1923, 1926, 1939, 
1945, 1953 і 1956 гг. дзённікавыя 
запісы ў нататніках 1942 і 1943 гг. 
і кнігі дзённікаў пісьменніка 
пададзены без купюр і скара-
чэнняў.

новае навукова каменцірава-
нае выданне істотна папаўняе 
залаты фонд творчай спадчы-
ны класіка, уводзіць у актыўны 
літаратуразнаўчы ўжытак новы 
матэрыял  адкрывае магчымасці 
для новых гісторыка-літаратурных 
і тэарэтычных даследаванняў.

Вынаходніцтвы збору твораў
выданне Збору твораў Якуба коласа ў 20 тамах было распачата ў 2007 г., калі ўрачыста адзначалася 125-годдзе
з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры.
і з дня на дзень на кніжных паліцах з’явяцца 19-ы і 20-ы тамы.



Спорт. Гульні. Фiзiчная культура. 
Спартыўныя гульні

Иванченко, Е. И. Основы системы 
спортивной подготовки: учебно-
методическое пособие / Е. И. Иванченко; 
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Белорусский 
государственный университет физической 
культуры. — Минск: БГУФК, 2012. — 278 с. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-7023-21-9.

Международная научно-
практическая конференция по 
проблемам физической культуры 
и спорта государств – участников 
Содружества Независимых Государств: 
материалы международной научно-
практической конференции (Минск, 
23–24 мая 2012 г.): в 4 ч. / [редколлегия: 
Т. Д. Полякова (главный редактор) и др.]. 
— Минск: БГУФК, 2012. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-7023-28-8. 

Ч. 1: Молодежь – науке. Актуальные 
проблемы теории и методики физической 
культуры, спорта и туризма: материалы 
V научно-практической конференции 
молодых ученых. — 186 с. — Часть текста 
на английском языке. — ISBN 978-985-
7023-29-5.

Ч. 2. — 413 с. — Часть текста на 
английском и белорусском языках. — ISBN 
978-985-7023-30-1.

Ч. 3. — 420 с. — ISBN 978-985-7023-31-8.
Ч. 4: Современные технологии в сфере 

туризма, гостеприимства, рекреации и 
экскурсоведения. — 193 с. — Часть текста 
на английском языке. — ISBN 978-985-
7023-32-5.

МОВА. МОВАЗНАЎСТВА. 
ЛІНГВІСТЫКА. ЛIТАРАТУРА

Агульныя пытанні лінгвістыкі, 
літаратуры і філалогіі

Мазикина, Л. М. Теория и практика 
Стихо-Творения / Лилит Мазикина. — Минск: 
Четыре четверти, 2012. — 97 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-7026-47-0.

Риторика: учебно-методический комплекс: 
для курсантов отделения высшего образования 
факультета дневного обучения / Министер-
ство внутренних дел Республики Беларусь, 
Могилевский высший колледж Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь; авторы-
составители: С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко. 
— Могилев: МгГУ, 2012. — 121 с. — 80 экз. 
— ISBN 978-985-480-779-9.

МОВАЗНАЎСТВА І МОВЫ. ЛІНГВІСТЫКА

Мовы

Айнгербер, А. Самоучитель английского 
языка для туриста = Englisch für unterwegs. 
Der schnelle kurs furs handgepäck: учебное 
пособие / Ангела Айнгербер, Сузанна Лееб; 
[перевод на русский Н. А. Ганиной]. — 
Москва: Астрель, 2011. — 128 с. — Издано 
при участии ООО Харвест (Минск). — 5000 
экз. — ISBN 978-5-271-33101-5 (Астрель). 
— ISBN 978-985-16-7421-9 (ошибоч.).

Английский язык: 5-й класс: 
выполненные задания с подробными 
объяснениями: справочное пособие / 
[составитель А. Н. Чудакова]. — Минск: 
Кузьма, 2012. — 112 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 1499 экз. 
— ISBN 978-985-453-584-5.

Английский язык: 8-й класс: выполненные 
задания с подробными объяснениями: спра-
вочное пособие / [составитель А. Н. Чудакова]. 
— Минск: Кузьма, 2012. — 256 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 6000 экз. 
— ISBN 978-985-453-585-2.

Английский язык: 8-й класс: решение 
упражнений по учебному пособию «Англий-
ский язык. 8 класс» авторов Л. М. Лапицкой 
[и др. / составитель М. А. Гонсиевская]. 
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 126 с. 
— 4400 экз. — ISBN 978-985-560-031-3.

Английский язык: 9-й класс: выполнение 
упражнений по учебному пособию «Англий-
ский язык. 9 класс» авторов Л. М. Лапицкой 
[и др.] / [составитель М. А. Гонсиевская]. 
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 159 с. 
— 6500 экз. — ISBN 978-985-560-003-0.

Английский язык: 10-й класс: 
выполненные задания с подробными 
объяснениями: справочное пособие / 
[составитель: А. Н. Чудакова]. — Минск: 
Кузьма, 2012. — 192 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. 
— ISBN 978-985-453-580-7.

Богатикова, Л. И. Межкультурная комму-
никация. Вступление и поддержание обще-
ния = Cross-cultural communication. Making 
contact in another culture: практическое 
пособие для студентов специальностей 1-02 
03 06-01 «Английский язык. Немецкий язык», 
1-02 03 06-03 «Английский язык. Француз-
ский язык» / Л. И. Богатикова; 
Министерство образования Республики 

Беларусь, Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины. — 
Гомель: ГГУ, 2012. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-439-628-6.

Богатикова, Л. И. Межкультурная ком-
муникация. Выражение эмоций и обмен 
мнениями = Cross-cultural communication. 
Expressing emotions and exchanging view-
points: практическое пособие для студентов 
специальностей 1-02 03 06-01 «Английский 
язык. Немецкий язык», 1-02 03 06-03 
«Английский язык. Французский язык» / 
Л. И. Богатикова; Министерство образова-
ния Республики Беларусь, Гомельский госу-
дарственный университет им. Франциска 
Скорины. — Гомель: ГГУ, 2012. — 46 с. — 100 
экз. — ISBN 978-985-439-627-9.

Богатикова, Л. И. Межкультурная комму-
никация. Приглашение. Невербальное об-
щение = Cross-cultural communication. Invita-
tions. Speaking without words: практическое 
пособие для студентов специальностей 
1-02 03 06-01 «Английский язык. Немецкий 
язык», 1-02 03 06-03 «Английский язык. 
Французский язык» / Л. И. Богатикова; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины. — 
Гомель: ГГУ, 2012. — 46 с. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-439-626-2.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 
5-й класс: рабочая тетрадь: пособие для 
учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения: 
к учебному пособию «Deutsch 5» для 
5-го класса (авторы: А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович) / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбано-
вич. — 3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 
92 с. — 4500 экз. — ISBN 978-985-19-0208-4.

Будько, А. Ф. Немецкий язык = Deutsch: 
6-й класс: рабочая тетрадь: пособие для 
учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения 
/ А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович. — 3-е изд. 
— Минск: Аверсэв, 2012. — 80 с. — 3100 экз. 
— ISBN 978-985-19-0209-1.

Вадюшина, Д. С. Французский язык: 3-й 
класс: рабочая тетрадь: приложение 
к учебному пособию «Французский язык. 
3 класс» (автор Д. С. Вадюшина): пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским 
языками обучения / Д. С. Вадюшина. — 
3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 76 с. 
— 2100 экз. — ISBN 978-985-19-0135-3.

Вадюшина, Д. С. Французский язык: 
4-й класс: рабочая тетрадь: приложение к 
учебному пособию «Французский язык. 
4 класс» (автор Д. С. Вадюшина): пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с белорусским и русским 
языками обучения / Д. С. Вадюшина. — 3-е 
изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 94 с. — 2100 
экз. — ISBN 978-985-19-0136-0.

Испанский язык = Español: сборник 
текстов и послетекстовых упражнений 
по теме «Экология и защита окружающей 
среды»: учебно-методическое пособие: 
[для студентов] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Международный 
государственный экологический 
университет им. А. Д. Сахарова, Факультет 
экологической медицины, Кафедра 

иностранных языков; [составитель 
М. А. Водык]. — Минск: МГЭУ, 2012. — 73 с. 
— 99 экз. — ISBN 978-985-551-027-8.

Капорович, Ю. Е. Люди и их будни = 
Menschen und ihr Alltag: учебно-методиче-
ские материалы: [для студентов, изучающих 
немецкий язык] / Ю. Е. Капорович, 
Ю. В. Яковлева; Министерство образования 
Республики Беларусь, Могилевский государ-
ственный университет им. А. А. Кулешова. 
— Могилев: МгГУ, 2012. — 177 с. — 72 экз.

Койрович, М. В. Лексика средств массовой 
информации = Mass media vocabulary course: 
пособие: [для студентов] / М. В. Койрович, 
Т. Н. Яковчиц; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. 
— Минск: БГЭУ, 2012. — 117 с. — 325 экз. 
— ISBN 978-985-484-827-3.

Корзюк, И. В. Учебное пособие по 
развитию навыков устной речи для 
студентов 3 курса: учебно-методическое 
пособие по курсу «Итальянский язык» / 
Корзюк И. В., Далидчик Е. Г.; Министерство 
образования Республики Беларусь, 
Международный государственный 
экологический университет им. 
А. Д. Сахарова, Кафедра иностранных 
языков. — Минск: МГЭУ, 2012. — 67 с. — 30 
экз. — ISBN 978-985-551-026-1.

Криштон, Д. Наглядный английский для 
начинающих: [в 2 кн.] / Джонатан Криштон, 
Питер Костер; [перевод с английского 
М. В. Лешко]. — Минск: Попурри, 2012. 
— 3500 экз. 

Кн. 1. — 192 с. — ISBN 978-985-15-1550-5.
Кн. 2. — 192 с. — ISBN 978-985-15-1551-2.
Лексикология английского языка: 

задания к практическим занятиям: [для 
студентов] / Министерство образования 
Республики Беларусь, Витебский 
государственный университет им. 
П. М. Машерова, Кафедра английской 
филологии; [автор-составитель: 
И. А. Кузьмина]. — Витебск: ВГУ, 2012. — 50 с. 
— 110 экз.

Немецкий и английский языки: учеб-
ные материалы для студентов дистанцион-
ной формы обучения МИДО БНТУ специаль-
ностей 1-25 01 07 «Экономика и управление 
на предприятии» и 1-26 02 02 «Менеджмент» 
/ Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный тех-
нический университет, Кафедра «Информа-
ционные технологии в управлении»; 
[составители: Н. П. Станкевич, А. А. Шапаренко]. 
— Минск: БНТУ, 2012. — 73 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-525-805-7.

Семенчук, И. В. Учимся читать рефераты 
научных медицинских статей на английском 
языке: учебно-методическое пособие для 
студентов лечебного, педиатрического, 
медико-психологического и медико-диагно-
стического факультетов / И. В. Семенчук, 
Н. В. Деревлева, Ю. В. Князева; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, 
Гродненский государственный медицинский 
университет, Кафедра иностранных языков. 
— Гродно: ГрГМУ, 2012. — 91 с. — 150 экз. 
— ISBN 978-985-496-915-2.

Чиркун, А. Б. Литература Испании: 
практикум для студентов старших 
курсов, обучающихся по специальности 

«Современные иностранные языки 
(преподавание)» / А. Б. Чиркун; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Минский государственный 
лингвистический университет. — Минск: 
МГЛУ, 2012. — 46 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-460-479-4.

Шатило, Т. А. Проверяем домашние за-
дания. English: 8-й класс: к учебному пособию 
«English» для 8-го класса общеобразователь-
ных учреждений с русским языком обучения 
(Л. М. Лапицкая [и др.]. Минск, «Вышэйшая 
школа», 2010) / Т. А. Шатило, Ю. С. Дащинская. 
— 2-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2012. — 172 с. 
— (Домашний учитель). — 3100 экз. — ISBN 
978-985-419-620-6.

Руская мова

Антипова, М. Б. Русский язык: 1-й класс: 
рабочая тетрадь: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования 
с белорусским языком обучения / 
М. Б. Антипова, Е. С. Грабчикова. — 2-е изд. 
— Минск: Аверсэв, 2012. — 47 с. — 1100 экз. 
— ISBN 978-985-19-0219-0.

Артамонова, О. К. Русский язык: пособие 
для подготовки к централизованному тестиро-
ванию / О. К. Артамонава, А. Ф. Калашникова, 
Л. Г. Рудь; [под редакцией А. Ф. Калашниковой]; 
Вооруженные Силы Республики Беларусь, 
Военная академия Республики Беларусь. 
— Минск: ВА РБ, 2012–   

Ч. 1. — 2012. — 143 с. — 60 экз. — ISBN 
978-985-544-073-5.

Васьковцова, С. О. Русский язык для 
выпускников национальных школ: учебно- 
методическое пособие для иностранных 
студентов 1, 2-го курсов / С. О. Васьковцова; 
Министерство образования Республики Бела-
русь, Белорусский государственный универси-
тет транспорта, Кафедра белорусского 
и русского языков. — Гомель: БГУТ, 2012. — 45 с. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-468-952-4.

Груша, М. Ю. Русский язык: 2-й класс: вол-
шебная тетрадь / М. Ю. Груша, И. Т. Суховерова. 
— 4-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 125 с. 
— 2500 экз. — ISBN 978-985-19-0205-3.

Дубровин, М. И. Словарь-разговорник 
русско-английский: современная лексика / 
М. И. Дубровин. — 4-е изд., исправленное. 
— Москва: Оникс, 2011. — 350 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 
экз. — ISBN 978-5-488-03017-6 (Астрель). 
— ISBN 978-985-18-0798-3 (Харвест) (в пер.).

Кажуро, Е. В. Русский язык: 10-й класс: 
выполнение упражнений по учебному 
пособию «Русский язык. 10 класс» 
общеобразовательных учреждений с 
белорусским и русским языками обучения 
авторов Л. А. Муриной [и др.] / Е. В. Кажуро. 
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 159 с. 
— 3700 экз. — ISBN 978-985-560-029-0.

Ломако, С. В. Тексты для изложений: 
методическое пособие для иностранных 
слушателей подготовительного отделения 
/ С. В. Ломако; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский госу-
дарственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Кафедра 
белорусского и русского языков. — Минск: 
БГУИР, 2012. — 38 с. — 50 экз. — ISBN 978-
985-488-795-1.

Николаева, О. М. Русско-белорусский 
словарь для школьников младшего 
возраста / О. М. Николаева, Т. Н. Трухан; 
[под редакцией А. А. Лукашанца]. — Минск: 
Белорусская ассоциация «Конкурс», 2012. 
— 191 с. — 4200 экз. — ISBN 978-985-557-
009-8 (в пер.).

Русский язык: 4-й класс: выполненные 
задания с подробными объяснениями: 
справочное пособие / [составитель 
Л. А. Петкевич]. — Минск: Кузьма, 2012. 
— 128 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-
985-453-583-8.

Русский язык: 5-й класс: к учебному по-
собию для 5-го класса общеобразователь-
ных учреждений с белорусским и русским 
языками обучения «Русский язык 5 класс» 
в 2 ч. авторов Л. А. Муриной,Ф. М. Литвинко, 
Г. И. Николаенко / [составитель 
Л. И. Щемер]. — Минск: ЮниПрессМаркет, 
2012. — 95 с. — 4400 экз. — ISBN 978-985-
560-027-6.

Русский язык: 10-й класс: выполненные 
задания с подробными объяснениями: 
справочное пособие / [составитель 
Л. А. Петкевич]. — Минск: Кузьма, 2012. 
— 192 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 6000 экз. — ISBN 
978-985-453-586-9.

Русский язык: 11-й класс: выполненные 
задания с подробными объяснениями: 
справочное пособие / [составитель 
Л. А. Петкевич]. — Минск: Кузьма, 2012. 
— 208 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 
978-985-453-581-4.

Русский язык: для студентов- 
иностранцев 3-го курса всех специально-
стей / Государственное учреждение высше-
го профессионального образования «Бело-
русско-Российский университет», Кафедра 
«Белорусский, русский и иностранные 
языки»; [составитель Г. В. Сагиева]. — 
Могилев: Белорусско-Российский 
университет, 2012–    

Ч. 1. — 2012. — 30 с. — 66 экз.
Русско-английский разговорник = 

Russian-English phrase book / [составитель 
Е. И. Лазарева]. — Москва: Астрель, 2012. — 
222 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — На обложке: English. — 5100 экз. 
— ISBN 978-5-271-38417-2 (Астрель). — ISBN 
978-985-18-0593-4 (Харвест) (в пер.).

Самый наглядный и удобный русско-
английский разговорник: [в картинках 
и комиксах / иллюстрации Эль Гард]. 
— Москва: АСТ: Астрель, 2012. — 158 с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). 
— 5000 экз. — ISBN 978-5-17-068675-9 (АСТ). 
— ISBN 978-5-271-29405-1 (Астрель). — ISBN 
978-985-16-9505-4 (Харвест) (в пер.).

Сторожева, Н. А. Письмо: [учебное 
пособие для 1-го класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком 
обучения] / Н. А. Сторожева. — 
5-е изд. — Минск: Национальный институт 
образования, 2012. — 32 с. — 78500 экз. 
— ISBN 978-985-559-012-6.

Строк, Л. И. Русский язык: 6-й класс: 
выполнение упражнений по учебному 
пособию «Русский язык. 6 класс» для 
общеобразовательных учреждений с 
белорусским и русским языками обучения 
авторов Л. А. Муриной [и др.] / Л. И. Строк. 
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 143 с. 
— 9000 экз. — ISBN 978-985-560-043-6.

Строк, Л. И. Русский язык: 7-й класс: 
выполнение упражнений по учебному 
пособию «Русский язык. 7 класс» для 
общеобразовательных учреждений 
с белорусским и русским языками обучения 
авторов Л. А. Муриной [и др.] / Л. И. Строк. 
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 190 с. 
— 8000 экз. — ISBN 978-985-560-037-5.

Строк, Л. И. Русский язык: 8-й класс: 
выполнение упражнений по учебному 
пособию «Русский язык. 8 класс» для 
учреждений общего среднего образования 
с белорусским и русским языками обучения 
авторов Л. А. Муриной [и др.] / Л. И. Строк. 
— Минск: ЮниПрессМаркет, 2012. — 158 с. 
— 4400 экз. — ISBN 978-985-560-032-0.

Беларуская мова

Альфер, М. В. Буквар: вучэбны 
дапаможнік для 1-га класа спецыяльных 
агульнаадукацыйных школ з беларускай 
мовай навучання: для работы ў класе / 
М. В. Альфер, А. П. Сафонава. — Мінск: 
Народная асвета, 2012. — 139 с. — 698 экз. 
— ISBN 978-985-03-1822-0 (у пер.).

Кніжны светЛітаратура і мастацтва     № 44  2 лістапада 2012 г. 13
Навінкі кнігавыдання
Айчынныя выданні, зарэгістраваныя  
Нацыянальнай кніжнай палатай 
Беларусі апошнім часам

Прадам кнігі:
Міхаіл Ярош. пясняр род-

най зямлі: жыццё і творчасць 
Я. купалы. — 2-е выд. — Мінск: 
Беларуская навука, 2003.

Уладзімір Гніламёдаў. ад даўні-
ны да сучаснасці: нарыс пра бела-
рускую паэзію. — Мінск: Мастац-
кая літаратура, 2001.

Тэл.: 8 (017) 260-75-29

Чытальная зала

Хутка і «Зіма»
дзве невялічкія кніжкі андрэя Міраславіча — “вясна” і “Лета” — 

распачалі новую серыю РвУ “Літаратура і Мастацтва” “поры года”, адра-
саваную чытачам сярэдняга школьнага ўзросту. адметныя яны тым, што 
на старонках іх не толькі цікавая інфармацыя пра зялёныя назвы вясны, 
гонар Беларусі — зубра, рыфмы і фарбы палеткаў, раўнадзенства, касміч-
ную арбіту і шмат іншага, што асацыіруецца з нашай прыродай, не толькі 
каляровымі малюнкамі мастачкі Галіны івановай. кожны з раздзелаў па-
чынаюць вершы нашых песняроў — цудоўная магчымасць далучыцца да 

паэтычнай скарбонкі беларускай класікі. купалавы “праталіны” адкрываюць сакавік, “паводкаю” 
сустракае красавік, “Улетку” выдатна пасуе для ліпеня, а жнівеньскі настрой 
задае “Жняя”. вершы Якуба коласа “на лузе” запрашаюць у падарожжа па 
чэрвені, а “Майская раніца” сугучна сонцу, дажджам і вятрам мая:

Ў небе бяздонным, дзе хмаркі купаюцца
У золаце яркіх агнёў,

Вольныя песні штодзень разліваюцца,
Чуюцца крыкі стрыжоў.

хутка серыя папоўніцца кніжкай з назвай “восень”. на яе старонках 
з’явяцца вершы яшчэ аднаго цудоўнага паэта, юбілей якога беларусы 
нядаўна адсвяткавалі, — Максіма Танка. Рыхтуецца і “Зіма”.

Вольга нОРЫна
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Кнігарня
«Акадэмкніга», 
г. Мінск 

Кнігі беларускіх 
выдавецтваў
1. алесь краўцэвіч. Гедымін 

(1316 — 1341). каралеўства Літвы 
і Русі. — Мінск: с. Ю. Татарнікава, 
2012.

2. сергей олехнович. Руслан 
салей. просто лучший. — Минск, 
Медисонт, 2012. 

Эта книга — дань памяти велико-
му белорусскому хоккеисту Руслану 
Салею, а также игрокам, тренерскому 
штабу ярославского “Локомотива” и 
членам экипажа самолета “Як-42Д”, 
погибшим в авиакатастрофе в яро-
славском аэропорту Туношна. Но это 
не книга-реквием, она — о жизни. О 
жизни лучшего игрока в истории бело-
русского хоккея, в которой, несмотря 
на отведённые ему на этой Земле не-
полные 37 лет, Руслан успел сделать 
очень многое.

3. а. И. Локотко [и др]. Туристи-
ческая мозаика Беларуси. — Минск, 
Беларуская навука, 2011.

4. сергей плыткевич. планета 
Беларусь. Planet Belarus. — Минск: 
Рифтур, 2011.

5. Уладзімір караткевіч. Збор 
твораў. Т. 1. паэзія, 1950 — 1960. — 
Мінск: Мастацкая літаратура, 2012.

6. наталья Батракова. Миг беско-
нечности. — Минск: Регистр, 2012.

7. о. в. новицкая. Мирский за-
мок. Мірскі замак. Mir Castle. — 
Минск: Беларусь, 2012.

8. Институт белоруской культу-
ры и становление науки в Беларуси 
(к 90-летию создания Института бе-
лорусской культуры). Материалы 
Международной научной конфе-
ренции. Минск 8 — 9 декабря 2011 г. 
— Минск, Беларуская навука, 2012.
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Ва дзім кОРа нЬ

Трэба зазначыць, што манаграфія 
Л. Бэндэ “Жыццё і творчасць Яку-
ба коласа” (на жаль ці на радасць) 
так ніколі і не выйшла. некаторыя яе 
раздзелы манаграфіі захоўваюцца ў 
цдаМЛіМ Беларусі. Лісты коласа да 
Бэндэ (6 з 8) апублікаваў Генадзь кіся-
лёў у сваім даследаванні “З жыццяпісу 
Якуба коласа” (Мінск, 1982).

У дзяржаўным літаратурна-мемары-
яльным музеі Якуба коласа захоўваюцца 
ўсе 8 лістоў Бэндэ да коласа ваеннага і 
пасляваеннага часу.

Л. Бэндэ можна назваць “рупліўцам” 
на ніве даследавання беларускай літа-
ратуры. пра гэта сведчаць захаваныя 
ім архівы рэпрэсіраваных беларускіх 
пісьменнікаў, па-другое, дакладная за-
піска на імя “заместителя председателя 
верховного совета БссР к. М. Мицке-
вича (Якуба коласа)”. ніжэй прыводзяц-
ца вытрымкі з гэтай дакладной запіскі, з 
якіх стане зразумела, чаму Бэндэ называ-
ецца “рупліўцам”:

 “…Я имел возможность ознакомиться 
с белорусскими фондами архивов Ли-
товской ссР (г. вильнюса).

в составе этих фондов несколь-
ко тысяч единиц хранения (около 30 
ящиков) материалов газеты “наша ні-
ва”, издательств “Загляне сонца і ў на-
ша ваконца” і “Мінчук”, Белорусской 
кооперативной суполки, Белорусско-
го банка, материалы пражского бело-
русского архива, Берлинского архива, 
материалы вайсковай камисии, архивы 
разных редакций, личные документы 
цётки, Янки Лучины, рукописи Якуба 
колоса (корректура повести “У палес-
кай глушы”, рукопись “другога чытан-
ня” и др.), рукописи М. Богдановича, 
Янки купалы, Бядули и многих других 
писателей, разные бумаги и переписка 
Луцкевичей и многое другое…

<…> Я неоднократно предлагал дирек-
тору института Литературы академии 
наук тов. Борисенко в. в. направить в 
г. вильнюс группу научных работников 
для того, чтобы разобрать и описать эти 
материалы…

<…> на деле, однако, ни институт ли-
тературы, ни другие учреждения БссР 
не проявили никакого интереса к назван-
ным материалам. Между тем я утверждал 
и утверждаю, что без изучения этих ма-
териалов нельзя сколько нибудь серьёзно 
говорить о написании Истории белорус-
ской литературы.

<…> пользуясь случаем, хочу поста-
вить перед вами вопрос о жизненной 
необходимости учёта и копировки мате-
риалов, относящихся к истории белорус-
ской литературы и хранящихся в архи-
вах гг. Ленинграда, Москвы, киева, Льво-
ва, казани, смоленска (если сохранился 
архив), а также в архивах и библиотеках 
польских городов варшавы, познани и 
кракова.

Только на базе большого фактическо-
го материала можно создать подлинно 
научную историю белорусской литера-
туры.

Л. Бэндэ”.

Гэтая дакладная запіска датавана 25 лі-
стапада 1947 г.

а вось што ўспамінае старэйшы сын 
Якуба коласа д. к. Міцкевіч у сваёй 
кнізе “Любіць і помніць” (Мінск, 2000): 
“У абставінах жудаснага сталінскага 
тэрору запанавала атмасфера цемра-
шальства ў галіне культурнага жыцця. 
Шалёныя нападкі пасыпаліся на мно-
гія творы коласа, купалы, Багдановіча, 
Гарэцкага, іншых беларускіх пісьменні-
каў. Шарлатаны і прайдзісветы кшталту 
Бэндэ і яго памагатых абрынулі аглабе-
лую крытыку на лепшыя творы бела-
рускай літаратуры. “новую зямлю” на-
звалі творам, які ўслаўляе прыватную 
ўласнасць на зямлю, апявае кулацкую 
гаспадарку, з’яўляецца варожаю рэччу, 
пярэчыць шчасліваму жыццю сялян у 
калгасах”. Гэтаму сведчанню няма пад-
стаў не давяраць. колас, вядома, адчу-
ваў небяспеку, якую нёс сабою Л. Бэн-
дэ, і таму не дазваляў сабе ў перапісцы 
з ім неабдуманых слоў. У коласа на-
ват ёсць верш, прысвечаны Л. Бэндэ, 
— “аўтару прадмоў да твораў “старых” 
пісьменнікаў”. вось сведчанне данілы 
канстанцінавіча: “доўгі час “новая 
зямля” не перавыдавалася. нязначныя 
тыражы выданняў 1923 і 1927 гадоў (па 
3000 экземпляраў) даўно разышліся, і 
паэма стала бібліяграфічнай рэдкасцю. 
новае выданне паэмы затрымлівалася 
на працягу трох гадоў... з-за адсутнасці 
прадмовы Бэндэ. З гэтай нагоды колас 
апублікаваў верш “аўтару прадмоў да 
твораў “старых” пісьменнікаў”:

Піша, піша Бэнда,
Крытык наш суровы,
Да паэм даўнейшых
Грозныя прадмовы.
Час ідзе, і твораў
Тых не знойдзеш з свечкай

І аб іх заціхлі
Гутаркі і спрэчкі.

“Новая зямелька”
Сталася старою,
Выраслі калгасы
Гэтаю парою.

А наш крытык піша,
Піша і сівее,
Мабыць іх напіша,
Калі Колас стлее.

Новая эпоха,
І кірунак новы...
Можа ці патрэбны
Бэндавы прадмовы?

на шчасце, прадмова 
Бэндэ не спатрэбілася. давялося самому 
коласу пісаць прадмову. аўтара вымусі-
лі асудзіць сваё любімае дзецішча, пры-
пісаць яму неіснуючыя “грахі”. інакш па-
эма не магла б выйсці ў свет”.

М. Мушынскі ў сваім даследаванні 
“Якуб колас. Летапіс жыцця і твор-
часці” піша: “У “Маладняку”, № 5 
надрукаваны “Матэрыялы да нары-
саў па гісторыі беларускай літарату-
ры (Уводзіны)” Л. Бэндэ. Творчасць 
Якуба коласа разглядаецца з пазіцый 
вульгарнага сацыялагізму, ваяўніча-
га дагматызму. аўтар “новай зямлі” 
і іншых рэалістычных, глыбока на-
родных твораў характарызуецца тут 

як ідэолаг “буржуазнай часткі сялян-
ства”. негатыўная ацэнка творчасці 
Якуба коласа была паглыблена ў 2-й ч. 
“Матэрыялаў для нарысаў...”, напісанай 
Л. Бэндэ і а. кучарам. (“Маладняк”, 
№ 6 — 7). У вершах, апавяданнях, паэ-
мах коласа крытыкі-вульгарызатары 
знаходзілі “песімістычны настрой”, “на-
цыянальную ідэалогію нашаніўства”, 
“містычнасць, упадніцкую хваравітасць, 
адрыў ад канкрэтнай рэчаіснасці” і г.д.”

У музеі коласа захоўваюцца фота-
здымкі, на якіх ёсць і колас, і Бэндэ. але 
гэтыя фотаздымкі агульныя, разам з ін-
шымі літаратарамі. Разам колас і Л. Бэн-
дэ ніколі не фатаграфаваліся.
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Жыццё і творчасць Якуба коласа прыцягваюць увагу даследчыкаў-

коласазнаўцаў ужо не адно дзесяцігоддзе. Яго творчасць, як невычэрп-
ная крыніца, наталяе духоўную смагу новых і новых пакаленняў свядо-
мых беларусаў, а багатае на падзеі жыццё, стасункі з рознымі людзьмі 
дапамагаюць больш глыбока раскрыць характар, псіхалогію, ды і па-
новаму прачытаць асобныя творы.

сёлета ўжо ў 27-ы раз музей праводзіць свята “каласавіны”, у рам-
ках якога адбудзецца навуковая канферэнцыя — удзел у ёй бяруць 
даследчыкі, вучоныя не толькі з Беларусі, але і суседніх рэспублік. 
і штогод з’яўляюцца новыя, цікавыя адкрыцці асобных перыядаў 
жыцця паэта, новы погляд на яго творчасць, цікавасць да яго паэзіі 
за межамі Беларусі.

апошнія гады навуковая канферэнцыя “каласавіны” пад кіраўніцтвам 
музея і пры падтрымцы Міхася Мушынскага была скіравана на дасле-
даванне асоб, якія вялі перапіску з народным паэтам, сустракаліся, мелі 
стасункі як сяброўскія, так і выключна дзелавыя. У выніку музеем вяд-
зецца работа па падрыхтоўцы энцыклапедычнага даведніка “Я. колас 
і яго акружэнне”. У фондах захоўваецца перапіска Якуба коласа, лісты 
да паэта як знаёмых, блізкіх, родных, так і эпізадычнае ліставанне. су-
працоўнікамі музея песняра па матэрыялах фондаў падрыхтавана каля 
200 паведамленняў пра асоб, што мелі зносіны з коласам. сёння ўвазе 
чытачоў “ЛіМа” — няпростыя і неадназначныя стасункі з крытыкам Лу-
кашом Бэндэ.

Зінаіда каМаРОўСкая

…Ці патрэбны Бэндавы прадмовы?

Лукаш Бэндэ (1903 — 1961) — беларускі крытык і літаратуразна-
вец. скончыў камуністычны ўніверсітэт імя У. і. Леніна (1926). 
друкаваўся з 1925 года. працы Л. Бэндэ не вызначаліся ні наву-
ковай, ні эстэтычнай глыбінёй. У 1930-я гады — адзін з найбольш 
адыёзных крытыкаў. ідучы ад канцэпцыі “сацыялогіі мастацтва” 
У. Фрычэ, Бэндэ вульгарызаваў і спрашчаў яе. Літаратурны вобраз 
разглядаў толькі як ілюстрацыю класавай ідэалогіі і палітычна-
га светапогляду, ігнаруючы своеасаблівасць і індывідуальнасць 
мастацкага пазнання рэчаіснасці. прыкрываючыся ідэяй “новай 
пралетарскай культуры”, цалкам адмаўляў культурны набытак 
мінулага, усю дарэвалюцыйную беларускую літаратуру абвяшчаў 
контррэвалюцыйнай, прасякнутай буржуазна-ліберальнай ідэа-
логіяй. З гэтых пазіцый займаўся палітычнай і літаратурнай дыс-
крэдытацыяй Якуба коласа і Янкі купалы. абвінавачваў сяброў 
літаратурных аб’яднанняў “Узвышша” і “полымя” ў буржуазным 
нацыяналізме. вялікі архіў Л. Бэндэ знаходзіцца ў Беларускім 
дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва Беларусі.

Лукаш Бэндэ ў свой час пісаў манаграфію пра жыццё і творчасць Якуба коласа, 
а таму часам прасіў славутага песняра праясніць некаторыя цьмяныя старонкі 
біяграфіі і творчага шляху: “прашу вас прабачыць мяне за лішнія турботы, 
але справа прымушае. Я падрыхтоўваю да друку сваю кніжку «Жыццё і творчасць 
Якуба коласа», якую напісаў яшчэ ў 1941 г. і вось я сустрэўся з шэрагам пытанняў, 
якія развязаць можаце толькі вы” (ліст датаваны 23.04.1946 г.). колас вельмі 
падрабязна адказваў на пытанні Бэндэ, і з гэтых адказаў можна атрымаць шмат 
карыснай інфармацыі. хаця яшчэ ў гады вайны (20.03.1942 г.) Бэндэ напісаў 
коласу: “книга моя о вас за день до войны была принята <…> Госиздатом к печати. 
Рецензировало её два человека: доктор филологических наук и второй рецензент 
политический. оба рецензента дали блестящие отзывы, не возразив ни единым 
словом. но война разрушила планы…”

Фота прадастаўлена Дзяржаўным
літаратурна-мемарыяльным музеем Якуба Коласа.



Ляшук, В. М. 
Развіццё лексіч-
ных сродкаў бе-
ларускай паэзіі / 

Вікторыя Ляшук. — 
Мінск: ДУ “БеліСа”, 
2012. — 314 с.

Як вядома, у асно-
ве паэзіі з пункту гле-

джання яе лексічнага 
складніка ляжаць усё ж 

такі агульнаўжывальныя словы. Таму 
важным з’яўляецца вывучэнне зака-
намернасцей выкарыстання гэтай ка-
тэгорыі лексікі ў якасці тэкста- і сты- 
леўтваральнага сродку. асаблівую 
ўвагу выклікае пытанне пра ролю ў 
стварэнні мастацкай вобразнасці най-
больш частотных слоў. актуальным 
аспектам гэтага даследавання з’яўля-
ецца і роля лексікі паэзіі ў захаванні 
моўных эстэтычна-культурных тра-
дыцый, у чым праяўляецца яе здоль-
насць быць сродкам фарміравання 
адпаведнай ментальнасці. крыніцай 
факталагічнага матэрыялу манаграфіі 
сталі паэтычныя тэксты 250 беларускіх 
аўтараў, створаныя з сярэдзіны хіх ст. 
да 2005 года. Менавіта яны дазволілі 
аўтарцы ахарактарызаваць лексіка- 
семантычную сістэму беларускай 
паэзіі, выявіць асаблівасці ўзаемадзе-
яння інавацый з традыцыйнай лексіч-
най вобразнай сістэмай беларускай 
паэзіі, а таксама вырашыць шэраг 
задач, істотных для вывучэння тэ-
арэтычных праблем лексікалогіі, 
пытанняў культуры маўлення і многіх 
іншых, важных пры навуковым выву-
чэнні беларускай мовы. 

Польша — Бела-
русь (1921 — 1953): 
сборник документов 
и материалов / сост. 

а. н. Вабищевич [и др.]. 
— Минск: Беларуская 
навука, 2012. — 423 с.

Гісторыя беларуска-
польскіх адносін налічвае 

не адно стагоддзе. апроч 
дынастычных сувязей кіраўнікоў 

вялікага княства Літоўскага і каралеўства 
польскага ёсць і афіцыйныя пагадненні. 
Гэта крэўская унія 1385 года, Люблінская 
унія 1569 года, мноства дамоў больш поз-
няга перыяду, якія рэгламентавалі розныя 
аспекты міждзяржаўнага супрацоўніцтва. 
Зборнік з’яўляецца вынікам сумеснай 
працы інстытута гісторыі нан Беларусі, 
нацыянальнага архіва Рэспублікі Бела-
русь, цэнтральнага архіва кдБ Рэспублікі 
Беларусь, а таксама фонду “Гістарычная 
памяць” (Масква), у ім праз прызму ары-
гінальных архіўных матэрыялаў прад-
стаўлены пытанні беларуска-польскіх 
адносін у час актыўнага фарміравання 
сучаснай беларускай дзяржаўнасці — 
з 1921 да 1953 года. 

Тарасаў, к. Вы-
браныя творы 
/ кастусь Тара-
саў; уклад. і ка-

мент. Г. Тараса-
вай, к. Цвіркі. — 
Мінск: кнігазбор, 
2012. — 592 с.

Шэсцьдзясят пер-
шы том кніжнага 
праекта “Беларускі 

кнігазбор” склалі творы аднаго 
з самых яркіх у айчыннай літарату-

ры пісьменнікаў гістарычнай тэматыкі. 
думаю, для многіх чытачоў, чыё сталенне 
прыпала на сярэдзіну 1990-х, знаёмства 
з нашай мінуўшчынай пачыналася мена-
віта з кніг кастуся Тарасава — зборніка 
“памяць пра легенды”, аповесці “скарб 
нясвіжскага замка”, а таксама знакамі-
тага рамана “пагоня на Грунвальд”. Усе 
гэтыя творы, а таксама эсэ і аўтабіягра-
фічныя нататкі, цяпер можна прачытаць 
пад адной вокладкай.

Марына ВеСяЛУха
Водгукі дасылайце на электронны 

адрас аўтара: himarina@tut.by

кнігі для агляду прадастаўлены 
магазінам “кніжны салон”.

Тэл.: 385-60-89.

Нечаканы ракурс
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Пад вокладкай

Вольг а нОР Ы н а

першага лістапада ў галерэі Леані-
да Шчамялёва адбылося ўрачыстае 
адкрыццё выстаўкі акварэлі Барыса 
аракчэева “Элегіі”. 30 карцін заслужа-

нага дзеяча мастацтваў, кавалера ор-
дэна Францыска скарыны ўпершыню 
не суседнічаюць з жывапісам алеем. 
праект адкрыты ў рамках праграмы га-
лерэі Шчамялёва “Беларуская акварэль”, 
мэта якой — прадставіць творчасць 

вядомых мастакоў у нечаканым ракур-
се. папярэдняя выстаўка знаёміла гле-
дачоў з акварэлямі народнага мастака 
Гаўрыіла вашчанкі.

на рахунку Барыса аракчэева каля сот-
ні работ акварэллю і гуашшу. Шмат ство-
рана ў студэнцкія гады і пасля заканчэння 
Беларускага дзяржаўнага тэатральна- 
мастацкага інстытута. Убачаць навед-
вальнікі выстаўкі цыкл пейзажаў, напіса-
ных у вёсцы повязень ў 1964 годзе, ілю-
страцыі да паэзіі Якуба коласа — у 1960-я 
мастак шмат супрацоўнічаў з выдавецтва-
мі. Шмат работ прысвечана сталіцы Бела-
русі. на яго карцінах — вуліца Берасцян-
ская, царква аляксандра неўскага, віды 
з акна майстэрні на плошчы свабоды. 

ацаніць розную манеру пісьма і прыё-
мы акварэльнага жывапісу, выкарыста-
ныя мастаком, яго лірычныя разважан-
ні можна будзе да 24 лістапада. Галерэя 
працуе з 11 да 19 гадзін, апрача нядзелі 
і панядзелка.

Асеннія элегіі

На закаце. Храм Аляксандра Неўскага. Апошні растае сняжок.

Вольг а 
ПаўЛЮЧЭнка

пачынаецца кніга з прыгожа-
га старажытнага падання, у якім 
тры стомленыя падарожнікі, 
прысеўшы адпачыць, пачулі, як 
нехта спявае, і сталі разважаць: 
“Можа, жаўрук? а можа, лес 
шуміць?” а трэці, прыпаўшы 
да зямлі, прашаптаў: “ды гэта ж 
зямля наша спявае!”

“незвычайная сваімі людзьмі, 
сваімі краявідамі — рэкамі і азё-
рамі, лясамі і балотамі, кургана-
мі, крыніцамі. сваёй гісторы-
яй… — далучаецца да падання 
аўтар. — і тым яшчэ, што ў ад-
начассе стала калыскай вялікіх 
песняроў, волатаў думкі і слова 
— Янкі купалы і Якуба коласа”.

анатоль кляшчук нарадзіўся 
ў вёсцы вынісцы слуцкага раёна 
ў 1957 годзе. скончыў факультэт 
журналістыкі Беларускага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта. прысвяціў 
сябе прафесіі фатографа прэсы. 
З 1985 года працаваў фотакарэс-
пандэнтам у вядучых дзяржаў-
ных выданнях Беларусі, з 1993-га 
— у газеце “Звязда”. правёў 
больш як 30 персанальных вы-
ставак. Яго фотаработы бачылі 
ў аўстрыі, Бельгіі, Германіі, даніі, 
ЗШа, ірландыі, Літве, канадзе, 
кітаі, польшчы, Расіі, Швейца-
рыі, Японіі. найбольш значныя 
выставачныя праекты адбыліся 
ў нацыянальным мастацкім му-
зеі Беларусі (2006), арганізацыі 
аб’яднаных нацый у нью-Ёрку 
(2001), палацы Лігі нацый у Жэ-
неве (2003), еўрапарламенце ў 
Бруселі (2001, 2006), галерэі вілі 
Бранд хаус у Берліне (2006). на 
яго рахунку фотаальбом краяві-
даў і прыроды “пад небам Бела-
русі” (2003, 2005, 2007). анатоль 
віктаравіч — суаўтар двух фо-
таальбомных праектаў: “чарно-
быль” (Мінск, 2006) і “чарнобыль 
1986 — 2006. Жыць з трагедыяй” 
(Гановер, 2006).

падчас працы над фотааль-
бомам, прысвечаным 130-год-
дзю класікаў беларускай літа-
ратуры, анатоль кляшчук на-
ведаў мясціны, звязаныя з іх 
жыццёвым шляхам: Маладзе-
чанскі, Мінскі і Лагойскі раё-
ны, нёман і свіслач у розныя 
поры года і станы надвор’я за-
сталіся ў яго фотаўспамінах.

У эмацыянальным уступным 
слове да подпіса пад артыку-
лам ён дадае: “З надзеяй, што 
невычэрпнай крыніцай будзе 
для суайчыннікаў не толькі 
творчасць славутых песняроў 
купалы і коласа, але і сама 
зямля, якая іх узгадавала”.

адкрываюць выданне два 
эпіграфы. купалавы словы: “З 
маленства звязаны з беларус-
кім народам, з бядотай, з на-
роднаю песняй, якую я заўсёды 
любіў, з прыродай Беларусі, 
— я прысвяціў сябе, усю твор-
часць свайму народу” — і сло-
вы коласа: “Маё жыццё цякло 
ва ўлонні прыроды сярод лясоў 
і палёў, птушыных спеваў і воў-
чага завывання, у коле сям’і, 
якая была моцна знітаваная 
традыцыямі сялянскай маралі 
і патрыярхальнасці…”

далей чытача чакаюць кар-
ты мясцін — “Зямля купалы” 
і “Зямля коласа”, што папярэд-
нічаюць раздзелам кнігі. Ёсць і 
звесткі пра кожны з памянёных 
населеных пунктаў з маленькі-
мі фотаздымкамі. і фота вялі-
кага памеру, што расказваюць 
нам пра дзівосны свет Беларусі, 
які адкрываўся вачам паэтаў з 
нараджэння. вязынка і Юза-
фова, прудзішча і Ляўкі, акін-
чыцы і Ласток і іншыя, дарагія 
сэрцам і вачам коласа і купалы 
мясціны праз фотааб’ектыў 
анатоля клешчука паўстаюць 
перад намі ва ўсёй непаўторнай 
прыгажосці.

кожны, хто разгорне старон-
кі кнігі, можа сам здзейсніць 
падарожжа па купалавых мя-
сцінах, пачынаючы ад хаты ў 
вязынцы, якая адлюстроўва-
ецца ў воднай роўнядзі, бэзу 
ля яе акенца, які мог бачыць 
немаўлём паэт. нас чакаюць 
выхапленыя з музейнай экс-
пазіцыі кадры: партрэт маці 
купалы — Бянігны іванаўны, 
партрэт настаўніка паэта і во- 
кладка першага зборніка “Жа-
лейка”, мемарыяльны пакой 
купалы. Ёсць у чытача магчы-

масць зазірнуць у касцёл, дзе 
хлопчык быў ахрышчаны, і 
ўгледзецца ў краявіды з белы-
мі аблокамі на блакітным со-
нечным летнім небе, за якімі, 
безумоўна, ён любіў назіраць, 
лежачы ў траве… паўстануць 
перад вачыма каскад крыніц у 
ваколіцах вёскі Шаршуны, ма-
сток, засыпаны рознакаляро-
вай асенняй лістотай, бусел на 
зжатым полі і дым над зімовымі 
хатамі, рэліктавы дуб у вёсцы 
прудзішчы, які быў сведкам ча-
соў, калі тут жыла сям’я Луцэ-
вічаў. Рэшткі касцёла на старых 
могілках. дом і капліца пачатку 
хх стагоддзя: у ваколіцах Яхі-
моўшчыны і ў вёсцы Лебедзева. 
курганы ля вёскі Гарадзішча.

чытач зможа ацаніць ланд-
шафтны заказнік “вязынка” з 
вышыні птушынага палёту. і 
сцяну лясоў вакол асфальта-
вай шашы, якой, зразумела, у 
тыя часы не было, але веліч ма-
гутных дрэў была не меншай.

“Зямля коласа” ўражвае 
не менш. анатолю клешчуку 
ўдалося пакінуць нам залаты 
настрой кастрычніка ў акін-
чыцах, часу нараджэння паэта, 
дзьмухаўцовы цуд лета, белыя 
яблыні Ластока і чысціню аль-
буцкай зімы, подых ветру над 
нёманскімі хвалямі і скарбніцу 
рэліктавых дубоў — урочышча 
Ёлава.

не засталіся па-за фотааб’ек-
тывам а. клешчука і сённяшнія 
рэаліі. напрыклад, кампазіцыя 
“Шлях коласа” з драўляных 
скульптур, што стаяць аба-
пал дарогі акінчыцы-альбуць 
Мікалаеўшчына. Разам з Якубам 
коласам хочацца ўсклікнуць: “Ты 
маеш выгляды прарока,  наш 
край пакутны, край святы!..”

Тыраж навукова-папулярнага 
выдання “Беларусь. Зямля пес-
няроў. Belarus. The Land of Poets” 
— 2 500 экзэмпляраў. Многа ці 
мала? пакажа час.

Унікальны праект

Убачыць на ўласныя вочы
да юбілею Янкі купалы і Якуба коласа выдавецтва “Беларусь” 
падрыхтавала праект, які прыйдзецца даспадобы калекцыянерам. 
навукова-папулярнае выданне “Беларусь. Зямля песняроў. Belarus. The 
Land of Poets” (аўтар тэксту анатоль кляшчук) убачыла свет на беларускай 
і англійскай мовах па заказе і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь. на яго шыкоўных мелаваных старонках 
— каляровыя фотаздымкі а. клешчука і з архіваў літаратурных музеяў 
Янкі купалы і Якуба коласа. 

Зімовая Балачанка. Фота А. Клешчука.



Міхась і віктар паведамілі па сакрэце 
Якубу коласу, які адпачываў у Балачан-
цы, пра таямнічы востраў пасярэдзіне 
свіслачы. З берага ракі цікавалі хлопчыкі 
за востравам, згледзелі чаплю, што пра-
мільгнула паміж дрэў, перадражнілі саро-
ку, якая лескатала ў гушчары.

— а яшчэ і стракозы, нібы самалёты, 
праляцелі міма нас, — хваліўся віктар. 
— Усе каляровыя. цэлая эскадрылля.

— каля вострава вада хадуном ходзіць, 
аж пеніцца, — уступіў нарэшце ў размову 
і Міхась.

— ну, гэта сом гушкаецца на вадзяных 
арэлях, — супакоіў хлопчыкаў дзядзька ко-
лас. — атабарыўся ў глыбіні і на рыбу жах 
наводзіць. аднак калі вы ўжо зачапіліся за 
гэты востраў, то трэба было і назву даць 
яму, — параіў канстанцін Міхайлавіч.

— а мы ўжо назву далі, — ажывіўся 
Міхась. — Толькі гэта тайна. нікому не 
скажам.

— ну, самахоць не прымушаю вас агуч-
ваць назву, — прамовіў колас. — а вось 
апошнюю літару слова ведаць хацелася б.

— Літара “ны”, — нагадаў Міхась.
— не “ны”, а “эн”, — паправіў хлапчука 

канстанцін Міхайлавіч.
а першую літару ў слове назваў віктар. 

З літары “бэ” пачынаецца слова.

— востраў Буян, — здагадаўся колас. — 
Гэта па цячэнні свіслачы, дзе вы гізавалі 
каля прывалка ракі. Так? прызнавайцеся.

сумеліся хлопцы, зразумеўшы, што 
дзядзьку коласа на мякіне не правядзеш. 
Здолеў жа ён раскрыць тайну, уміг сказаў 
ім назву вострава.

слова за слова, і згадкі перакінуліся ў 
слоўную гульню. колас пытае — хлопцы 
адказваюць. памыляюцца, думаюць, раз-
важаюць — усе разам.

— а скажыце мне, калі ласка, чым кан-
чаецца лета і зіма? — распачаў гульню 
канстанцін Міхайлавіч.

хлопчыкі разам:
— Літарай “а”.
— а што ў сярэдзіне вішні? — пытаецца 

дзядзька колас.
— костачка, — скеміў віктар. — дужа 

цвёрдая яна.
—Літара “ша”, — сказаў Міхась.
— Малайчына, — пахваліў Якуб колас 

Міхася і падняўся з лавачкі.
— Заўтра прыходзьце. Будзем з мухі 

слана рабіць, — пажартаваў.
на наступны дзень хлопцы зноў на-

кіраваліся да сядзібы старшыні калгаса 
дзяткі. а канстанцін Міхайлавіч ужо на 
лаўцы сядзіць, чакае сяброў. па яго за-
данні ў той дзень перараблялі майку ў 

зайку, кару ў лазу, чыгунок у раток, 
кулітку ў світку, разгадвалі рэбусы. 
весела было. і — цікава.

— вупраж. для каго прызначана? — 
перайшоў колас да новай тэмы.

— для конюха, — запэўніў віктар. алесь 
аж пырснуў ад смеху.

— целяпень ты, віктар, — кажа. — 
вупраж для каня прымеркавана. а той 
конь, — звярнуўся хлопчык да дзядзькі 
коласа, — што вы падаравалі калгасу, 
цяпер выязны. конюх антось драўляныя 
накладкі на пастронках прырабіў, каб не 
націраліся бакі ў Буланчыка.

— Упраўны наш конюх, — заўважыў 
колас. — старанны і кемлівы. казалі 
мне, што ён яшчэ і кары змайстраваў для 
перавозкі жэрдак.

Гульня захапіла. і доўжылася з гадзі-
ну тая слоўная пераклічка. аж успацелі 
хлопчыкі ў пошуках адказаў.

— паветка для калёс? — пытаецца 
колас.

— павозніца.
— Луста хлеба, віктар?
— алялюха, — адказвае віктар.
— вышкі ў хляве?
— Мусібыць, рышты, — зазначыў 

нясмела Міхась.
— азярод на агародзе?

— сушня, — запэўніў сябра.
вось толькі віктар не змог правільна 

адказаць, якім словам можна замяніць 
частакол.

— Можа, прыстаранак? — засумняваўся 
адказаць. — ці агароджа? — разважаў уголас.

на выручку сябру прыйшоў Міхась. 
слова “плот” назваў. За што і атрымаў ад 
коласа жменю ірысак.

навука Якуба коласа не прапала марна. 
на першых занятках у верасні настаўніца 
пачатковай школы выклікала віктара.

— напішы на дошцы слоўка, каб у роце 
адразу смачна стала.

анька Жук з першай парты шапнула:
— “Мёд” пішы. або “цукар”.
ды не паслухаўся віктар ажойчык яе. 

не прыняў падказку. слова “хлеб” напі-
саў. Размашыста. З задавальненнем.

— смачней за хлеб нічога няма на свеце. 
Так дзядзька колас сказаў нам, — давёў 
віктар.

— асабліва калі хлеб з яблыкам. 
смакацішча! — падаў голас з апошняй 
парты Міхась Рымша.

— правільны адказ, — усміхнулася 
ніна аляксееўна. — самае смачнае слова 
напісаў, — і паставіла ў класным журнале 
насупраць прозвішча кемлівага хлопчыка 
выдатную адзнаку.
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Браніслаў ЗУБКОЎСКІ
З апавяданняў пра Якуба Коласа
У мінулыя выхадныя я з вялікай радасцю наведаў светлаборскую сярэднюю школу, дзе адзінаццаць 
гадоў працаваў дырэктарам. Тут адбылася цікавая вечарына, прысвечаная 130-й гадавіне з дня 
нараджэння Якуба коласа. Як вядома, народны пясняр у даваенны час кожнае лета праводзіў 
з сям’ёй у пухавіцкім раёне і лічыў наш край сваёй другой радзімай. У вёсках Балачанка, 
падбярэжжа, Талька і іншых яшчэ жывуць людзі, якія памятаюць паэта і з любасцю апавядаюць
пра сустрэчы з ім. У народзе захавалася памяць пра добрыя справы пісьменніка. Так, Якуб колас 
дапамог калгасу ў Балачанцы набыць каня і машыну, браў удзел у асушэнні балота, прыходзіў 
на дажынкі. да юбілею песняра прапаную “ЛіМу” мастацкія творы пра Якуба коласа, зазначыўшы, 
што апавяданні маюць дакументальную аснову і прысвечаны дзецям малодшага школьнага ўзросту.

Самае смачнае слоўка

прыгожую, вабную мясціну аблюбаваў Якуб колас для 
адпачынку. вось ужо другое лета запар прыязджае ён з 
сям’ёй у вусце. вёсачка невялікая — усяго пяць хат. по-
бач рака. дно ў ёй жоўценькае, нібы шапка сланечніку. Тры 
крокі ступіў — і перад табой ужо лес. У канцы чэрвеня 
прайшлі тут цёплыя дажджы.

— хутка пойдуць жоўтыя маслякі. добра было б Янку 
запрасіць у госці. паветра ў вусці пахучае, нібы карыца, 
— сказаў канстанцін Міхайлавіч Марыі дзмітраўне.

— а гаспадар супраць не будзе? — спытала жонка.
папярэдне я з ім дамовіўся. Ён аддае ў наша распара-

джэнне пуню для начлегу. Там і сена досыць. Знойдзецца 
месца і для Янкі, і для Міхаські нашага.

пасля размовы з Марыяй дзмітраўнай сеў канстанцін 
Міхайлавіч ліст пісаць. аднесці канверт у Балачанку па-
прасіў Міхася кораня:

— скокні ў суседнюю вёску, укінь у паштовую скрыню. а 
каб не было сумна ў дарозе — прыхапі і майго Міхаську.

— Тры кіламетры — не адлегласць для маладых ног. Так 
твой тата кажа, — сказаў Міхась цёзку.

— а давай мы скароцім дарогу, — прапанаваў сын кола-
са. — выражам па дубцу ў ельніку, пасядзем на коней — і 
наперад.

— давай, — згадзіўся Міхась корань. — а пісьмо, відаць, 
важнае нейкае?

— Тата дзядзьку Янку ў госці запрашае. Ён хварэў на запа-
ленне лёгкіх. Тата штодня да яго ў лякарню хадзіў. дактары 
сказалі, што трэба купалу лясным паветрам дыхаць часцей, 
каб не хварэў, — прышпорыў Міхась свайго каня. 

іван дамінікавіч з’явіўся ў вёсцы праз тыдзень — трэцяга 
ліпеня 1938 года. Ён вылез з легкавушкі, агледзеўся, крыху 
паслабіў гальштук, каб не было мулка шыі.

— То вазьміце свае шахматы, — перадаў шафёр івану даміні-
кавічу невялікі, загорнуты ў газеціну пакунак. іван дамінікавіч 
сунуў пакунак пад паху і накіраваўся ў хату дзядзькі Язэпа.

Тым часам вусцянская дзятва абступіла чорны, запыле-
ны “фордзік”. найбольш пашанцавала Фэльку Рымашэў-
скаму: шафёр запрасіў яго ў кабіну. Міхась корань нават 
пакрыўдзіўся: на яго ніхто не звяртае ўвагі, а Фэлька ся-
дзіць у машыне, рулю круціць, звысоку паглядае на ўсіх 
праз шкляное акенца легкавушкі.

— катаць буду, — паабяцаў шафёр дзецям. — але толькі 
тых, хто ў наступны клас з пяцёркамі перайшоў.

пасля гэтых слоў Міхась канчаткова страціў надзею тра-
піць у кабіну. пацягнуўся сумны на дворышча дзядзькі 
Язэпа. Бачыць: госць з дзядзькам коласам пад ліпай у за-
цішку ў шахматы гуляе.

— давядзецца, відаць, ахвяраваць пешкай, — гаворыць 
дзядзька колас, седзячы насупраць госця на зэдліку.

— а я мяркую перайсці ў атаку, — абвяшчае госць.
— Ты, Яначка, здаецца мне, задужа адкрываеш караля. 

Можа, табе памочніка даць? — весела паглядае дзядзька 
колас на Міхася.

— дапамога не пашкодзіць, — згаджаецца купала, пад-
зываючы хлопчыка. — ідзі, братка, кінь вокам, як чорныя 
супраць ветру пруць. Можа, удвух дамо ім рады?

Міхась глядзіць на дошку, але што адбываецца на ёй, зра-
зумець ніяк не можа.

— Я б на тваім месцы, Яначка, падключыў бы фярзя да 
атакі, — дае тым часам параду дзядзька колас.

— Так, так, — барабаніць пальцамі іван дамінікавіч. 
— Твая перамога, каласок, на ферзевым флангу вымагае ад 
нас з Міхасём пільнай увагі. (аж пачырванеў Міхась ко-
рань: у шахматы ён ніколі не гуляў! Які ён дарадца госцю?)

праўда, хлопчык паспеў ужо прыгледзецца да скакуна-
каня: ён стаіць то на белым, то на чорным полі. конь гэты 
падобны на іх калгаснага Буланчыка: такі ж шпаркі і хут-
кі. паспеў Міхась палічыць і колькасць чорных клетак на 
дошцы: цэлых трыццаць дзве! столькі ж і светлых. а ўсіх 
шэсцьдзясят чатыры.

— Я не ўмею гуляць у шахматы, — прызнаўся Міхась.
— Гэта я зразумеў, — сказаў іван дамінікавіч. — вось 

скончым мы партыю з коласам — за тваю навуку возьмем-
ся, — паабяцаў ён.

— ого! — Раптам усклікнуў здзіўлены Міхась. — Зноў 
конь пераскочыў на чорную “купіну”.

— Гэта яму дазваляецца, — сказаў канстанцін Міхайла-
віч.

двойчы выходзіла з хаты Марыя дзмітраўна, запрашала 
на абед:

— пачакай крыху, Марусечка, — папрасіў яе колас. — 
аб’явіўся ў нашым шахматным каралеўстве кароль малады.

— сядай на зэдлік, бяры ў рукі дошку, — загадаў Міхасю 
госць. — Запомні першае правіла: перад гульнёй шахмат-
ную дошку трэба пакласці так, каб злева было чорнае по-
ле. а цяпер давай расставім фігуры. Яны размяшчаюцца па 
клетках двух бліжэйшых радоў.

— пачнём, — уключыўся ў размову і канстанцін Міхай-
лавіч. — вось гэтыя бялюткія фігуры гані ў куткі: адну ў 
левы, другую ў правы. Гэта дзве ладдзі. цяпер бяры ў рукі 
коней. Мы іх паставім на дошцы побач з ладдзямі.

іван дамінікавіч перадаў Міхасю яшчэ дзве фігуры.
— Малайчына, — пахваліў хлопчыка купала. — побач 

размяшчай сланоў.

— ну, на жывых сланоў яны, скажам, мала падобны, — 
заўважыў дзядзька колас. — назву такую яны атрымалі ў 
старажытнай індыі, дзе былі вынайдзены шахматы.

У першым радзе свабоднымі заставаліся два полі.
— Гэта месца для фярзя і караля, — падказаў госць.
Фярзя паставілі на левае поле побач са сланом. Усе восем 

“купін” другога рада занялі пешкі.
— парадак! — задаволена пацёр рукі іван дамінікавіч. 

— пешка ходзіць толькі ўперад.
— па адной клетачцы, — удакладніў канстанцін Міхай-

лавіч. вось аднаго не разумее Міхась: чаму пешка скача?
— Яна мае права на двайны скачок. да самай апошняй 

гарызанталі пешка можа ісці “пераступаючы”, — сказаў 
госць.

— Як гэта “да гарызанталі”? — разгубіўся Міхась.
— скажы, — строга паглядзеў купала на хлопчыка, — ці 

лазіў ты калі праз плот у чужы сад?
— Лазіў, — вінавата прызнаўся Міхась. — У дзядзькі 

клеўкі яблыкі смачныя. нам з Фэлькам пакаштаваць за-
хацелася.

— плот стаяў вертыкальна, — усміхнуўся колас. і тут жа 
пацікавіўся: — а плот не павалілі часам?

— Ён сам абрынуўся, — зусім зніякавеў Міхась. — Мы 
адзін раз толькі лазілі, — апраўдваўся ён.

— перавялі, значыць, плот з вертыкальнага становішча ў 
гарызантальнае, — прамовіў колас і прызнаўся, заўважыў-
шы збянтэжанасць Міхася:

— Я ў дзяцінстве сам у чужыя сады любіў лазіць.
Так паступова засвойваў Міхась складаную шахматную 

навуку. Тры дні адпачываў купала ў вусці. Тры дні працяг-
валася вучоба Міхася. ад’язджаючы ў Ляўкі, на сваю дачу, 
іван дамінікавіч сказаў Міхасю на развітанне:

— добры шахматыст з цябе атрымаецца. Шахматы я па-
кідаю табе, каб другіх навучыў гуляць. 

апошняя шахматная партыя адбылася дваццаць восьма-
га жніўня. 

— Заўтра і я пакідаю вусце, — сказаў канстанцін Міхай-
лавіч. — Згуляем з табой, Міхась, на развітанне ў шахматы? 
дай мне слова, аднак, што ў сады чужыя больш лазіць не 
будзеш: сорам браць чужое.

— Мы папрасілі ўжо прабачэння ў дзядзькі клеўкі. а ён 
нам з Фэлькам белага наліву вынес з саду. не сварыўся на-
ват, — апусціў Міхась вочы долу.

— Твой ход, — парушыў няёмкае маўчанне канстанцін 
Міхайлавіч і шырока ўсміхнуўся.

Гэту цёплую, добразычлівую ўсмешку Міхась корань за-
помніў на ўсё жыццё.

Шахматы
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Свя тлана БеРаСЦенЬ 

Яшчэ амаль на месяц сталічная фі-
лармонія (у арганізацыі грандыёз-
нага мастацкага свята яе асабліва 
падтрымалі Міністэрства культуры 
Беларусі і генеральны партнёр ааТ “Банк 
БелвЭБ”) застанецца месцам паломніц-
тва музыкантаў, можна сказаць, з усяго 
свету. сярод іх нямала таленавітых ура-
джэнцаў Беларусі, якія некалі раз’ехаліся 
па розных краінах, паспяхова працуюць 
за мяжой. і цяпер яны з радасцю высту-
паюць на радзіме разам з іншымі гасцямі 
фестывалю і са сваімі землякамі. 

а першы фестывальны вечар прысвя-
чаўся 75-годдзю выдатнага кампазіта-
ра, жывога класіка нашай акадэмічнай 
музыкі дзмітрыя смольскага. і гэта не 
адзіны аўтарскі канцэрт, зладкаваны ў 
межах восеньскага свята. Меламаны з 
цікавасцю паслухалі “сугучча музыкі 
стагоддзяў” — пад такой назвай ладзіў-
ся творчы вечар віктара войціка. сюр-
прызам для публікі была не толькі новая 

музыка гэтага самабытнага кампазітара, 
але і дэбют створанага ім інструменталь-
нага ансамбля “Juvenile Bel Trio”. У скла-
дзе трыа — бліскучыя маладыя салісты 
вераніка прадзед (цымбалы), вольга па-
лякова (флейта), ілона Лесь (віяланчэль). 
іх рэпертуар уключае і старонкі айчын-
най музычнай спадчыны: творы войцаха 
длугарая, Мацея Радзівіла, напалеона 
орды... кампазітар віктар капыцько 
прапанаваў публіцы вечар элітарнай 
аўтарскай цымбальнай музыкі, дзе пра-
гучала некалькі прэм’ер, а  традыцыйны 
народны інструмент заняў “свой пачэс-
ны пасад” сярод шляхетных акадэмічных 
тэмбраў (прысвечаная вераніцы прадзед 
шасцічасткавая камерная саната “Граем 
ды пяём” для флейты, скрыпкі, віяланчэ-
лі, беларускіх цымбал і голасу; прысве-
чаны ангеліне Ткачовай дывертысмент 
для цымбал і падрыхтаванага раяля; 
“старадаўні танец” для беларускіх цым-
бал і віяланчэлі ды іншыя арыгінальныя 
п’есы). Разнажанравую творчасць Ула-
дзіміра карызны-сына прадставілі на-
цыянальны акадэмічны народны хор імя 
Г. цітовіча, дзяржаўны камерны хор Бела-
русі, ансамбль народнай музыкі “Бяседа”, 
іншыя выканальніцкія калектывы, салі-
сты. і перадусім добра вядомыя за межа-
мі краіны таленавітыя дзеці кампазітара, 
унукі знанага паэта — лаўрэаты міжна-
родных конкурсаў скрыпачка настасся  
карызна ды віяланчэліст іван карызна. 
на 4 лістапада ў філармоніі запланавана 
сустрэча з яшчэ адным кампазітарам — 
народным артыстам Беларусі Эдуардам 
ханком. У праграме “То ли ещё было!” 
выступяць айчынныя выканаўцы яго 
песень. 

Што ні вечар — то ўнікальная падзея. 
афішу аднаго з кастрычніцкіх канцэртаў 
упрыгожыла сапраўднае сузор’е імёнаў 
беларускіх музыкантаў новага пакален-
ня. Яны праславіліся як пераможцы між-
народных конкурсаў яшчэ ў свае юныя 
гады, а сёння гэта сусветна вядомыя вы-
канаўцы. Трубач андрэй кавалінскі — 
саліст Брусельскага філарманічнага ар- 
кестра ў Бельгіі, піяніст андрэй па-
начэўны спалучае канцэртную і пе-
дагагічную дзейнасць у Злучаных 
Штатах амерыкі, цымбаліст-віртуоз 
Міхась Лявончык, які атрымаў у Герма-
ніі адукацыю джазавага музыканта, па-
спяхова гастралюе ў многіх краінах. на 
форуме “Беларусы свету” яны выступілі 
разам з сімфанічным аркестрам “Мала-
дая Беларусь”,  калектывам Беларускай 
дзяржаўнай акадэміі музыкі. У мінскі 
ансамбль салістаў “класік-авангард” 
(заснавальнік і мастацкі кіраўнік Уладзі-
мір Байдаў) арганічна ўвайшлі яго ко-
лішнія музыканты — скрыпачка анжэ-
ла Жарэга (Малдова) і піяністка Бэла 
Штэйнбук (ізраіль). пад папулярнай у 
нашых меламанаў рубрыкай “Шэдэўры 

сусветнага арганнага мастацтва”, якую 
ўжо некалькі сезонаў вядзе музыказнаўца 
вольга савіцкая, прайшло выступленне 
лаўрэата міжнародных конкурсаў Расці-
слава выграненкі. Ён таксама наш зямляк, 
нарадзіўся і атрымаў музычную адука-
цыю ў Мінску, цяпер працуе ў польшчы. 
Яго канцэртная праграма прысвячалася 
рамантычнай арганнай санаце і ўключа-
ла, сярод іншага, творы самога выканаў-
цы. а легендарная беларуская цымбаліст-
ка ангеліна Ткачова, якая жыве ў Грэцыі, 
апроч музыкі віктара капыцько пад-
рыхтавала для мінскай публікі прэм’еру 
сучаснага грэчаскага кампазітара Георга 
хадзіміхелакіса — канцэрт-фантазію 
для беларускіх цымбал і струннага арке-
стра. Яшчэ адзін “беларус свету” — скры-
пач сцяпан Яковіч, які раней прыязджаў 
на радзіму ў складзе аркестра “салісты 
Масквы” пад кіраўніцтвам Юрыя Башме-
та, атрымаў запрашэнне выканаць соль-
ную партыю ў скрыпічным канцэрце рэ 
мінор Фелікса Мендэльсона-Бартольдзі  
— сыграць разам з нашым дзяржаўным 
камерным аркестрам пад кіраўніцтвам 
Яўгена Бушкова.

чынным удзельнікам унікальнага пра-
екта “Беларусы свету” стаў і яго ініцы-
ятар — мастацкі кіраўнік Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі, вядомы піяніст 
і педагог Юрый Гільдзюк. чулы майстар 
ансамблевага музіцыравання, ён прычы-
ніўся да канцэрта з удзелам двух вытан-
чаных камерных калектываў: Мінскага 
струннага квартэта і новага рускага 
квартэта (дарэчы, сярод гасцей са сталі-
цы Расіі  — наша суайчынніца, бліскучая 
скрыпачка Юлія ігоніна, якая нярэдка 
наведваецца ў родны Мінск з сольнымі 
выступленнямі).

Шчодрая на музычныя сюрпрызы сё-
летняя восень. Можна доўга пераліч-
ваць праграмы, якія ў няўтульныя ка-
стрычніцкія вечары сагрэлі і расквецілі 
жыццё нашай сталіцы і якія абяцаюць 
багатыя мастацкія ўражанні на ліста-
падаўскіх канцэртах. аднак нішто не 
раскажа пра музыку лепей за яе саму. 
Так што пільна ўглядайцеся ў філарма-
нічныя афішы, якія прапануюць вялі-
кі выбар выканаўцаў, праграм і твораў 
розных музычных эпох, стыляў, жан-
раў. і не абмініце сустрэчу “беларусаў 
свету”, якая ўрачыста адкрые Міжна-
родны конкурс вакалістаў імя Ларысы 
александроўскай. Гэты канцэрт збярэ 
на сцэне філармоніі нашых суайчынні-
каў: музыкантаў дзяржаўнага акадэміч-
нага сімфанічнага аркестра  Беларусі, 
за дырыжорскім пультам якога высту-
піць Міхаіл сінькевіч (Расія), салістаў- 
спевакоў, лаўрэатаў міжнародных кон-
курсаў ірыну Гардзей (Расія), івана 
Шупеніча (чэхія), ігара Яна (чэхія), 
паўла Янкоўскага (Расія). імпрэза мае 
адбыцца 10 лістапада.

Восень —
муза сюрпрызаў

 75-годдзю Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі 
прысвячалася святочная 
імпрэза, якая адбылася 
1 лістапада. канцэртную 
праграму падрыхтавалі 
вядучыя дзяржаўныя 
акадэмічныя калектывы 
краіны: сімфанічны аркестр 
на чале з маэстра аляксандрам  
анісімавым, харавая капэла 
імя Р. Шырмы пад кіраўніцтвам 
Людмілы Яфімавай, а таксама 
сузор’е салістаў. Зрэшты, свята 
музыкі пануе ў Мінску ўжо 
больш як два тыдні — з таго 
ўрачыстага вечара, калі завітаў 
да нас хххVіII міжнародны 
фестываль мастацтваў 
“Беларуская музычная восень”. 
Як вядома, сёлета гэтая “пятая 
паравіна года” спалучылася з 
новым і вельмі незвычайным 
творчым праектам — першым 
міжнародным музычным 
форумам “Беларусы свету”. 

Лаўрэат міжнародных конкурсаў
Вераніка Прадзед.

На сцэне Вялікай залы Беларускай дзяржаўнай філармоніі.

цвЁРда сТаЯць
на ЗЯМЛі

У вялікай зале Музея сучаснага 
выяўленчага мастацтва працуе выстаў-
ка твораў народнага мастака Беларусі, 
лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі 
васіля Шаранговіча, прысвечаная 130-
годдзю з дня нараджэння Янкі купалы 
і Якуба коласа.

Можна па-рознаму ўспрымаць кож-
ны асобны твор мастака: усё зале-
жыць ад адукацыі, падрыхтаванасці, 
асабістай пазіцыі гледача, але эмацы-
янальнае ўспрыманне ва ўсіх будзе ў 
нечым падобнае, якое выклікае толькі 
сапраўдныя пачуцці. Так адбываецца, 
калі аўтар са сваім гледачом гаворыць 
адкрыта і шчыра. 

Тэматыка работ васіля Шарангові-
ча раскрываецца ў вобразах сялян, за-
нятых цяжкай працай. Зрэшты, усіх 
творцаў — розных стыляў і напрам-
каў, розных эпох — знітоўвае імкнен-
не раскрыць багацце ўнутранага свету 
чалавека. паэты і празаікі, музыканты 
і мастакі — кожны пры дапамозе ўла-
сцівых жанру выразных сродкаў пера-
дае палітру перажыванняў і сумненняў 
чалавека. невыпадкова дыпломная ра-
бота в. Шаранговіча была прысвечана 
паэзіі Янкі купалы. З яе фактычна па-
чалася знакамітая “купаліяна” маста-
ка. да творчасці коласа ён звярнуўся 
пазней і лічыў чарговым сваім крокам. 
Мастак успамінаў: “У маладосці, пасля 
вучобы, калі я стаў самастойна пра-
цаваць як мастак, я больш захапляўся 

паэзіяй Янкі купалы. але ў 1967 г. 
мяне запрасілі зрабіць падарункавае 
выданне да зборніка вершаў Якуба 
коласа “З майго летапісу” з шэрагам 
гравюр. пазней выйшла кніжка-ма-
лютка коласавых вершаў. думаю, што 
падсвядома ў мяне мацнела думка, што 
трэба аддаць коласу большую даніну. 
падступіць да коласавай глыбіні ака-
залася намнога цяжэй, чым увайсці ў 
рамантычныя варункі паэзіі купалы. 
Якуб колас шматгранны: ён глыбока 
любіў свой край, стварыў велічны гімн 
хараству роднай прыроды і горкі спеў 
безнадзейнаму і цяжкому існаванню 
простага сялянскага чалавека”.

У цяперашняй экспазіцыі прадстаў-
леныя станковыя работы, кніжныя 
ілюстрацыі, эскізы і варыянты ілю-
страцый мастака, зробленыя па ма-
тывах творчасці песняроў. 

У кнiжнай графiцы васіль Шаран-
говіч працуе больш як 40 гадоў, пра-
ілюстраваў больш як 60 кнiг. палова 
з іх адзначаная на ўсесаюзных і рэспуб-
ліканскіх конкурсах, у тым ліку дыпло-
мамі і медалямі Францыска скарыны.

Творы мастака дэманстраваліся ў 
польшчы, італіі, Францыі, індыі, Фін-
ляндыі, іншых краінах свету.

ярына РЫТаМінСкая

Выстаўкі

В. Шаранговіч. Ілюстрацыя да паэмы Якуба 
Коласа “Новая зямля”. Акварэль. 2002.

http://www.philharmonic.by/ru/artists/926-msk.html
http://www.philharmonic.by/ru/artists/926-msk.html
http://www.philharmonic.by/ru/artists/967-nrk.html
http://www.philharmonic.by/ru/artists/967-nrk.html
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Мабыць, зрабілася ўжо добрай 
традыцыяй, калі пад эгідай 
Беларускага саюза мастакоў 

у цэнтральнай яго выставачнай галерэі 
пачалі мэтанакіравана наладжвацца для 
шырокай грамадскасці “справаздачныя” 
мастакоўскія вернісажы-тандэмы, аб’яд-
наныя, нягледзячы на разнапланавыя 
індывідуальныя мастацка-вобразныя 
характарыстыкі, асабісты светапогляд, 
вонкавыя непадобныя фармальна- 
стылістычныя прыемы ды пошукі абра-
ных аўтараў, “лёсавызначальнай” ідэяй-
задумай. і пры гэтым нібы параўноўва-
юцца каштоўныя творча-інтэлектуаль-
ныя здабыткі, філасофскі роздум пра 
існасць-прадвызначэнне чалавека на 
сваёй зямлі — як правіла, не аднаго пака-
лення прафесійных беларускіх майстроў 
пэндзля, разца, афорта-малюнка…

вось і цяпер перад намі паўстаюць 
дзве самабытныя, таленавітыя, духоўна 
прывабныя, шмат у чым “узорныя” по-
стаці сапраўды “тутэйшых” мастакоў, — 
яскравых, цэльных, сціплых па натуры, 
лірычна-эпічнага, камернага кірунку.

Беларусь — Маці-Радзіма — “сакраль-
ная” Зямля, яе гістарычная памяць, мен-
тальнасць, багатыя этнакультурныя, 
фальклорныя, мастацкія традыцыі, вы-
бітныя нацыянальныя дзеячы, а так-
сама пільная ўвага, любоў, спагадліва- 
даверлівыя адносіны да суайчыннікаў, іх 
памкненняў і спраў (у мінуўшчыне і дні 
сённяшнім), непаўторнае, адвечнае хара-
ство роднай прыроды — асноўныя тэмы 
ўражлівых, запамінальных “поліфаніч-
ных” твораў і. пратасені і У. сулкоўска-
га, выкананых на бездакорліва высокім, 
“класічным” тэхнічным узроўні.

іван пратасеня — мастак цікавага, 
нялёгкага жыццёвага і творчага 
лёсу, які шмат пабачыў-перанёс на 

сваім доўгім вяку.
нарадзіўся ён у 1931 годзе ў в. стар-

цавічы (цяпер в. Знамя) на случчы-
не ў простай, працавітай сялянскай 
сям’і: бацька трохі сталярнічаў- 
выдумляў, маці ткала, вышывала.

пачаў маляваць іван яшчэ ў 
школе, яго першым настаўнікам 
у галіне прыгожага быў, як ні 
дзіўна, выкладчык матэматыкі, 
“па сумяшчальніцтве” мясцовы 
“маляр”-самавук, краязнаўца 
і. Багушэвіч, які ўмеў распіс-
ваць дываны. праз усё свядо-
мае жыццё дапытлівы, адораны 
ад прыроды юнак пранёс заха-
пленне менавіта “сенсітыўнай” 
народнай творчасцю.

У 1957 годзе і. пратасеня 
скончыў Мінскае мастацкае 
вучылішча, а ў 1964 годзе — 
завочна Маскоўскі палігра-
фічны інстытут. самастойная 
творчасць маладога мастака 
пачалася з афармлення кнігі 
вершаў дзмітрыя кавалёва “Ра-
бінавыя ночы” ў 1958 г. З 1965 г. 
ён — удзельнік персанальных, 
групавых рэспубліканскіх і за-
межных выставак. працаваў ма-
стаком, мастацкім рэдактарам у 
газетах, часопісах і выдавецтвах 
Беларусі да 2000 г.

і. пратасеня — прызнаны 
майстар беларускай акварэлі, 
які зрабіў гэту “імпрэсіяністыч-
ную”, празрыста-мяккую тэхні-

ку пісьма вадзянымі фарбамі даступнай 
для стварэння шматпланавых сюжэт-
ных карцін і кампазіцыйных партрэтаў; 
таксама ён неаднаразова станоўча адзна-
чаўся ў крытыцы як карпатлівы віртуоз 
алоўкавага малюнка.

на выстаўцы, якая ўяўляла сабой  
пераважна рэтраспектыўна-зборны 
агляд, можна было пазнаеміцца і з не-
каторымі “хрэстаматыйнымі” творамі, і 
з апошнімі дасягненнямі аўтара, так бы 
мовіць, эксперыментальна-пошукавага 
характару. частка аркушаў была паказа-
на ўпершыню.  

падоўгу затрымліваліся гледачы, 
напрыклад, каля партрэтаў- 
рэканструкцый “кірыл Тураў-

скі” і “Максім Багдановіч і Зоська верас 
у Мінску. 1916 год”. працуючы над во-
бразам к. Тураўскага, мастаку давялося 
выступіць у ролі першаадкрывальніка, 
бо для нашчадкаў не захавалася ніводна-
га партрэта гэтага выдатнага старажыт-
наўсходнеславянскага дзеяча культуры. 
пакрысе і. пратасенем быў сабраны 
важкі, навукова значны матэрыял з архі-
ваў і бібліятэк краіны былога сссР, на 
падставе чаго дзякуючы мэтанакірава-
най, палкай мастакоўскай фантазіі, інту-
іцыі, скрупулёзна прадуманымі і адабра-
нымі выяўленчымі сродкамі быў ство-
раны-матэрыялізаваны яркі, незабыўны 
гістарычны вобраз (партрэт паўсюль 
рэпрадуцыраваўся — у акадэмічных, 
спецыялізаваных, вучэбных, навукова-
папулярных друкаваных выданнях).

падобны метад сур’езнага, усебако-
вага, “дакументальнага” даследавання 
быў скарыстаны і. пратасенем і для ўяў-
лення колішніх перадрэвалюцыйных 
падзей у адлюстраванні пераканаўчых 
вобразаў М. Багдановіча і З. верас. Ма-
стак сустракаўся з легендарнай Людві-
кай сівіцкай (сапраўднае яе імя і про-
звішча) у вільні, каб аднавіць выгляд 
тагачаснай саборнай плошчы (цяпер 
плошча свабоды) у Мінску, ды запы-
тацца ў яе як непасрэднай сведкі пра 
шматлікія — такія неабходныя ў працы! 

— “дэталі з жыцця і побыту прыфран-
тавога губернскага горада падчас пер-
шай сусветнай вайны; пра супрацоў-
ніцтва М. Багдановіча з аднадумцамі- 
“адраджэнцамі” на Бацькаўшчыне і 
яго службу ў Мінскім аддзяленні Бела-
рускага таварыства дапамогі ахвярам 
вайны, пра тое, як паэт апранаўся, якім 
яго бачылі, запомнілі; не прамінуў іван 
Міхайлавіч занатаваць у гэтым графіч-
ным аркушы нават газету “дзянніца”, 
якую ён тады выпісваў…  

Мелі поспех і па-майстэрску выкана-
ныя акварэлі і. пратасені “Бацькоўская 
хата” (“слуцкая мадонна”), “вяселле ў 
падгор’і”, “пара сенакосная”, “аб пера-
жытым. партрэт бацькі”, “случчына 
мая”, “адвечнае” ды мноства іншых, ся-
род якіх нельга не адзначыць вялікую 
партрэтную серыю, прысвечаную знака-
мітым сучасным пісьменнікам Беларусі, 
родным краявідам.

характэрныя асаблівасці творчага 
“почырку”, стылістыкі майстра добра 
перадаюць яго тэматычныя і побытавыя 
кампазіцыі, дзе на першым месцы буй-
ным планам перад намі паўстае, перш за 
ўсё, сам чалавек з яго багатым унутра-
ным светам, думкамі і пачуццямі.

ідэйны сэнс чароўнай па фарбах і фар-
мальным “дызайнерскім” вынаходніцтве 
карціны і. пратасені “Бацькоўская хата” 
— Радзіма ў яе шырокім разуменні, якая, 
як вядома, заўседы пачынаецца з любо-
ві да сваей малой радзімы, з уражанняў 
дзяцінства. Маладая вясковая жанчына-
маці з немаўлём на руках стаіць ля рас-
чыненага акна ўлетку з беласнежнымі 
фіранкамі роднай хаты.

Гэта не зусім звычайнае акно (у ка-
рункавым атачэнні разьбянай шалёўкі), 
а быццам царская брама перад алтаром, 
цудадзейны сакральны шлях з жыватвор-
най крыніцы, бацькоўскай калыскі ў вялі-
кі свет, з усімі яго радасцямі і нягодамі… 
Здаецца, фон акварэлі раўназначны ўлас-
на персанажнаму дзеянню, але ні ў якім 
разе не перашкаджае агульнай аўтарскай 
задуме, арганічна падтрымлівае яе. 

Мастак дасягае высокай паэтыч-
насці ў трактоўцы канкрэтнага і аба-
гульненага ў вобразе народнай бе-
ларускай Мадонны. Яна прыгожая і 
ўзнёслая, пяшчотная і клапатлівая, кры-
ху задуменная, з тыповымі этнічнымі 
рысамі — адным словам, наша дрыгаві-
чанка-случанка!..

Змястоўным цыклам акварэляў і. пра-
тасені апошніх гадоў уласціва больш 
свабодная, разняволеная манера пісьма, 
экспрэсіўная эмацыянальнасць, сімва-
лічнасць. Ён працягвае працаваць у гі-
старычным жанры (дыпціх “прашчурам 
маім са случчыны прысвячаецца”, “Руіны 
крэўскага замка”, “памяць стагоддзяў”), 
неабыякавы, як і раней, да класікаў бе-
ларускай і рускай літаратуры, нястомна, 
упарта шукае ўсё новыя ідэалізавана- 
рамантызаваныя “вобразы мілыя род-
нага краю” ў навакольным, здавалася б, 
някідкім прыродным асяроддзі (“вячэрні 
звон”, “адвечны кліч Радзімы” і інш.)…

Як сапраўдны народны Майстар 
і. пратасеня ніколі не адхіляўся ад 
свайго прызвання — і ў гэтым, віда-
вочна, нязменная прыцягальнасць яго 
асобы і мастацтва для маладзейшых 
пакаленняў.

Арт-пацеркі
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Акорды натхнення

адметнай з’явай айчыннага культурна-мастацкага жыцця гэтага 
года сталі персанальныя юбілейныя выстаўкі двух вядомых 
беларускіх творцаў — “акорды майго натхнення” акварэліста-
графіка івана пратасені, прысвечаная 80-годдзю з дня яго 
нараджэння, і “проста жывапіс” мастака-этнографа, каларыста 
Уладзіміра сулкоўскага з нагоды яго 60-годдзя, якія экспанаваліся 
разам у залах сталічнага палаца мастацтва, выклікаючы 
шмат станоўчых водгукаў-перажыванняў у наведвальнікаў — 
спецыялістаў-культуролагаў, мастацтвазнаўцаў, калег-мастакоў, 
літаратараў ды проста аматараў прыгожага.

Іван Пратасеня. Бацькоўскі дом. 1972.
Папера, акварэль.

І. Пратасеня. Максім Багдановіч і Зоська Верас у Мінску.
1916. Папера, аловак.

З творчасцю майстра лірычнага пей-
зажа вітольда Бялыніцкага-Бірулі 

прапануе пазнаёміцца палацава-паркавы 
ансамбль у нясвіжы, дзе па 11 лістапа-
да працуе выстаўка, прымеркаваная да 
140-годдзя з дня нараджэння мастака. 
асаблівую цікавасць, як і асаблівае месца 
ў творчасці самога мастака, выклікаюць 
серыі пейзажаў, прысвечаныя памят-
ным мясцінам, звязаным з а. пушкіным, 
п. чайкоўскім і іншымі выбітнымі асо-
бамі. Гэта “святагорскі манастыр. пуш-
кінскія мясціны” (1936), “клін. сад 
п. і. чайкоўскага. пасля сіняга дажджу. 
Эцюд” (1942), “Трыгорскае. Бяроза ля 

ракі сораць” (1936) ды многія іншыя. 
У нясвіжы прадстаўлена частка вялікай 
— з больш як 400 карцін — калекцыі на-
цыянальнага мастацкага музея Беларусі.

складаная каляровая гама, рытміза-
цыя кампазіцыі, захапленне фактур-

нымі эфектамі, сумяшчэнне інтэр’ернага 
жывапісу і станковага палатна — усё гэта 
характэрна для мастачкі з Гродна вікторыі 
ільіной, чые работы прадстаўлены на вы-
стаўцы ў “Галерэі Мастацтва”. асноўныя 
матывы твораў непарыўна звязаныя з 
родным горадам: вузенькія вулачкі, паркі і 
гістарычныя будынкі. Яшчэ адзін кіру-
нак яе творчасці — інтэр’ер і нацюрморт. 
Работы, якія можна пабачыць на выстаўцы, 
створаныя пад уражаннем летніх пленэраў 
у Літве і польшчы.

Музычны тэатр “Галерэя” 4 лістапада 
запрашае на канцэрт-спектакль “У 

душы маёй”. У гэты вечар Белая зала Рэс-
публіканскага палаца культуры прафсаю-
заў ператворыцца ў дамашні салон — свеч-
кі, гітара, рускія рамансы, любоўная лірыка 
а. пушкіна, і. Буніна, а. кальцова… арты-
сты Ганна Бяляева, віталь дубовік і дзяніс 
нямцоў будуць апавядаць толькі пра ка-
ханне, чароўнае, чаканае і таямнічае.

Матэрыял “для Галіны быў пытан-
нем нумар адзін. Яна выціснула 

з бронзы ўсё, што магла: новыя градацыі. 
<…> Яна па-мадэрнісцку настроена: прапа-
ноўвае форму ў малым аб’ёме. У яе творча-
сці не было традыцый і догмаў”, — так пра 
Галіну Гаравую, былую ўдзельніцу арт-гру-
пы “няміга-17”, пасля яе смерці год таму 
казаў мастак Леанід хобатаў. Яна насамрэч 
прапанавала новы погляд на скульптуру, 
неяк асабліва выкарыстоўваючы мову гэта-
га віду мастацтва. і гэты яе “позірк” — у ме-
марыяльнай выстаўцы, што праходзіць у 
Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва.

на дзівосную “Игру в классики” ў 
Мемарыяльным музеі-майстэрні 

З. азгура запрашае сёння ансамбль Morph 
— шведска-беларускі музычны праект. 
слухачам-гледачам-удзельнікам выканаў-
цы прапануюць вольныя імправізацыі, не 
абмяжоўваючыся ні напрамкамі музыкі, 
ні стылямі, ні эпохамі. Галоўнае — крэа-
тыўнасць і высокі ўзровень выканальніц-
кага майстэрства.

але ся Ба ЦЮ СЬ

Святагорскі манастыр.
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Вольг а ніка Ла еўСкая, 
ф о т а Дзяніс а  Грыг ару ка 

і  з  а с а біс т аг а  архів а 
ар тыс т аў

У Мінску Гюльагасі Мірзоеў 
і Рыма іскандэрава пабыва-
лі дзякуючы дням культуры 
азербайджана ў нашай кра-
іне, галоўнай падзеяй якіх 
стаў паказ балета “сем прыга-
жунь” кара караева на сцэне 
нацыянальнага акадэмічнага 

вялікага тэатра оперы і балета 
Рэспублікі Беларусь. 

— Дзякуючы спектаклю 
“Сем прыгажунь” беларуская 
публіка ўпэўнілася ў тым, што ў 
азербайджане надзвычай пры-
гожы нацыянальны балет…

Рыма: сапраўды, у рэпер-
туары нашага тэатра шмат 
пастановак азербайджанскіх 
аўтараў: “дзявоцкая вежа” 
афрасіяба Бадалбейлі, “Лэйлі 
і Меджнун”, “сем прыгажунь”, 
“дон кіхот” кара караева, 
“каханне і смерць” палада 
Бюль-Бюль аглы, “Тысяча і 
адна ноч” Фікрэта амірава… 
нашы нацыянальныя балеты 
вытанчаныя і каларытныя, та-
му мы заўсёды рады прадстаў-
ляць іх на гастролях за мяжой, 
і хацелася б, каб іх вывозілі як 
мага часцей.

Гюльагасі: калі мы, напрык- 
лад, паказваем дзе-небудзь ру-
скія або еўрапейскія балетныя 
спектаклі, то ў чым можа быць 
цікавасць публікі? выключна 
ў тым, якую інтэрпрэтацыю 
дае гэтаму матэрыялу балет-
ная трупа. але зусім іншая 
справа, калі азербайджанскі 
балет прадстаўляе сваю на-
цыянальную класіку, арыгі-
нальную, прачулую, музыка і 
харэаграфія якой ужо ў крыві 
ў танцоўшчыкаў. 

Рыма: калі мы вядзём гу-
тарку пра спектаклі азербайд-
жанскіх аўтараў, у тым ліку і 
заснаваных на гістарычным 
матэрыяле, я бачу такую тэн-
дэнцыю: робіцца новы твор, 
але ствараецца ён, абапіра-

ючыся на старыя традыцыі. 
па-мойму, гэта самы лепшы 
варыянт для таго, каб нацыя-
нальная спадчына жыла. 

— У якасці ўдалага прыкла-
ду адаптацыі нацыянальнага 
спектакля да патрабаванняў 
часу можна прывесці ўсё той 
жа балет “Сем прыгажунь”. 
Лібрэта ў параўнанні з ары-
гінальным сюжэтам было 
значна перапрацавана. Рас-
кажыце, калі ласка, з чым 

гэта звязана і 
які з варыян-
таў вам больш 
цікавы.

Гюльагасі: У 
першапачатко-
вым лібрэта быў 
палітычны пад-
тэкст, як і ў паэме 
нізамі Гянджэві, 
на якой засна-
ваны сюжэт. на 
першы план вы-
ходзіў філасофскі 
сэнс: распавяда-
лася, як праві-
цель за любоў-
ным захапленнем 
забыў пра народ, 
які павінен быў 
абараняць. Шах 
Бахрам, партыю 
якога я выкон-
ваю, паддаў- 
ся спакусе і пе-
растаў думаць 
пра свой доўг 
перад людзьмі, у 
выніку чаго на-
род скінуў яго. 

калі ў нашым тэатры рыхтава-
ліся да новай пастаноўкі “сямі 
прыгажунь”, падумалі, што гэты 
сюжэт ужо не настолькі актуаль-
ны, таму было прынята рашэнне 
зрабіць поўнае абнаўленне спек-
такля. Так у версіі спектакля 20-
08 года на першы план выйшла 
менавіта захапленне шаха пры-
гажунямі, яго імкненне да неда-
сяжнага ідэалу.

Рыма: Так, цяпер у гэтым 
балеце многае па-іншаму, але 
лепшае, што ў ім было, захава-
лася. над пастаноўкай праца-
валі прафесіяналы, якія вель-
мі ўважліва ставяцца да твор-
чай спадчыны кара караева, 
у прыватнасці, дачка самога 
кампазітара. не адно лібрэта 
было прачытана, перш чым 
прынялі рашэнне спыніцца на 
варыянце Яны Тэміз з Турцыі. 
і пастаноўшчыка васілія Мя-
дзведзева запрасілі, паколькі 
на сённяшні дзень гэта вельмі 
знакаміты і запатрабаваны ба-
летмайстар, стыль якога лёгка 
пазнаць. 

— Вы занятыя ў галоўных 
партыях практычна ва ўсім 
балетным рэпертуары свайго 
тэатра. якія з вашых вобра-
заў вам асабліва па душы?

Гюльагасі: У мяне ў рэпер-
туары, сапраўды, шмат разна-
стайных партый, але мне як 
выканаўцу значна больш ціка-
выя за герояў “блакітнай” кла-
сікі ролі з моцным драматыч-
ным складнікам. У іх больш 
магчымасцей праявіць сябе і 
як танцоўшчыка, і як акцёра. 
напрыклад, у нас ёсць аднаак-

товы балет “Лэйлі і Меджнун”. 
У ім артыст павінен выда-
ваць вялізны эмацыянальны 
пасыл, і менавіта гэта забірае 
ўсе сілы, а зусім не тэхнічны 
бок партыі.

Рыма: Можна ўспомніць 
і нашу апошнюю балетную 
прэм’еру — спектакль “па-
ненка і хуліган” на музы-
ку Шастаковіча, які аднавіў 
на нашай сцэне харэограф 
сяргей Махначоў з санкт- 
пецярбурга. цікава было назі-
раць, як для выканання харак-
тэрнай партыі хулігана з май-
го мужа “выбівалі” яго ары-
стакратызм, які так да месца ў 
класічных партыях прынцаў.

Гюльагасі: Я ў захапленні ад 
гэтага балета і ад гэтай ролі!

Рыма: Гюльагасі ў нас вы-
літы герой, пераможца, выса-
кародны арыстакрат. Так што 
ніякіх роляў ліхадзеяў яму не 
даюць, хоць не зашкодзіла б 
паспрабаваць ужо проста для 
цікавасці. 

— як вы лічыце, што вашу 
пару адрознівае ад іншых? 
Чаму харэографы часта ста-
вяць менавіта для вас?  

Рыма: Мне падаецца, наша 
пара дае эфект на сцэне. калі 
да нас прыязджаў ставіць зна-
каміты Георгій алексідзэ, мы 
якраз з Гюльагасі танцавалі 
ў “дон кіхоце” кара караева 
ў харэаграфіі Георгія коўту-
на. алексідзэ паглядзеў гэты 
балет і адабраў нас у адзін са 
складаў для пастаноўкі свай-
го спектакля. для прэм’еры 
балета “Лэйлі і Меджнун” ён 
вылучыў нас і аргументаваў 
свой выбар тым, што на пару 
Гюльагасі — Рыма немагчыма 
глядзець без слёз.

— Пазнаёміліся вы ў харэа-
графічным вучылішчы, а ў 
прафесію як прыйшлі?

Рыма: Можна сказаць, што 
прафесія нас абодвух выбрала. 
са мной адбылася наогул лёса-
вызначальная гісторыя. Мы з 
сям’ёй жылі ў маленькім прыга-
радзе Баку Лок Батан, што ў пе-
ракладзе з азербайджанскага аз-
начае “патануў вярблюд”! пас-
ля таго, як у 80-х гадах згарэў 
Тэатр оперы і балета ў Баку, на 
час аднаўленчых работ артысты 
сталі шукаць дадатковыя спо-
сабы заробку. адна з салістак 
тэатра адкрыла ў нашым прыга-
радзе танцавальны гурток, куды 
мая маці запісала і мяне. Я стала 
займацца і зразумела, што мне 
гэта прыносіць вялікае зада-
вальненне. апынулася так, што 
не толькі мне спадабаўся балет, 
але і нашай настаўніцы спада-
балася я. калі яна вярталася ў 
адрэстаўраваны тэатр, паабя-
цала патэлефанаваць мне праз 
два гады. і што вы думаеце? 
Яна сапраўды патэлефанавала! 
За такую неабыякавасць я буду 
ўдзячная вікторыі ахундавай 
усё сваё жыццё! пасля Бакін-
скага харэаграфічнага вучыліш-
ча мяне ўзялі ў тэатр, а ўжо праз 
паўгода далі партыю Машы ў 
“Шчаўкунку”… 

Гюльагасі: а мяне заўважыў 
нейкі мужчына, калі мы з баць-
кам ехалі ў метро. Мне было 

ўсяго пяць га-
доў, я быў вель-
мі энергічны і 
не мог спакой-
на сядзець на 
адным месцы. 
Гэты незнаёмец 
звярнуў на мяне 
ўвагу, падышоў 
да бацькі і пра-
панаваў аддаць 
мяне ў балет. 
Бацька выра-
шыў, што гэта 
добрая ідэя, і 
запісаў мяне ў гурток пры до-
ме афіцэраў. Затым было вучы-
лішча, дзе мы і пазнаёміліся з 
Рымай. а зблізіла нас сумесная 
праца ўжо ў тэатры. У нас з’яў-
лялася ўсё больш спектакляў, 
дзе мы танцавалі разам, пры-
чым чамусьці адны рамантыч-
ныя партыі, калі па сюжэце мы 
ігралі закаханых. куды ўжо тут 
было схавацца ад пачуццяў!

— Што ў перспектыве ў ва-
шага сямейна-творчага дуэта? 

Рыма: Усё, што мы з Гюль-
агасі маем цяпер, у нас ёсць 
менавіта дзякуючы прафе-
сіі. Гэта высакародная праца, 
якая выхоўвае характар, сілу 
духу, волю, дысцыпліну… Мы 
і сына свайго хацелі б бачыць 
артыстам балета, у адрознен-
не ад шматлікіх калег, якія не 
жадаюць для сваіх дзяцей та-
кога цяжкага лёсу. 

Гюльагасі: Я сем гадоў вы-
кладаў пластыку і дуэтны танец 
у азербайджанскім дзяржаў-

ным універсітэце культуры і 
мастацтваў на кафедры харэа-
графіі. У перспектыве збіраюся 
працягваць педагагічную працу 
і зрабіць свой унёсак у развіццё 
нашага балета. а вось мая жонка 
скончыла гэты ж універсітэт па 
спецыяльнасці “Балетмайстар”, 
у яе ёсць здольнасці да пастано-
ўкі харэаграфіі. але асноўнае на-
ша жыццё праходзіць, вядома ж, 
у тэатры. цяпер рыхтуемся да 
пастаноўкі балета “сцежкаю 
грому” кара караева, праца над 
якім павінна пачацца ў найблі-
жэйшы час. 

Рыма: спадзяёмся такса-
ма, што давядзецца яшчэ не-
аднойчы пабываць у Мінску. 
вельмі спадабаўся прыём, 
які нам аказалі ў вялікім тэатры 
оперы і балета Беларусі падчас 
дзён культуры азербайджана. 
Усе службы працавалі вель-
мі прафесійна, а стаўленне да 
артыстаў было ўвогуле вышэй 
усялякай пахвалы.

Раман са сцэнай
Маша і прынц, Рамэа і джульета, Лэйлі і Меджнун — у творчым багажы Рымы 
іскандэравай і Гюльагасі Мірзоева нямала рамантычных вобразаў, створаных 
на сцэне азербайджанскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра оперы і балета. 
каханне і рамантыка суправаджаюць вядучую пару азербайджанскага балета 
не толькі ў прафесіі: артысты разам і на сцэне, і па жыцці. 

Гюльагасі Мірзоеў. 

Сцэна са спектакля “Сем прыгажунь”.

Рыма Іскандэрава.
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Жана Ла ШкеВіЧ

Увага, знаўцы ды заўсёднікі 
Тэатра юнага гледача! У якім 
спектаклі знайшлося падобнае 
мастацкае кіраўніцтва да дзе-
яння? слушна, у цудоўнай гі-
сторыі пра Брыка і Шусю, якія 
шукаюць лета. а яшчэ ў тэатры 
ёсць прынцэса Беласнежка, якая 
вельмі любіць свайго маленькага 
поні. Ёсць маленькі лорд седрык 
Фаўнтлярой, што любіць сабак і 
рыхтуе свайму дзеду прыемную 
неспадзёўку — сабачы хор, які 
брэша... дакладна пад музыку. 
Ёсць маленькае асляня, якое 
ўцякае ад жорсткага гаспада-
ра і дапамагае немаўляці на імя 
езус хрыстус. Ёсць вожыкі, ва-
вёркі, мядзведзі, парсючкі, па-
цукі, краты, ластаўкі... У тэатры 
працуюць з вобразамі. У адных 
спектаклях жывёльныя персана-
жы адлюстроўваюць чалавечыя 
дачыненні, у іншых — уяўленні 
людзей пра жывёл, у нейкіх — 
стасункі людзей з жывёламі.

неўзабаве высветлілася, што 
сярод нашых заўсёднікаў-тэатра-
лаў ёсць ратаўнікі жывёл з мола-
дзевага грамадскага аб’яднання 
“суперкот”. натуральна, Тэатру 
юнага гледача проста наканавана 
было з ім пасябраваць! 

вольга Швед, старшыня “су-
перката”, з гэтай нагоды жартуе: 
маўляў, у нас агульныя каты, 
сабакі, дзеці, сваякі, а хто як не 
дзеці і жывёлы патрэбны адзін 
аднаму? 

паводле адукацыі вольга — пе-
дагог, паводле заняткаў — прад-
прымальнік, у вольную часіну 
— валанцёрка. перавагу аддае 

катам. Бавіцца з імі столькі часу, 
што, падобна, здолее перакла-
даць з кацінае мовы на некалькі 
чалавечых.

— амаль перакладаю, — па-
гаджаецца вольга. — Здаецца, 
самыя лепшыя чалавечыя па-
чуцці ўзнікаюць да дзяцей і да 
жывёл. варта дакрануцца да пух-
натага кацінага камячка альбо 
да маленькага дзіцяці... а калі не 
ўзнікаюць, калі чалавек не лю-
біць жывёл ды дзяцей, дык з 
чалавекам нешта не тое робіцца... 
дзеці жывуць пачуццямі, жывяц-
ца вобразамі, таму спектаклі, на-
пэўна, самае геніяльнае вынаход-
ніцтва, каб распавесці дзіцяці пра 
жывёлу і абудзіць да яе лепшыя 
пачуцці (вядома, ёсць адметныя 
фільмы ды кнігі, але тэатр — 
ён вось тут і цяпер, і яго ўздзеян-
не пераацаніць цяжка). 

У тэатры ёсць гледачы, з якімі 
можна размаўляць перад спек-
таклямі альбо пасля спектак-
ляў. Мы распачалі сустрэчы па 
школах, а тэатральныя педагогі 
практыкуюць гэта прафесійна. У 
Тэатра юнага гледача ёсць сайт, 
дзе адразу з’явіўся банер “супер-
ката”. пакуль ТЮГ працуе ў арэн-
даваным памяшканні, самым 
дзейсным сродкам дапамогі мож-
на лічыць спектаклі. дырэктар 
тэатра Юрый кулік — драматург 
і рэжысёр — ужо напісаў п’есу з 
галоўнымі героямі сабакам казі-
кам і коткай Марыськай.

важна патлумачыць дзіцяці, 
кім можа і павінна зрабіцца жы-
вёла ў доме. перш як узяць сабе 
гадаванца, трэба моцна-моцна 
падумаць, ці здужае гаспадар 
за яго адказваць, пры гэтым 

не варта дагаджаць жаданню 
дзіцяці мець жывую цацку. Бо 
занадта часта многія бяруць ка-
цяня, а праз колькі часу, нагу-
ляўшыся, выкідаюць на вуліцу. 
ці гатовыя вы прыбіраць ла-
ток, вычэсваць поўсць, мыць 
лапы, падымацца на шпацыр з 
сабакам альбо разам з катом, 
які любіць пабудзіць гаспадара 
гадзін у пяць раніцы? а часам 
жывёлы хварэюць — патрэб-
ныя лекі, адмысловы дагляд. а 
часам уцякаюць — трэба цярп-
ліва і доўга шукаць. 

паводле рэкамендацый ад-
мыслоўцаў, трохгадоваму дзі-
цяці можна мець рыбак альбо 
птушку, а гадкоў з сямі-васьмі 
дзіця ў стане дапамагчы дагля-
даць ката ці сабаку. перадусім 
такі сябрук у хаце — гэта вы-
хаванне пачуццяў. стаўленне 
да жывёлы дапамагае змадэля-
ваць і нават выправіць чала-
вечыя дачыненні — сямейнікі 
больш уважліва ставяцца адно 
да аднаго, выяўляюць дабры-
ню, спагадлівасць, цярпен-
не. Жывёла часцяком спрыяе 
ўтварэнню асаблівай хатняй 
атмасферы. калі ў дзіцяці ёсць 
клопат і адказнасць за жывёлу, 
яно пераносіць гэта адказнае 
стаўленне на родных людзей. 
Жывёла можа выправіць ча-
лавечыя дачыненні, асабліва 
паміж старэйшымі і малодшы-
мі, якія дзеляць клопаты адпа-
ведна свайму ўзросту. адзін 
шпацыруе з гадаванцам, другі 
прыбірае і вычэсвае, у выніку 
агульная справа яднае і абу-
джае паразуменне. 

а навукоўцы з фінскага Kuo-

pio University Hospital высвет-
лілі, што дзеці менш хварэюць, 
калі ў сям’і ёсць свойская жы-
вёла. пры гэтым сабакі ўплыва-
юць на дзіцячы імунітэт лепей 
за катоў, таму што... цягаюць 
з вуліцы бруд. на яго імгнен-
на рэагуе імунная сістэма, і ў 
выніку ўзмацняецца супраць 
вірусаў і бактэрый, якія выклі-
каюць рэспіраторныя захвор-
ванні.

Тэатр адным з першых заў-
важае: калі наспявае праблема 
з жывёламі, значыць, ёсць праб-
лема ў чалавечым грамадстве. У 
гэтай праблемы шмат складні-
каў: жыццё, эканамічная сітуа-
цыя, выхаванне, але нейкія ма-
ральныя каштоўнасці нязмен-
ныя. добры чалавек не праміне 
бяздомнага сабаку, не выкіне на 
вуліцу ката. Жывёлы — катэго-
рыя асаблівая. Яны не могуць 
прасіць, патрабаваць, сказаць 
пра свой боль і змагацца за свае 
правы. Таму ў дачыненні да іх 
надзвычай важная чалавечая 
інтуіцыя і жаданне дапамагчы. 
дапамагаючы іншаму, ты нешта 
знойдзеш для сябе. 

Моладзевае аб’яднанне “су-
перкот” (http://forum.superkot.
com/) — грамадскае: склада-
ецца з валанцёраў і тых, хто ім 
дапамагае, а таксама з усіх, хто 
можа і хоча дапамагчы. пэўная 
мэта — ратаванне жывёл, якія 
трапляюць на адрас Гурскага, 
42. а туды трапляюць бяздом-
нікі — кінутыя, выкінутыя, 
адрынутыя, літаральна вы-
цягнутыя з-пад колаў машыны 
альбо цудам ацалелыя пасля 
“палёту” з высокага паверху. 

і часу на ратаванне ў іх вельмі 
мала. Трэба хутка знайсці для 
жывёліны новы дом — у ідэале, 
а на справе — нейкі зацішны ку-
ток, дзе можна лекаваць (а так-
сама стэрылізаваць), даглядаць 
(а таксама адаптаваць пасля 
стрэсаў) і чакаць... Таго самага 
гаспадара. вядомыя гісторыі са-
бак, якія паміралі на магіле гас-
падара; валанцёры апавядаюць і 
пра катоў, якія папросту адмаў-
ляліся есці і гінулі — праз тое, 
што ім здрадзілі, іх кінулі.

У “суперката” няма звыклага 
офіса, затое ёсць прытулак, дзе 
часова ўтрымліваюцца гэтыя 
небаракі. памяшканне невялі-
кае, хвастоў шмат, дзейнічаць 
трэба хутка, таму што сталіца 
— горад вялікі, у тым ліку і на 
гора — кацінае ці сабачае. ва-
ланцёры разбіраюць жывёл па 
дамах, па кватэрах, каб хоць 
трошкі пасунуць бясконцую 
чаргу. “суперкату” патрэбны 
добраахвотнікі — не толькі тыя, 
хто можа прыходзіць у прыту-
лак, але і тыя, хто можа дапа-
магчы лекамі, харчам, цёплымі 
посцілкамі ў халодную параві-
ну года, хто можа выступіць з 
аповедамі пра гадаванцаў і тлу-
мачэннямі правілаў утрымання 
жывёл у гарадскіх умовах. Заў-
сёднікі і валанцёры не толькі 
кормяць жывёл альбо робяць ім 
уколы: патрабуюцца фатографы 
і стылісты, кіроўцы з уласнымі 
машынамі, друкары, журналі-
сты і нават майстрыхі адзення 
для ўдзелу ў каціных і сабачых 
выстаўках. і, галоўнае, патрэб-
ныя чалавечыя рукі і сэрцы — 
даглядаць і любіць. 

Патрабуюцца рукі і сэрцы
Штораніцы за каваю я выслухоўваю сабачыя і каціныя гісторыі, бо сястра дапамагае валанцёрам, 
якія ратуюць гэтых жывёл. часам збіраюць па вуліцах, а часцей забіраюць з вуліцы Гурскага, 42, 
дзе месціцца ўстанова, названая “Фаўнай горада”, — пункт адлову і часовага ўтрымання катоў і 
сабак. Гісторыя першая, другая, чарговая... пазачарговую гісторыю я пачула падчас выканання 
службовых абавязкаў. перад пачаткам спектакля глядач гадоў васьмі шчасліва паведаміў: цяпер 
у яго таксама ёсць сабака! Тата разважліва ўдакладніў: маўляў, глядзелі ваш спектакль, а там сабака 
ды котка знаходзяць сабе гаспадароў. ну і... пад уплывам мастацтва спраўдзілі сынаву мару. Узялі 
сабаку. проста ўзялі — у валанцёраў...

Вольг а н і к а Л а е ўС к а я

— Гонару выступаць на сцэне Палаца 
кангрэсаў у Парыжы ўдастойваюцца 
найлепшыя творчыя калектывы. на-
рэшце на гэтай знакамітай канцэртнай 
пляцоўцы пабываў і беларускі балет. 
Раскажыце, калі ласка, як было атрыма-
на запрашэнне ў Парыж.

— Мы даволі даўно знаёмыя з імпрэсарыа 
армэнам карапецянам, які займаецца ар-
ганізацыяй гастроляў замежных балетных 
труп Францыі. планавалі супрацоўніцтва, 
аднак знайсці нейкае “акно” ў нашай рабоце 
і абмеркаваць усе арганізацыйныя моманты 
ўдалося толькі цяпер. Мы адразу дамовіліся, 
што гэты візіт будзе непрацяглым, так бы 
мовіць, азнаямляльным, але ў яго абавязкова 
ўвойдуць выступленні ў парыжы. 

У свеце існуе некалькі месцаў, дзе вель-
мі пачэсна выступаць на любой пляцоў-
цы. Гэта Лондан, Токіа, нью-Ёрк, пекін і, 
зразумела, парыж. сярод усіх канцэртных 
пляцовак для гастрольных труп у сталіцы 
Францыі палац кангрэсаў — самая лепшая і 
прэстыжная. для нас было вялікім гонарам 
паказваць там “спячую прыгажуню” чай-
коўскага, гэткі рафінаваны класічны балет. 
дарэчы, мы былі гатовыя танцаваць любы 
спектакль з нашага рэпертуару, але апош-
няе слова, вядома, было за імпрэсарыа, які 

прапанаваў для французскай публікі мена-
віта гэты балет. Такім чынам, мы двойчы 
паказалі спектакль у парыжы і адзін раз 
выступілі з ім у Туры. 

— якія ўражанні пасля выступленняў?
— Мне здаецца, што нашы артысты выгля-

далі вельмі годна. Яны максімальна адказна 
падышлі да гастроляў і паказалі свой самы 
лепшы ўзровень. нас вельмі добра прымалі, 
і было зразумела, што спектакль спадабаўся 
гледачам. Рэакцыя імпрэсарыа таксама была 
станоўчай, і мы дамовіліся пачаць распра-
цоўку далейшага плана выступленняў бела-
рускага балета Францыі. 

У парыж прыехалі з самым лепшым скла-
дам танцоўшчыкаў. партыю аўроры вы-
каналі народная артыстка Беларусі вольга 
Гайко, ірына Яромкіна і Марына вежнавец. 
вядучую мужчынскую ролю прынца дэз-
ірэ — лаўрэат міжнароднага конкурсу ігарь 
аношка і алег Яромкін. Фею карабос тан-
цавала дзіяна Лысенка, фею Бэзу — вольга 
Гайко і Марына вежнавец. вельмі адказнае 
і складанае па-дэ-дэ прынцэсы Фларыны 
і Блакітнай птушкі выконвалі народныя 
артысты Беларусі Людміла кудраўцава і 
ігар артамонаў, а таксама лаўрэаты між-
народных конкурсаў кацярына алейнік і 
канстанцін Геронік. цяпер чакаем водгукаў 
парыжскай крытыкі, якая лічыцца вельмі 
сур’ёзнай і з’едлівай.

— Палац кангрэсаў, дзе больш як тры 
тысячы месцаў, падчас выступленняў 
Вялікага тэатра быў амаль поўны. як вы 
лічыце, чым зацікавіў наш балет фран-
цузскую публіку?

— Мы прадстаўляем класічную рускую 
харэаграфію, а танцаваць рускую кла-
сіку — не так проста. на Захадзе далёка 
не ўсе добрыя трупы могуць і ўмеюць 
гэта рабіць. нам, у сваю чаргу, складаней 
выконваць неакласіку, сучасную харэа-
графію... У гэтым напрамку лідзіруюць, ка-
нечне, заходнія трупы. Такое “спаборніц- 
тва” працягваецца дзесяцігоддзямі і ка-
рысна ўсім — і артыстам, і гледачам. Таму, 
калі з Усходу прыезджае ў парыж добрага 
ўзроўню трупа, гэта заўсёды прыемна для 
французаў, і яны з задавальненнем ідуць 
і глядзяць.

— якія яшчэ гастрольныя паездкі ча-
каюць трупу балета Вялікага тэатра Бе-
ларусі?

— Зусім нядаўна мы былі ў вільнюсе з 
балетам “Бахчысарайскі фантан”, які за-
крываў дні культуры Беларусі ў Літве. 
праз месяц, у канцы лістапада, едзем у 
іспанію, дзе пакажам спектаклі “Лебя-
дзінае возера” і “Баядэрка”. праграма га-
строляў даволі напружаная, мы пабываем 
у некалькіх гарадах іспаніі. а з сярэдзіны 
снежня і да канца студзеня будзем у Гер-

Парыжскія гастролі 
У кастрычніку балетная трупа нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі 
Беларусь выступіла на адной з самых прэстыжных канцэртных пляцовак свету — артыстаў прымаў 
палац кангрэсаў у парыжы. спецыяльна для “ЛіМа” пра выступленні ў французскай сталіцы 
і гастрольную дзейнасць распавёў мастацкі кіраўнік балета, народны артыст Беларусі Юрый Траян.
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маніі з балетамі “Лебядзінае возера” і 
“Шчаўкунок”. дарэчы, у Германію нас за-
прашаюць другі год запар, мінулым ра-
зам мы былі ў туры па гэтай краіне амаль 
два месяцы.

У перспектыве імпрэсарыа прапануе 
зрабіць паездку традыцыйнай. вясною 
ў нас зноў іспанія і, магчыма, італія 
(востраў сіцылія). даволі шмат прапа-
ноў выступіць, але нас заўсёды стрым-
ліваў той факт, што дома мы пакідаем 
“на галодным пайку” беларускіх гледа-
чоў. каб неяк вырашыць гэту праблему, 
сёлета пашырылі нашу балетную тру-
пу. цяпер у ёй 110 чалавек — два паў-
навартасныя склады артыстаў. Такім 
чынам, мы нарэшце можам адначасова 
ездзіць на гастролі і паказваць спек-
таклі на роднай сцэне.   

http://forum.superkot.com/
http://forum.superkot.com/
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Чалавек года Ві-
цебшчыны — 2011 
Вольга ГінЬкО, 
дырэктар Праза-
роцкага вучэб-
на-педагагічнага 
комплексу “Дзіця-
чы садок-школа” 
Глыбоцкага раё-
на, распавядае пра 

краязнаўчыя ініцыятывы вучняў і 
складзеную імі супольна з настаўніка-
мі гісторыю сваёй установы:

— Яшчэ ў канцы хVіі стагоддзя, у 
1678 годзе, у празароках быў заснаваны 
францысканскі кляштар. пры кожным 
кляштары была школа. але пакуль да-
кументальных пацвярджэнняў гэтаму 
я не знайшла. Знайшла іншае:  хроніку 
празароцкага касцёла пазнейшага часу,  
у якой распавядаецца пра касцёльную 
школу: у ёй у 1885/1886 навучальным 
годзе вучыліся 48 хлопчыкаў. пазней у  
празароках існавала народнае вучылі-
шча. У 1900/1901 навучальным годзе яго 
наведвалі 57 хлопчыкаў і 7 дзяўчынак. 
У вучылішчы былі моцныя педагагічныя 
традыцыі, ёсць звесткі, што семінары та-
гачасных настаўнікаў праводзілі на базе 
гэтай установы. потым, за польшчай, 
тут дзейнічала чатырохкласная школа. 
Яе кіраўніком быў Эдвард вайцюкевіч. 
да вайны школа была сямікласнай, а з 
1951 года стала сярэдняй. 

У школе вельмі моцныя краязнаўчыя 
традыцыі, і тлумачыцца гэта нават тым, 
што 70 працэнтаў настаўнікаў — выпуск-
нікі гэтай жа ўстановы. сярод тых, хто яе 
скончыў, шмат навукоўцаў, выкладчыкаў.

Гісторыя школы — ад першай старон-
кі і да апошняй — занатаваная ў кнігах, 
якія пішуць, складаюць і саматужна вы-
даюць самі школьнікі. прыкладам, вучні 
6 — 7-х класаў пісалі пра знаных людзей. 
нашы землякі — не толькі заснавальнік 
беларускага тэатра ігнацій Буйніцкі, а і 
вацлаў Ластоўскі, Здзіслаў нядзеля. па  
“падручным расійска-крыўскім слоўні-
ку” вацлава Ластоўскага мы даследавалі 
імёны ўсіх хлопчыкаў і дзяўчынак шко-
лы, настаўнікаў. Між іншым, асаблівасці 
беларускіх страў таксама вывучылі па 
гэтым выданні. калі да нас прыязджа-
юць дэлегацыі, для іх у нас ёсць асаблі-
выя рытуалы, да прыкладу, прапануем 
ім “палавічок жаданняў”. але і стравамі 
спрабуем карміць нашымі, мясцовымі. 
Драмязоўкай — гэта каўбаса, “пальцам 
пханая”, — альбо ставім на стол завіва-
нікі — блінцы з творагам. Яшчэ цясткі 
— пячэнне з цеста. а мазулькі — калі 
ўнутры яго ёсць начынка. вялікая ду-
хоўная спадчына празароцкага краю. 
Яе здабыткі мы змясцілі ў зборніку дзі-
цячай творчасці “парасткі”. не так даў-
но выпусцілі гістарычны каляндар — 
“Летапіс вёскі празарокі”.

Літаратура і мастацтва  № 44   2 лістапада 2012 г.22 Зямля пад белымі крыламі

Слова краязнаўцы Музейны ўнікат

Між іншым

ад старажытнасці
да сучаснасці

Унікальная кніга “Гісторыя пінска ад 
старажытнасці да сучаснасці” ўбачыла 
нядаўна свет у Беларусі. Яе выхад пры-
меркаваны да 915-годдзя першага лета-
піснага згадвання горада. ідэя стварэн-
ня кнігі нарадзілася ў навукоўцаў у 2007 
годзе падчас імпрэзы, прысвечанай 910-
годдзю пінска. іх ініцыятыву падтрыма-
ла кіраўніцтва пінскага гарвыканкама, 
якое і дапамагло з фінансаваннем гэтага 
праекта. выданне ўтрымлівае шмат но-
вых і цікавых фактаў, якія цесна звязаны 
з археалогіяй горада. Тут рэгулярна пра-
водзяцца розныя раскопкі, у якіх бярэ 
ўдзел вядомы археолаг, лаўрэат дзяр-
жаўнай прэміі Беларусі пётр Лысенка.

аналагічнае выданне мае толькі Мінск. 
Як лічаць гісторыкі, такія кнігі павінны 
быць у кожнага горада, бо гэта наша па-
мяць, якая застанецца на стагоддзі. Людзі 
знаёмяцца з гісторыяй месца, дзе жы-
вуць, ганарацца ім і сваёй спадчынай.

Бажэна СТРОк

Таццяна ШЫМУк, 
ф о т а аў т ар а

У расійскім медальерным 
мастацтве XIX стагоддзя граф 
Фёдар Талстой (дарэчы, ро- 
дзіч Льва Талстога) быў знака-
мітым і паважаным майстрам. 
акрамя медальнай справы ў 
сферу яго творчых заняткаў 
уваходзілі жывапіс, скульпту-
ра і літаратура. Талент мастака 
ў Фёдара пятровіча адкрыўся 
яшчэ ў дзяцінстве. У 1804 го-
дзе, насуперак жаданню свай-

го бацькі, ён пакінуў адміраль-
скія курсы Марскога корпуса 
і паступіў у імператарскую 
акадэмію мастацтваў. Галоў-
ны кірунак творчасці мастака 
вызначыўся ў 1810 годзе, калі 
ён быў прызначаны на працу 
ў пецярбургскі манетны двор. 
Там не толькі безупынку вы-
раблялі капейкі, рублі і паў-
рублі, але і стваралі незлічо-
ную колькасць малюнкаў для 
будучых манет. Гэтай вельмі 
адказнай і тонкай справай 
займаліся медальеры.

Знакамітым Фёдара Талсто-
га зрабіла серыя з 21 дзівос-
нага медаля на тэму вайны з 
напалеонам, над якой ён пра-
цаваў з 1814 па 1836 год. У ка-
лекцыю, напрыклад, увайшоў 
медаль “У памяць айчын-
най вайны 1812 года”. Гэту 
ўзнагароду заснаваў цар аляк-
сандр I сваім указам ад 5 лю-
тага 1813 года. Узнагароджва-
ліся ім людзі ўсіх саслоўяў. на 
аверсе медаля — старажытны 
знак: у трохкутніку, які сім-
валізуе святую Троіцу, пра-
мяністае вока Госпада Бога. 
Гэта азначае, што Бог нас не 
пакінуў, ён прыглядае за намі.

“За любоў да айчыны” 
— адзін з вельмі рэдкіх 
медалёў. Яго ўручалі з вясны 
1812-га сялянам-партызанам 
Маскоўскай губерні, якія 
праславіліся ў вайне з фран-
цузамі. Медаль зроблены з 
цынку. на аверсе — партрэт 
імператара аляксандра I, а на 
рэверсе змешчаны надпіс “За 
любоў да айчыны”. некаль-

кі такіх медалёў захоўваецца 
цяпер у Эрмітажы.

Яшчэ ў музеі можна ўба-
чыць медалі 1835 года: “Уцёк 
напалеона за нёман”, “Бітва 
пры Лейпцыгу”, а таксама 
шматлікія іншыя медалі, ма-
неты і жэтоны, якія датычаць 
вайны 1812 года і чаканіліся ў 
Расійскай імперыі.

Уявіць сённяшні ваўкавыск 
без музея проста немагчыма. 
Багаты краязнаўчы матэрыял 
дазваляе праводзіць шырокую 
асветніцкую дзейнасць з кірун-
кам на ваенна-патрыятычнае 
выхаванне падрастаючага па-
калення, а змястоўныя фонды 
і новыя плошчы музея, шчы-
рае захапленне сваёй працай 
высокакваліфікаваных супра-
цоўнікаў, дапамога дзяржавы і 
запатрабаванасць ваўкавыска-
га ваенна-гістарычнага музея 
імя п. і. Баграціёна — усё гэта 
дазваляе спадзявацца, што ў 
ххі стагоддзі музей з такім ба-
гатым і цікавым мінулым чакае 
яшчэ шмат новых адкрыццяў.

Мастацтва медальераў
Фонды ваўкавыскага ваенна-гістарычнага 
музея імя п. і. Баграціёна налічваюць больш 
як 46 тысяч адзінак захоўвання, 
з якіх экспануецца каля 1600. Галоўным 
музейным унікатам можна лічыць калекцыю 
манет выдатнага медальера XIX стагоддзя 
Фёдара Талстога на тэму айчыннай вайны 1812 
года і Заходняга паходу 1813 — 1814 гадоў.

Медаль “За любоў да Айчыны” — аверс і рэверс. 

“У памяць Айчыннай вайны 1812 года” — аверс і рэверс.

Раіс а  Ма РЧУк

Экспазіцыя гэтага філіяла складаецца 
з некалькіх раздзелаў, адзін з іх знаёміць 
з пачатковай школаю канца хіх стагод-
дзя. сам будынак быў узведзены ў кан-
цы хіх — пачатку хх стагоддзя, калісьці 
ў ім размяшчалася менавіта пачатковая 
школа. Гэтыя факты і паслужылі штурш-
ком для правядзення музейных урокаў.

— За аснову мы ўзялі заняткі, якія пра-
водзіліся ў народных вучылішчах больш 
як сто гадоў таму, — распавяла старшы 
навуковы супрацоўнік капыльскага ра-
ённага краязнаўчага музея Таццяна ва-
ранцова. — Музейныя ўрокі разлічаны 
на вучняў шостых-сёмых класаў. Мы 
прапанавалі ім акунуцца ў школьную 
атмасферу тых далёкіх часоў і паспраба-
ваць выканаць заданні па падручніках 
канца хіх — пачатку хх стагоддзя, якія 
захоўваюцца ў музеі.

каб падлеткі маглі зразумець, як пра-
ходзілі тады заняткі, экскурсавод спа-
чатку прапаноўвае зрабіць невялічкае 
падарожжа ў мінулае, знаёміць з рары-
тэтнымі падручнікамі і пісьмовымі пры-
ладамі, зусім не падобнымі да сучасных. 
а потым пачынаюцца і незвычайныя за-

няткі. Урок праводзіцца толькі для шасці 
вучняў, паколькі маецца ўсяго дзве пар-
ты: адна разлічана на дваіх, другая — 
на чацвярых. але кожны пры жаданні 
можа паспрабаваць сябе ў якасці вучня 
старадаўняй школы.

— і вось старадаўні званочак апавя-
шчае пра пачатак урока, — расказвае 
далей аўтар праекта Таццяна варанцова. 
— вучні ракрываюць падручнікі: “Гра-
матыку беларускай мовы ў нагляданнях 
і практыкаваннях” (выдадзена ў 1931 
годзе), “арыфметыку” (за 1936 год), “Лі-
таратуру” (1940) і “Русскую грамматику” 
(1907 год). Экскурсавод тым часам раздае 
заданні. са свайго вопыту магу сказаць, 
што цяжэй даецца “Русская грамматика”, 
паколькі там сустракаюцца незнаёмыя 
сённяшнім вучням літары. непадробныя 
эмоцыі выклікаюць у вучняў пёравыя 
ручкі, рарытэтныя чарнільніцы. пад-
леткі з вялікай цікавасцю акунаюць у іх 
драўляныя ручкі і… спрабуюць пісаць. 
не абыходзіцца без клякс і памарак. пас-
ля выканання заданняў кожны атрымлі-
вае сваю адзнаку.

Такі экскурс у гісторыю надоўга заста-
ецца ў памяці падлеткаў, абуджае інтарэс 
да сваёй мінуўшчыны.

Пуцявіны

ваяваў на
пухавіччыне

сярод тых, хто сустрэў вайну ў чэр-
вені 1941 года на Міншчыне, паблізу 
чыгуначнай станцыі пухавічы, — ва-
сіль аглоблін. а ваяваў ён у складзе 
8-й паветрана-дэсантнай брыгады. на 
жаль, у самога васіля дзмітрыевіча 
пра той час ужо не распытаеш. ветэ-
ран вайны, літаратар пайшоў з жыцця 
ў 1995 годзе.

У вялікую айчынную вайну пасля 
года жорсткіх баёў у складзе брыгады 
в. аглоблін трапіў у нямецкі палон. 
Родным пасля таго, як брыгада аказа-
лася ў акружэнні, прыйшло паведам-
ленне пра гібель васіля. а дэсантнік 
працягваў нішчыць ворага. У палон 
трапіў 5 мая 1942 года пад вязьмай, у 
раёне станцыі дзягілева (смаленская 
вобласць). прайшоў праз канцлаге-
ры і астрогі ў драгобычы, хемеры і 
хамме. У дортмундзе працаваў на 
заводзе. двойчы спрабаваў уцячы. 
перад вызваленнем знаходзіўся ў 
Бухенвальдзе.

пасля зноў служба ў войску. дэма-
білізаваўся ў канцы 1945 года, а праз 
паўмесяца ўжо быў у родным чаля-
бінску. працаваў журналістам у газеце 
“копейский рабочий”. некалькі гадоў 
кіраваў літаратурным аб’яднаннем 
“вугалёк”. выступаў у друку з паэтыч-
нымі і празаічнымі творамі. У рукапісе 
засталіся раман “падземны гул” і збор-
нік вершаў “Я па зямлі хадзіў лёгка”. 
пэўна ж, у гэтых кнігах — і фрагменты 
з пухавіцкай ваеннай памяці…

Сяргей ТУРЭЦ

Урок-падарожжа 
каб больш зацікавіць і прывабіць наведвальнікаў, прынамсі, 
вучняў сярэдніх школ, у капыльскім раённым краязнаўчым 
музеі распрацавалі музейныя ўрокі. адзін з іх прайшоў у 
філіяле “Этнаграфія і побыт канца хіх — пачатку хх стагоддзя”, 
размешчанага ў вёсцы вялешыны, і атрымаў назву “Музейны 
ўрок. пачатковая школа”.



Ляв он Це ЛеШ

вялікія навасёлкі вядомыя з 
хVііі ст. як маёнтак навасёл-
кі. З сярэдзіны хіх і да пачатку 
хх ст. вёска належала збядне-
ламу, а ў мінулым магутнаму 
шляхецкаму роду кастравіц-
кіх, уладальніку герба “Бай-
буза”. продак кастравіцкіх,  
праваслаўны шляхціц іван, 
быў скарбнікам Мсціслаўскага 
павета. Унук яго, сцяпан, пе-
райшоў у каталіцкую веру. У 
пачатку хіх ст. кастравіцкія 
перабраліся з Гродзеншчыны 
на Міншчыну, былі прыліча-
ны да дваран Мінскай губерні. 
нашчадак старадаўняга роду 
карл самуілавіч кастравіцкі 
быў вялікім аматарам музы-
кі і меў добрую агранамічную 
адукацыю. пабраліся шлюбам 
бацькі будучага пісьменніка, 
калі карлу было 40 гадоў, а 
алене, маці каруся, — 19. але-
на Тадэвушаўна паходзіла з 
багатай сям’і, мела нядрэнную 
адукацыю — скончыла інсты-
тут у вільні.

Бацька каруся, як і многія ін-
шыя шляхцічы, узяў актыўны 
ўдзел у паўстанні кастуся ка-
ліноўскага, за што яго саслалі ў 
сібір, а маёмасць канфіскавалі. 
У горадзе Табольску ў сям’і ка-
стравіцкіх у 1868 г. нарадзіўся 

казімір Рафаіл карлавіч ка-
стравіцкі (карусь каганец). не-
як маленькі казік выпадкова 
ўпаў з высокага акна і моцна па-
калечыўся — у яго вырас горб. 
па злой іроніі лёсу бацька хлоп-
чыка ад нараджэння быў гарба-
тым.

У паўстанні ўдзельнічаў і брат 
карла — Міхал апалінары ка-
стравіцкі, які, ратуючыся ад 
пакарання, выехаў у італію. 
У 1880 г. тут нарадзіўся яго ўнук 
вільгельм — у будучым сусвет-
на вядомы паэт Гіём апалінэр, 
стрыечны пляменнік каруся 
каганца.

пасля дзесяцігадовай ссыл-
кі сям’і кастравіцкіх дазволілі 
вярнуцца ў Беларусь. спачатку 
жылі на стаўбцоўшчыне, а по-
тым, пасля смерці карла, алена 
з чатырма дзецьмі перабрала-
ся на койданаўшчыну, у вёску 
Юцкі, што непадалёк ад нава-
сёлак. каб уратаваць сям’ю ад 
галечы, узяла ў прымы селяніна 
кардзецкага, ад якога нарадзі-
ла траіх дзяцей. Гарбаценькі 
карусь быў нелюбімым дзіцём 
у вялікай сям’і. але адораны 
дапытлівасцю, любоўю да пры-
роды. хлопчык не цураўся сяб-
раваць з вясковымі дзецьмі, раз-
маўляў з імі па-беларуску, што 
не падтрымлівалася ў сям’і. ім-
кнучыся набыць веды, казімір з 
дзяцінства займаўся самаадука-
цыяй, умеў добра маляваць. па-
сталеўшы, паступіў у Мінскае 
гарадское вучылішча, прадоў-
жыў вучобу ў Маскоўскім вучы-
лішчы жывапісу, скульптуры і 
дойлідства, дзе ўразіў выклад-
чыкаў сваім талентам.

недахоп грошай прыпыніў 
яго заняткі. У 1893 г. пачалася 
літаратурная дзейнасць казімі-
ра, з гэтага часу ён вядомы пад 
псеўданімам “карусь каганец”. 
каганец у пераносным сэнсе 
слова азначае светач. паэт збі-
раўся свяціць беларускаму на-
роду, а імя карусь узята як ус-

памін пра бацьку, бо ў Беларусі 
ў той час усіх карлаў называлі 
карусямі.

У 1899-м карусь узяў шлюб 
з Ганнай пракаповіч і абста-
ляваўся жыць каля вёскі Юц-
кі, ва ўрочышчы Лісія норы. 
каб пракарміць сям’ю (да 1908 
г. было ўжо чацвёра дзяцей), 
карусь часта мяняў месца жы-
харства і працу, якую нялёгка 
было знайсці з-за яго ўдзелу ў 
рэвалюцыйным руху. працаваў 
у Мінску, Лідзе, вільні… Быў 
добра знаёмы з братамі іванам 
і антонам Луцкевічамі, вацла-
вам Ластоўскім, алаізай па-
шкевіч, алесем Бурбісам і мно-
гімі іншымі.

У 1902 — 1903 гг. карусь ка-
ганец удзельнічаў у стварэнні 
Беларускай сацыялістычнай 
Грамады, распрацоўцы яе пра-
грамы. У розных друкаваных 
выданнях, асабліва ў “нашай ні-
ве”, пачалі з’яўляцца яго вершы, 
паданні. на драматычнай ніве 
дэбютуе п’есай “У іншым шчасці 
няшчасце схавана”, а вадэвіль 
“Модны шляхцюк” з поспехам 
ставіўся тэатрам і. Буйніцкага. 
каганец — аўтар першага ілю-
страванага дзіцячага падручні-
ка “Беларускі лемантар”, пасля 
выдання якога ў 1906 г. выйшла 
адразу тры лемантары. Малюнкі 
ў падручніках былі таксама яго. 

За рэвалюцыйную дзейнасць 
каганец праследаваўся царскімі 
ўладамі. першы раз яго арышта-
валі ў 1905 г. Разам з агітатарамі 
койданаўскай воласці адбываў 
пакаранне ў мінскай пішчалаў-
скай турме. калі карусь кага-
нец выйшаў адтуль, адно з пе-
цярбургскіх выдавецтваў пра-
панавала яму зрабіць малюнкі 
да сваіх выданняў. У 1909 г. за-
мовілі малюнкі да вокладкі кнігі 
Якуба коласа “другое чытанне 
для дзяцей беларусаў”.

У красавіку 1910 г. віленская 
судовая палата асудзіла каган-
ца на год зняволення ў той жа 
мінскай турме. У гэты ж час 
у ёй знаходзіўся і Якуб колас. 
Яны пазнаёміліся, пасябравалі. 
За кратамі Якуб колас напісаў 
шмат твораў, многія з якіх ка-
русь каганец аздабляў сваімі 
малюнкамі. на жаль, яны не 
захаваліся. пасля вызвалення 
з турмы ў 1911 г. яго здароўе 
значна пагоршылася. 20 мая 
1918 г. ён памёр ад сухот. паха-
ваны карусь каганец у вялікіх 
навасёлках. У 1988 г. стараннямі 
землякоў з’явіўся помнік на яго 
магіле. пра яе клапоцяцца вучні 
і настаўнікі мясцовай школы.
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Лёсы людскія

Раіс а  Ма РЧУк, 
ф о т а аў т ар а

Менавіта пра гэта і многае іншае распавядае вы-
стаўка, што працуе ў нацыянальным гістарычным 
музеі Беларусі, прысвечаная 150-годдзю Беларус-
кай чыгункі. Экспазіцыя, якая знаёміць з гісто-
рыяй айчыннай чыгуначнай магістралі на розных 
этапах яе развіцця, дазволіць ацаніць унікальнасць 
і важнасць рэалізаваных за ўвесь гэты перыяд ідэй. 
дарэчы, экспанаты для выстаўкі ўзяты з калекцыі 
музея гісторыі Беларускай чыгункі.

У экспазіцыі прадстаўлены рэдкія экспанаты, 
дакументы і фотаздымкі, форменнае адзенне, 
розныя прыстасаванні і апараты, некаторыя з іх 
— сапраўдныя рарытэты. да прыкладу, свечач-
ны ліхтар (1860 — 1947), які выкарыстоўваўся 
для ўнутранага асвятлення пасажырскіх вагонаў, 
ці буферны ліхтар, фарфоравая талерка Міка-
лаеўскай магістралі 1912 года, станцыйны звон. 
дэманструюцца таксама пуцявыя прылады: пу-
цявы малаток, гаечны ключ, кірха і інш.

вялікую цікавасць у наведвальнікаў павінны 
выклікаць макеты, у тым ліку рухомага саста-
ву. прынамсі, паравоза, які эксплуатаваўся на 
Маскоўска-Брэсцкай чыгунцы з 1871 года, а так-
сама макеты сучасных цеплавозаў, электрацягні-
ка, электравозаў, грузавых і пасажырскіх вагонаў, 
шпалападбівачнай машыны. адзін з макетаў ма-
гістралі вырабілі выхаванцы гуртка мадэлізму 

сталічнай дзіцячай чыгункі. дэкаратыўная част-
ка экспазіцыі стылізавана пад купэ вагона. Тут 
ужыты і прыём дыярамы з пярэднім прадметным 
планам — цягніком, які адыходзіць удалячынь.

сапраўдны падарунак для аматараў чыгунач-
най даўніны — кнігі, якія падабраны з фондаў на-
вукова-тэхнічнай бібліятэкі Беларускай чыгункі. 
У ліку рарытэтаў — зборнік тарыфаў Расійскіх 
чыгунак за 1904 год.

— хаця сёлета мы святкуем юбілей, але, як заў-
сёды, напружана працуем, — зазначыў намеснік 
начальніка Беларускай чыгункі валерый стра-
мук. — сёння ідзе вялікая рэканструкцыя нашых 
старых вакзалаў у Брэсце, Гродне, у тым жа па-
рэччы, укараняюцца сучасныя сістэмы аўтама-
тыкі, будуюцца сацыяльныя аб’екты, уводзяцца 
ў эксплуатацыю новыя цягнікі. Зразумела, скла-
дана ўмясціць у невялікую экспазіцыю ўсе 150 
гадоў развіцця Беларускай чыгункі, таму што яна 
часта мадэрнізавалася, прайшла разам з краінаю і 
яе жыхарамі праз усе гістарычныя выпрабаванні. 
думаецца, гэта выстаўка будзе цікавай у першую 
чаргу нашым маладым чыгуначнікам і ветэра-
нам, аматарам гісторыі і тым, хто па-сапраўднаму 
любіць чыгунку.

Мір а іўкОВіЧ

У госці да мінчан прыехалі вы-
хаванцы студыі “со-Творение”, 
якая працуе пры Ямала-ненец-
кім акруговым музейна-выста-
вачным комплексе імя і. с. Ша-
маноўскага. акцыя накіравана на 
вывучэнне і папулярызацыю па-
дзей, звязаных з агульным гіста-
рычным мінулым Беларусі і Расіі 
ў дзіцяча-маладзёжным асярод-
дзі. У леташнім сакавіку падоб-
нае мерапрыемства праводзілася 
ў расійскім горадзе салехардзе.

З беларускага боку ў гэтым ме-
рапрыемстве бралі ўдзел дзеці са 
шматдзетных, няпоўных, апя-
кунскіх сем’яў, якія наведваюць 
прылепскі дзіцячы сад — сярэд-
нюю школу смалявіцкага раёна. 
Гэтыя хлопчыкі і дзяўчынкі да-
лучыліся да культурна-адука-
цыйнай дзейнасці на базе Бела-
рускага дзяржаўнага музея гісто-
рыі вялікай айчыннай вайны. З 
расійскага боку гасцей прымалі 
выхаванцы студыі “со-Творе-
ние”. дарэчы, акцыя праводзіла-
ся пры падтрымцы дэпартамен-
та міжнародных і знешнеэкана-
мічных сувязей Ямала-ненецкай 
аўтаномнай акругі.

сёлета дэлегацыю з салехарда 
гасцінна прымае Беларускі дзяр-
жаўны музей гісторыі вялікай 
айчыннай вайны. праграма візі-
ту складаецца з чатырох асноўных 
частак: культурна-адукацыйнай, 
навукова-даследчай, прафары-
ентацыйнай, забаўляльнай. Госці 
пазнаёмяцца са сталічнымі му-
зеямі і тэатрамі, нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі, наведаюць 
ваенна-гістарычны комплекс 
“партызанскі лагер” цэнтра эка-
лагічнага турызму “станькава” і 
Белавежскую пушчу, пабываюць 
у Брэсцкай крэпасці і Мірскім 
замку, дадуць тэатралізаванае 
прадстаўленне “дзеці пра вайну”.

акцыя праводзіцца з мэтай 
фарміравання гістарычнай свя-
домасці і беражлівага стаўлення 
да культурна-гістарычнай спад-
чыны, выхавання патрыятызму, 
пашырэння кругагляду навучэн-
цаў, развіцця іх творчых, інтэ-
лектуальных і даследчых здоль-
насцей. арганізатары ўпэўнены: 
развіц-цё міжнароднага супра-
цоўніцтва ў музейнай справе 
будзе спрыяць папулярызацыі 
гісторыка-культурнай спадчыны 
двух народаў сярод моладзі Расіі 
і Беларусі.

Каганец азначае светач
У вёсцы вялікія навасёлкі, што знаходзіцца непадалёк ад горада дзяржынска, давялося сустрэцца
з вопытным краязнаўцам, педагогам і кіраўніком школьнага гісторыка-краязнаўчага музея
вячаславам кавалеўскім. дзякуючы яго клопатам у тутэйшай сярэдняй школе абсталяваны куток,
звязаны з жыццём і творчасцю беларускага паэта, празаіка, драматурга, публіцыста і мастака
каруся каганца (казіміра карлавіча кастравіцкага).

Герб Кастравіцкіх. 

Карусь Каганец.

З нагоды

Чыгунка святкуе юбілей

Фрагмент экспазіцыі.

ці ведаеце вы, што першая 
чыгуначная лінія прайшла па 
беларускіх землях на ўчастку 
парэчча — Гродна (крыху больш 
як 60 кіламетраў) і стала часткай 
магістралі, якая злучыла пецярбург 
з варшавай? З дня, калі быў адкрыты 
рух на гэтым адрэзку, і вядзе сваё 
летазлічэнне Беларуская чыгунка. 
адбылася незвычайная для тых 
часоў падзея 27 снежня 1862 года.

Акцыі

Да спадчыны ―
беражліва

З 2 па 7 лістапада на базе Беларускага дзяржаўнага 
музея гісторыі вялікай айчыннай вайны 
праводзіцца міжнародная культурна-адукацыйная 
акцыя “Тыдзень у музеі”. актыўны ўдзел
у ёй бяруць вучні сталічнай сярэдняй школы № 55.



бот падчас свят-
кавання дня го-
рада Мінска.

ініцыятарамі 
новага лапіка-
вага руху ў Мін-
ску выступілі 
святлана і Юрый 
платуновы, ва-
лянціна Жытке-
віч. каардынатар 
праекта — Тац-
цяна кузняцова, 
мастацкі кіраў-
нік і кансуль-
тант — вольга 
Матусевіч.

— Майстры лапікавай мазаікі ства-
раюць самыя розныя творы, якія по-
тым збіраюцца ў адно прыгожае пано, 
— распавёў старшыня Беларускага 
саюза майстроў народнай творчасці 
Яўген сахута. — прыемна, што ў экс-
пазіцыі прадстаўлена большасць ра-
бот беларускіх майстроў. адчуваецца 
дух Беларусі, нашы традыцыі, павер’і, 
старажытная сімволіка, якая ярка пра-
явілася ў народна-мастацкім тэкстылі. 
Між іншым, калі ў працэсе стварэння 
незвычайных работ удзельнічаюць не 
толькі беларускія майстры, але і замеж-
ныя, то атрымоўваюцца арыгінальныя 
творы калектыўнага характару. Такім 
чынам усталёўваецца свое-асаблівы 
творчы мост сяброўства паміж наро-
дамі.

пра сваё захапленне лапікавым шыц-
цём распавяла майстар іна салавянчык:

— Займаюся ў студыі пры палацы 
чыгуначнікаў, дзе мы і выстаўляем 

свае творы. кіраўнік студыі валян-
ціна Жыткевіч праводзіць майстар-
класы, каб прыцягнуць да гэтага 
рамяства як мага больш людзей, за-
цікавіць іх менавіта лапікавым ма-
стацтвам. У сваёй рабоце “прывітан-
не з палесся” я адлюстравала бусла 
як сімвал Беларусі. Фонам для карціны 
паслужыла мешкавіна. а яшчэ выка-
рыстала паркаль і карункі.

сакрэтамі шыцця падзялілася і Тац-
цяна кузняцова. Яе работа “нябеснае 
трапятанне славянскіх палёў”, якая дэ-
манстравалася на выстаўцы, выйшла ў 
фінал Маскоўскага міжнароднага кон-
курсу “падарожжа ў часе”.

— Маёй унучцы шэсць гадоў, а маёй 
вясельнай сукенцы, якая ўтварае фон 
твора, — трыццаць шэсць, — заўважыла 
майстар. — думаю, што сукенка-абярэг 
стане сямейнай рэліквіяй.

падчас адкрыцця выстаўкі майстры 
атрымалі дыпломы за ўдзел у праекце 
“Мінскае палатно-покрыва”.

Дар’я ШОЦік, 
ф о т а ка с т уся Др о б ав а

Лапікавая мазаіка — адзін з відаў 
сучаснага дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва. Традыцыі народнага рамя-
ства адраджаюцца дзякуючы майстрам, 
якія з захапленнем працуюць у самых 
розных тэхніках, ствараюць свой ад-
метны дызайн. напрыклад, звычайную 
“бабуліну коўдру” ператвараюць у дзіў-
ную тэкстыльную карціну. Ручная рабо-
та мае вялікую каштоўнасць, бо кожны 
абрэзак тканіны робіцца непаўторным. 
Так перадаецца духоўнасць і імпэт твор-
цы іншым людзям.

Год таму пачаў ажыццяўляцца праект 
“Мінскае палатно-покрыва”, які пры-
свячаўся 945-годдзю горада. Удзельні-
кі гэтага праекта вырашылі стварыць 
калектыўны выраб — палатно-абярэг 
Мінска — і тым самым пажадаць бе-
ларускай сталіцы дабра і росквіту. да 
ўдзелу запрасілі ўсіх жадаючых, не-
залежна ад узросту, нацыянальнасці 
і краіны пражывання, а таксама май-
строў і творчыя калектывы лапікавага 
шыцця. Майстры стваралі лапікавыя 
міні-вырабы памерам 40 на 40 санты-
метраў і злучалі іх у вялікія палотны. 
на працягу года, пакуль доўжыўся 
праект, атрымалі дзесяць мастацкіх 
палотнаў памерам 2х1,4 метра. Гара-
джане і госці сталіцы змаглі ацаніць 
маляўнічасць і мастацкасць гэтых ра-
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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

Афарызм

З глыбінкіДабра і росквіту
Мінску і беларусам

Майстры лапікавага шыцця з Беларусі і Расіі 
прадставілі свае цудоўныя работы ў філіяле 
нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 
Беларусь — доме-музеі I з’езда РсдРп. 
Галоўны экспанат выстаўкі “Лапікавы блюз” — 
палатно-абярэг Мінска. прываблівалі гледачоў 
і іншыя мастацкія творы, сярод іх — аўтарскія 
работы майстроў творчай студыі “хобі-курсы”.

Фрагмент “Мінскага палатна-покрыва”.

Таццяна Кузняцова. Карціна “Нябеснае 
трапятанне славянскіх палёў”.

Мілыя паэты! Дазвольце выказаць вам спачуванне... і пасведчыць перад усім светам,
што вы — вялікія пакутнікі на зямлі.

якуб кОЛаС

аБРаннік паЛессЯ
У Мазырскай гарадской бібліятэцы 

— філіяле № 12 адбыўся літаратур-
ны круіз “Ты Мазыр — мой парнас 
каля прыпяці мілай…”, прымеркаваны 
да 75-годдзя з дня нараджэння Уладзімі-
ра верамейчыка — беларускага пісьмен-
ніка, настаўніка.

Разам з гімназістамі ў віртуальнае па-
дарожжа выправілася і Галіна дашкевіч, 
кандыдат філалагічных навук, член саюза 
пісьменнікаў Беларусі.

Галіна Мікалаеўна ўспамінала пра тыя 
дні, калі яна пазнаёмілася з Уладзімірам 
верамейчыкам. Распавядала пра яго паэ-
му “Ліхаўня”, прысвечаную памяці маці, 
соф’і данілаўны Збароўскай. сама па-
эма дакументальная, паэт не змяніў 
ніводнага імя герояў. Творчая спадчы-
на Уладзіміра верамейчыка надзвычай 
багатая: лірыка, проза, публіцыстыка, 
сатыра і гумар — усё ёсць у яго 11 кнігах. 

натхнёная творамі пра Мазыр, пры-
пяць, палешукоў, верш “палесся абран-
нік” Галіна Мікалаеўна прысвяціла Ула-
дзіміру верамейчыку.

Ганна БУЛаШ,
г. Мазыр

пРацЯГ ТРадЫцЫй
слаўная літаратурнымі традыцыя-

мі капыльская зямля. Шмат якія зна-
камітыя пісьменнікі адсюль родам. 
сярод іх і класік яўрэйскай літаратуры 
Мендэле Мойхер-сфорым, што на-
радзіўся ў капылі. У вёсцы слабада- 
кучынка нарадзіўся паэт, празаік, кры-
тык адам Бабарэка, які быў адным з 
заснавальнікаў літаб’яднання “Малад-
няк”, а потым сакратаром “Узвышша”. 
дый іншыя знакамітыя людзі родам 
адсюль. У гэтым можна ўпэўніцца, на-
ведаўшы музей слабада-кучынскай 
сярэдняй школы.

са знаёмства з яго экспазіцыяй і па-
чалася работа семінара “Літаратурная 
капыльшчына: мінулае і сучаснасць”, ар-
ганізатарамі якога выступілі Мінскі аб-
ласны інстытут развіцця адукацыі, прад-
стаўніцтва Deutscher Volks-hochschül-
Verband e. V.” (Федэратыўная Рэспубліка 
Германія) у Рэспубліцы Беларусь і сама 
школа. сярод удзельнікаў семінара былі 
пісьменнікі-землякі Леаніда падвойская, 
алесь Марціновіч і мясцовыя паэты.

Музей у школе створаны дзякуючы 
намаганням апантанага краязнаўцы 
Барыса дзенісюка, намесніка дырэктара 
па вучэбнай і выхаваўчай рабоце. пад 
яго кіраўніцтвам дзеці збіраюць матэ-
рыялы пра сваіх землякоў, актыўна зай-
маюцца пошукавай работай. 

падчас семінара адбылася прэзен-
тацыя кніг Л. падвойскай “Максим” 
і “алёна”, якія з’яўляюцца першымі 
двума раманамі яе трылогіі “предтечи 
зверя”. У яе творах спалучаны фэнтэзі і 
дэтэктыў (апошняе паўплывала на тое, 
што кнігі з’явіліся ў серыі “современ-
ный детектив”, якую саюз пісьменнікаў 
Беларусі выпускае сумесна з выдавец-
твам “харвест”), фантастыка і трылер, 
містыка і драма. на гэта звярнуў увагу 
а. Марціновіч. Заўважыў ён і тое, што 
Л. падвойская псіхалагічна глыбока 
пранікае ў лёсы сваіх персанажаў. 

З вялікай цікаўнасцю слухалі пры-
сутныя выступленне самой Леаніды 
іванаўны, якая расказала, як прыйшла ў 
літаратуру, як узнікла задума трылогіі, 
падзялілася творчымі планамі. а такса-
ма падарыла свае кнігі школе. 

арцём якУШаў,
капыльскі раён

Іна Салавянчык. Работа “Прывітанне з Палесся”.


