
Таццяна С ТУДЗЕНКА

Адзіная прысвечаная яму манаграфія 
выдадзеная ажно ў 1969 годзе. Пяць-
дзясят старонак “кішэннага” фармату 
пераказваюць культурна-асветніцкія 
выданні, адзначаючы памятныя даты 
лёсу кампазітара. Калі не стварыць 
грунтоўнай і прафесійнай сучаснай 
біяграфічнай крыніцы, беларусы ўрэш-
це будуць думаць, што музыка іх гімна 
— народная. 

Увогуле, паходжанне яе з народных 
песенных крыніц не падлягае сумненню: 
кампазітар Несцер Сакалоўскі сфармі-
раваўся непасрэдна каля іх і дзеля іх за-
хавання. Усё яго жыццё музычная твор-
часць спалучалася з дзейнасцю нястом-
нага фалькларыста — збіральніка і апра-
цоўшчыка народнай песеннай спадчыны, 
а таксама з працай кіраўніка творчых ка-
лектываў, малых і буйных, самадзейных і 
прафесійных, але часцей за ўсё створаных 
выхадцамі з самай непасрэднай гушчы 
народа. З народа паходзіў ён сам. Звесткі 
са згаданай біяграфіі, падрыхтаванай му-
зыказнаўцам Ізідорам Нісневічам, даюць 
шмат прасторы для зацікаўленага ўяў-
лення — абы толькі з-за лаканізму і не-
шматлікасці фактаў яно не пераходзіла ў 
міфатворчасць.

Першыя шэсць гадоў жыцця Несце-
ра Сакалоўскага прайшлі ў вёсцы Вешкі 
Докшыцкага раёна. Хата бацькоў была 
чымсьці накшталт вясковага клуба: у 

зімовы час жанчыны збіраліся ў ёй на по-
прадкі, спявалі народныя песні. “Саліра-
вала” звычайна маці. Родны дзядзька Не-
сцера быў слынны аматар-скрыпач. Слу-
хаючы “Польку для струнных” кампазіта-
ра Н. Сакалоўскага, так і бачыш сялянскі 
“баль” на чале з музыкам-скрыпачом: 
вось гучыць уступ — надта павольна і 
неяк надта доўга, нібы чакаючы падба-
дзёрвання, заахвочвання з боку танцораў 
і слухачоў. Толькі пасля трэці гучання ме-
лодыя набывае звыклую польцы гарэзлі-
вую хуткасць, але потым зноў марудзіць 
(адпачніце, маўляў, і пачакайце — ша-
нуйце скрыпача), пасля зноў — гарэзліва, 
імкліва. Уявім сабе і шасцігадовага хлап-
чука — дзесь у кутку або на печы, каб не 
замінаць танцорам, не мільгацець перад 
вачыма заглыбленых у кудзелю і песню 
жанчын.

Дзядзька Несцера, дарэчы, быў не 
толькі скрыпачом, але і знаўцам нацыя-
нальных абрадаў, тэатралізаваных гуль-
няў. Досвед яго адгукнецца, калі пятнац-
цацігадовым юнаком будучы кампазітар 
трапіць нарэшце ў Першую працоў-
ную школу ў Мінску і стане актыўным 
удзельнікам яе аматарскага творчага 
гуртка, потым — удзельнікам хору ў 
“Беларускай хатцы”, калі будзе ротным 
запявалам і кіраўніком самадзейнасці 
падчас тэрміновай службы ў Чырвонай 
Арміі. Прыдасца вопыт дзядзькі — чым 
далей, тым больш удасканалены ўласна 
атрыманымі ведамі, — падчас ангажэ-

мента ў перасоўным драмтэатры Ула-
дзіслава Галубка (1920-я гг.).

Гады акцёрскай і хормайстарскай 
дзейнасці тут, у “БДТ-2”, — вызначаль-
ныя ў далейшым развіцці Несцера Сака-
лоўскага як прафесійнага кампазітара-
фалькларыста. Аматарам, вандроўным 
музыкам ён мог заставацца колькі за-
ўгодна, але бездань народнай культуры, 
адкрытая ім падчас вандровак па Бела-
русі, паспрыяла жаданню гэта багацце 
засвоіць і зрабіць гэта карэктна, прафе-
сійна, годна — так, як яно таго заслугоў-
вала. Адсюль, адначасова з працай у пе-
расоўным тэатры, — пяць гадоў вучобы 
на тэарэтыка-кампазітарскім аддзяленні 
Беларускага дзяржаўнага музтэхнікума 
(цяпер — Мінскае музычнае вучылішча 
імя М. Глінкі). Адсюль ужо ў прызнана-
га кампазітара і паспяховага кіраўніка 
(у 1930-я гг. яго песенныя калектывы 
становяцца вядомымі за межамі БССР) 
— прага вышэйшай музычнай адука-
цыі. Перад вайной і пасля Перамогі ён 
наведвае клас кампазіцыі ў Беларускай 
дзяржаўнай кансерваторыі, але сістэма-
тычнай адукацыі так і не атрымае — з-за 
бюракратычных перашкод, з-за хваробы 
і заўчаснай смерці. У гэтым ёсць пэўны 
сімвалізм: дасягнуўшы вяршынь прафе-
сійнага майстэрства, Несцер Сакалоўскі 
не набыў фармальнага статусу прафе-
сіянала і ў поўным сэнсе слова застаўся 
кампазітарам народным.

(Заканчэнне на стар. 5.)
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Думка пісьменніка
Ці ўсе рэкі
цякуць у акіян?

У 80-я гады ХХ ст. 
тагачасны кіраўнік 
СССР Міхаіл Гарба-
чоў дазволіў гарад-
скім жыхарам куп-
ляць вясковыя хаты 
і афармляць як леці-
шчы. Маючы шмат-
дзетную сям’ю, даво-
лі танна набылі і мы з 
жонкай кінутую хат-
ку на Віцебшчыне ў 
вёсцы Панфілаўшчы-
на. Хоць і далекавата 

ад Мінска, але ж блізка да Шаркоўшчыны, дзе 
жылі бацькі, якім патрэбна наша дапамога.

З гэтага часу выхадныя, адпачынкі, 
школьныя, а потым і студэнцкія канікулы 
сям’я праводзіла ў вёсцы. А гэта дарога, 
дарога, дарога... Каб дабрацца да Панфілаў-
шчыны, трэба праехаць дзве вобласці — 
Мінскую, Віцебскую — і пяць раёнаў: Мін-
скі, Лагойскі, Докшыцкі, Шаркоўшчынскі, 
Глыбоцкі. Усе вёскі і мястэчкі, праз якія 
“ляцеў” наш “Запарожац”, трапна ахры-
шчаны людзьмі “гарбаты”, дзеці вывучылі 
на памяць. Нават гульню прыдумалі: “ад-
гадай наступную вёску”. У гэтую гульню- 
адгадайку трапілі і рэкі: Усяжа, Падзвейна, 
Сцюдзёнка, Поня, Аржаніца, Бярозаўка, 
Дабрылаўка, Маргва...

Чуеце, як гучаць, з якіх часоў прыйшлі 
да нас назвы рэк?! Яны — подых стара-
жытнай даўніны, у іх слаўная гісторыя на-
шай дзяржавы. Узяць хаця б Сцюдзёнку, 
што перагукаецца з вёскай Сцюдзёнка, ка-
ля якой у 1812 годзе пацярпеў бясслаўную 
паразу Напалеон Банапарт.

Не хочацца, але міжвольна думаецца пра 
тое, што не толькі пералічаныя, але і ўсе 
гэтак званыя малыя рэкі, могуць знікнуць 
з карты Беларусі. Не, назвы застануцца... 
у Энцыклапедыі, а дзе-нідзе, магчыма, за-
стануцца і шыльды паўз дарогі, толькі на іх 
будзе напісана: тут працякала рака...

Чаму ў мяне атрымліваецца гэткі песімі-
стычны прагноз? Напэўна, таму, што я па-
мятаю, як у шасцідзясятыя гады мінулага 
стагоддзя бульдозерамі чысцілі раку Мню-
ту, а потым мы купаліся і на былой водмелі 
не маглі “дастаць” дно, у васьмідзясятыя — 
чысцілі, абкошвалі траву, выцягвалі трак-
тарамі з Бярозаўкі і Маргвы агромністыя 
дрэвы, паваленыя буранамі і, як ні горка, 
бабрамі... А сёння спыніцеся каля шыльды 
“р. Усяжа” ў напрамку Лагойска і паспра-
буйце зачарпнуць вады. Наўрад ці гэта 
вам удасца. Не спатоліць смагу радыятара 
вашай машыны Дабрылаўка, па дарозе на 
Браслаў паміж Глыбокім і Шаркоўшчынай, 
а на Маргве — дрыгва зацягне.

Знікнуць малыя рэкі — што будзе з вя-
лікімі?

Я згадаў толькі некалькі дарагіх сэрцу ра-
чулак, рачулак, якія даюць жыццё, натхня-
юць на творчасць. А іх — тысячы!.. Не па-
мылюся, калі скажу, што ў кожнага беларуса 
ёсць свая рэчачка, на якой ён вырас, да якой 
імкнецца душа, якую бачыць у снах. Гэта і 
ёсць наша Бацькаўшчына, яе трэба збераг-
чы і абавязкова перадаць у спадчыну.

У нас створана шмат кантралюючых орга-
наў, звязаных з выкарыстаннем прыродных 
рэсурсаў (у тым ліку водных), для якіх клю-
чавое слова ў дзейнасці — барацьба. Напэў-
на, трэба вызначыцца і з добраўпарадкаван-
нем рэк, каб дэвіз іх працы гучаў прыкладна 
так: чыстыя, паўнаводныя рэкі і азёры — га-
рант будучыні Рэспублікі Беларусь.

У кастрычніку распачаў працу наноў вы-
браны Парламент. Было б добра, каб думка 
пісьменніка супала з думкай хоць аднаго 
парламентарыя (зрэшты, павінен быць ся-
род іх хоць адзін сапраўдны рыбак).

А калі супадзення не адбудзецца, то дзе-
ля каго і чаго мы дзелімся сваімі думкамі?..

Віктар ПРАЎДЗІН

Галоўны хор
Несцера Сакалоўскага

9 лістапада спаўняецца 110 гадоў з дня нараджэння Несцера Сакалоўскага — аўтара музыкі 
Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Чым больш часу праходзіць з даты яго смерці ў 1950 годзе,
тым больш легендарнай здаецца постаць кампазітара. 

Місія: захаваць
У пачатку ХХ стагоддзя на месцы 
дома нумар 13 па сучаснай 
вуліцы М. Багдановіча пад адным 
дахам размяшчаліся тры дамы. 
У 1987 годзе была праведзена 
рэканструкцыя будынкаў,
іх аб’ядналі ў адзін і аддалі
ў распараджэнне Дзяржаўнага 
музея гісторыі беларускай 
літаратуры. Сёння культурнае 
жыццё сталіцы складана ўявіць
без гэтай установы, кожны 
тыдзень тут адзначаны важнай 
падзеяй — сустрэчы з аўтарамі, 
прэзентацыі выданняў, адкрыццё 
тэматычных выставак… Некалькі 
дзён таму музей адзначыў свой 
першы сур’ёзны юбілей — 
25-годдзе. Пра яго гісторыю 
і сучаснасць, цікавыя праекты, 
сённяшнія клопаты і планы 
на будучыню — гутарка
з дырэктарам Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літаратуры 
Лідзіяй Макарэвіч.

(Заканчэнне на стар. 12.)

Літаратура 
і мастацтва

Падарункі ад Выдавецтва Беларускага Экзархата — у фонд музея. 
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Кір а МУРАЎСКАЯ, 
ф о т а Юліі  С авіцкай

Ускласці кветкі да помніка Песняру на 
плошчу яго імя прыйшлі ў дзень 130-годдзя 
Якуба Коласа і прадстаўнікі ўлады, і дзеячы 
культуры, і школьнікі... Мінакі забываліся 
на суботнія клопаты і затрымліваліся, каб 
паслухаць словы вядомых асоб Беларусі ў 
гонар слыннага земляка.

Намеснік прэм’ер-міністра нашай краіны 
Анатоль Тозік падкрэсліў шматграннасць 
творчасці класіка айчыннай літаратуры, а 
таксама выказаў удзячнасць усім, хто браў 
удзел у падрыхтоўцы святочных мерапры-
емстваў Года кнігі. “Слова Коласа вучыць 
нас любіць нашу Радзіму, шанаваць род-
ную Беларусь, беларускую зямлю і мову”, — 
яшчэ раз задумацца, чым для нас з’яўля-
ецца Слова, прапанаваў міністр культуры 
Павел Латушка. Ён жа нагадаў прысутным 

пра тое, што чытаць класікаў варта не толькі 
ў юбілейны год. Радкамі бацькі прывітаў усіх 
сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Малень-
кія ўдзельнікі тэатральнага гуртка “Вытокі” 
Стаўбцоўскага раённага цэнтра культуры 
прачыталі верш-прысвячэнне “дзядзьку 
Коласу”. А старшыня Саюза пісьменнікаў Бе-
ларусі Мікалай Чаргінец прыгадаў, што Якуб 
Колас стаяў ля вытокаў гэтай арганізацыі, 
і працытаваў радкі народнага паэта. Шлях 
да Коласа назваў “адзіна верным шля-
хам беларусаў” галоўны рэдактар часопіса 
“Полымя” пісьменнік Мікола Мятліцкі, які 
заклікаў прысутных прысягнуць у тым, што 
“зробім усё, каб нашы духоўныя сілы пры-
расталі з кожным днём, каб наш голас і на-
далей чуўся ў свеце”.

Нягледзячы на фармат, уганараванне 
Якуба Коласа не стала шараговым афіцый-
ным мерапрыемствам, а ў чарговы раз за-
сведчыла любоў народа да свайго Песняра.

Літаратура і мастацтва   № 45  9 лістапада 2012 г. ЛіМ-часапіс2
Пункцірам Да 130-годдзя Якуба Коласа

Дар’я ШОЦІК

У Дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнай і му-
зычнай культуры Рэспублікі Беларусь адкрылася 
выстаўка “Якуб Колас і тэатр”, прымеркаваная да 
130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Бела-
русі Якуба Коласа.  

Да коласаўскай драматургіі звяртаюцца многія бела-
рускія тэатры, бо шматграннасць характараў, багатая і 
каларытная мова заўсёды прыцягваюць увагу прафе-
сійных і аматарскіх тэатральных калектываў. Дарэчы, 
паводле аповесці “Дрыгва” кампазітар А. Багатыроў 
стварыў оперу “У пушчах Палесся” (у 1939 г. пастаўлена 
на сцэне Дзяржаўнага тэатра оперы і балета); у 2005-м 
— Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы 
паставіў драматычную паэму “Сымон-музыка”. І 
паводле іншых твораў Песняра таксама былі зроблены 
цудоўныя сцэнічныя ўвасабленні. Праўнучка Якуба Ко-
ласа Васіліна Міцкевіч упэўнена, што гэтая выстаўка буд-
зе карыстацца вялікай папулярнасцю ў наведвальнікаў. 

На экспазіцыі прадстаўлены рукапісы Коласа, 
віншавальныя адрасы беларускаму класіку, творчая 
перапіска з Драматычным тэатрам імя Якуба Кола-
са, а таксама эскізы касцюмаў, фотаздымкі, афішы, 
праграмы да спектакляў, нотныя рукапісы з фондаў 
Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музыч-
най культуры Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага лі-
таратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. 

Супрацоўнікі музея гісторыі тэатральнай і музыч-
най культуры паведамілі пра ўнікальныя нотныя 
рукапісы Юрыя Семянякі да оперы “Новая зямля”, 
якая была пастаўлена Дзяржаўным тэатрам оперы і 
балета. Прынамсі, маецца некалькі фотаздымкаў, на 
якіх і адлюстроўваюцца сцэны з гэтага спектакля. 
З асаблівай увагай прысутныя разглядалі эскізы 
касцюмаў, зробленыя мастачкай Алесяй Снапок-
Сарокінай да спектакля “Сымон-музыка”. 

А каб паглядзець іншыя адметныя матэрыялы, 
прыходзьце ў музей!

Гле б М А КС І М Е Н Я

Духоўна-асветніцкая праграма “Сям’я — 
Адзінства — Айчына”, каардынатарам якой 
з’яўляецца Рэспубліканскае грамадскае аб’яд-
нанне “Бацькі і настаўнікі — за адраджэнне 
праваслаўнай адукацыі” (старшыня Уладзімір 
Грозаў) і Выдавецтва Беларускага Экзархата, 
з’явілася дзякуючы сумеснаму намаганню цар-
коўных, свецкіх структур і шырокай грамад-
скасці пераламаць негатыўныя тэндэнцыі ў 
галіне дэмаграфічнага развіцця краіны, жадан-
ню садзейнічаць вяртанню высокіх духоўных 
традыцый, узнаўленню моцнай шматдзетнай 
сям’і. Таму кожнае чарговае мерапрыемства, 
што праходзіць у рамках гэтай праграмы, мае  
рэзананс і прыцягвае да сябе шырокія колы 
грамадскасці. Пацвярджэнне таму і нядаўні 
грамадскі форум “Духоўна-маральны фактар 
нацыянальнай бяспекі”. 

Пра значнасць і актуальнасць размовы, 
што адбылася на пасяджэнні, сведчыць і 

спіс удзельнікаў: акадэмік-сакратар Ад-
дзялення гуманітарных навук і мастацтваў 
Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі Аляк-
сандр Каваленя (ён і адкрыў пасяджэнне); на-
меснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і наву-
цы Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
Марат Жылінскі, намеснік дырэктара Інфар-
мацыйна-аналітычнага цэнтра пры Адміні-
страцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Леў 
Крыштаповіч, вядомы даследчык беларускіх 
шляхецкіх родаў, фундатар Анатоль Статке-
віч-Чабаганаў, дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі Вячаслаў Даніловіч, кіраўнік 
Каардынацыйнага цэнтра Беларускай Правас-
лаўнай Царквы па супрацьдзеянні наркаманіі і 
алкагалізму ў гонар святога пакутніка Ваніфа-
цыя іерэй Дзіанісій Пясецкі, настаяцель Мінс-
кага Касцёла Святых Сімяона і Алены, ксёндз 
Уладзіслаў Завальнюк, прафесар кафедры 
сацыяльнай камунікацыі факультэта 
філасофіі і сацыяльных навук Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта Ірына Калачова 
і іншыя. 

У прынятай рэзалюцыі адзначаецца, што ў 
Беларусі дзякуючы шматгадоваму палітыч-
наму кіраўніцтву, арыентаванаму на абарону 
глыбінных інтарэсаў народа і развіццё дзяр-
жаўнасці, захаваны найважнейшыя пераду-
мовы духоўна-маральнага дабрабыту. У той 
жа час нельга мірыцца з дэградацыйнымі 
працэсамі, што яшчэ маюць месца, асабліва 
ў сферы дэмаграфіі, і няспынным распаў-
сюджваннем культу спажывання, эгаізму, 
сацыяльнага песімізму і абыякавасці, якія 
разбураюць чалавечы патэнцыял краіны.

Удзельнікі грамадскага форуму звяртаюц-
ца да кампетэнтных органаў дзяржаўнага 
кіравання, грамадскіх арганізацый з заклі-
кам паспрыяць больш хуткаму ўвядзенню 
ў сістэму адукацыі абавязковых навучаль-
ных прадметаў “Асновы айчыннай духоўнай 
культуры” і “Духоўна-маральныя асновы 
сямейнага жыцця”.

Адзіна верны шлях

Раіс а  СІНЯЎСКАЯ

Даслалі вітанні і даўнія сябры му-
зея з далёкага замежжа. Нягледзячы 
на шматгадовую даследчую працу 
падчас падрыхтоўкі не абышлося без 
адкрыццяў: да прыкладу, у Віцебску 
знайшліся лісты Якуба Коласа да 
Аляксандры Каліны. 

Намеснік міністра культуры Белару-
сі Тадэуш Стружэцкі прыгадаў святка-
ванне 100-годдзя Якуба Коласа, якое 
ў свой час прыцягнула міжнародную 
ўвагу да творчасці Песняра, аднак заў-
важыў, што сёння “мы больш глыбока 
адчуваем асобу Якуба Коласа і той 
унёсак, які ён зрабіў у фарміраванне 
беларускага грамадства”. Удзельнікаў 
канферэнцыі не трэба было перакон-
ваць у важнасці захавання і аналі-
зу спадчыны Коласа — болей за тое, 
130-гадовы юбілей класіка айчыннага 
пісьменства перасягнуў межы нашай 
краіны. Так, плёнам 10-гадовага су-
працоўніцтва з Кіеўскім літаратурна- 
мемарыяльным музеем Максіма 
Рыльскага сталі неаднаразовыя су-
польныя акцыі, пошук літаратурных 
паралеляў, а таксама імкненне ўкраін-
скага боку перакласці творы сучаснай 
беларускай літаратуры на ўкраінскую 
мову. Дырэктар расійскага музейна-
выставачнага комплексу “Валакалам-
скі Крэмль” Віктар Іўчанкаў абвясціў 

пра маючую 
адбыцца су-
месную вы-
стаўку, “каб 
пра імёны Ко-
ласа і Купалы 
ведалі па ўсёй 
Расіі”. 

В ы н і к а м і 
ўласнай пра-
цы падзялі-
ліся і айчын-
ныя наву-
коўцы, якія 
п р а д с т а в і л і 
новыя вы-
данні, прысвечаныя Якубу Коласу. 
Як падкрэсліў вядомы коласазнаўца, 
член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
прафесар Міхась Мушынскі, на ста-
ронках яго “Летапісу жыцця і твор-
часці Якуба Коласа” творца “паўстае 
зусім новай фігурай”. 

Прадстаўнічасці і разнастайнай тэ-
матыцы секцыйных пасяджэнняў мог 
бы пазайздросціць самы высокі наву-
ковы форум. Тым, каму не пашанца-
вала патрапіць на “Каласавіны”, заста-
ецца толькі набыць у музеі адпаведны 
зборнік (значна большы па аб’ёме за 
сваіх папярэднікаў) і разам з яго аўта-
рамі стаць першаадкрывальнікамі не-
вядомых дасюль старонак спадчыны 
Якуба Коласа.

Невядомы Колас Старонка
тэатральных
падзей“Каласавіны” — рэспубліканскае свята з багатай гісторыяй — 

ладзіліся сёлета ў 27-ы раз і сабралі ў Дзяржаўным літаратурна-
мемарыяльным музеі Якуба Коласа на Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі “Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час”
прадстаўнікоў Беларусі, Расіі, Украіны.

Духоўнасць — фактар бяспекі

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляк-
сандр Лукашэнка павіншаваў 
калектыў Беларускай дзяржаў-
най філармоніі з 75-годдзем за-
снавання. “Вядучая канцэртная 
ўстанова дзяржавы прайшла 
доўгі, напоўнены здзяйснення-
мі шлях, зрабіла вялікі ўнёсак 
у развіццё і прапаганду на- 
цыянальнага музычнага мас-
тацтва, папулярызацыю лепшых 
узораў айчыннай і замежнай 
класікі і эстэтычнае выхаванне 
многіх пакаленняў беларусаў”, 
— гаворыцца ў віншаванні.

✓ Спецыяльны прыз Прэзі-
дэнта Беларусі “За захаванне і 
развіццё традыцый духоўнасці 
ў кінамастацтве” знакамітаму 
кінарэжысёру Карэну Шахна-
зараву ўручыў падчас адкрыц-
ця “Лістапада-2012” намес-
нік прэм’ер-міністра Беларусі 
Анатоль Тозік. 

✓ У Віцебску — традыцыйныя 
лістападаўскія дні Латвіі, якія ла-
дзяцца ў межах Праграмы транс-
гранічнага супрацоўніцтва “Лат-
вія — Літва — Беларусь”. Пачнецца 
свята 12 лістапада з абмеркавання 
сучасных тэндэнцый развіцця 
культурнай сферы і працягнецца 
вялікай канцэртнай праграмай. У 
межах яе запланавана выступлен-
не духавога аркестра “Daugava”, 
Дайніса Скуцеліса, Ілоны Багеле і 
ансамбля танца “Лявоніха”. Як абя- 
цаюць арганізатары, гэта будуць 
самыя прыгожыя і вытанчаныя 
ўзоры нацыянальных культур 
Латвіі і Беларусі.

✓ Гэтымі днямі ў Мінску пра-
ходзіць пасяджэнне пастаянна 
дзейнічаючага семінара пры 
Парламенцкім Сходзе Саюза 
Беларусі і Расіі па пытаннях бу-
даўніцтва Саюзнай дзяржавы на 
тэму “Актуальныя пытанні пат-
рыятычнага выхавання дзяцей 
і моладзі Саюзнай дзяржавы”. 
Сярод іншых будуць абмяркоў-
вацца роля культурных трады-
цый у выхаванні падрастаючага 
пакалення.

✓ Літаратурная вечарына, пры-
свечаная 130-годдзю з дня на-
раджэння Якуба Коласа і Янкі 
Купалы, адбылася ў Кішынёве. 
Арганізавалі яе пасольства Бела-
русі ў Малдове, Беларуская супол-
ка і Бюро міжэтнічных стасункаў 
Малдовы. Таксама ў межах імпрэ-
зы была прадстаўлена выстаўка 
“Беларусь мая сінявокая” членаў 
Беларускай суполкі Вячаслава 
Інаценкі і Ганны Мазур.

✓ Літоўскі рэжысёр Шарунас 
Бартас зацікаўлены ў супра-
цоўніцтве з “Беларусьфільмам”. 
Прынамсі, пра свой намер ён 
заявіў падчас “Лістапада”, удзел 
у якім бярэ не першы год. Як 
паведаміў рэжысёр, сумесныя 
кінапраекты будуць прысвеча-
ны рознай тэматыцы. 

✓ Беларускія народныя песні 
прадставіў у Нідэрландах дзі-
цячы хор “Крынічка” Мінска-
га дзяржаўнага палаца дзяцей 
і моладзі (мастацкі кіраўнік 
— заслужаны дзеяч мастацтваў 
Беларусі Наталля Суханава). 
Мяркуецца, у наступным годзе 
з канцэртам у горадзе Апель-
дорне выступіць аматарскі 
(фальклорны) калектыў. Такія 
акцыі стануць пастаяннямі.

✓ У Беларусі завяршыўся пер-
шы бард-рынг. Пляцоўкай для 
яго правядзення стаў Магілёў. У 
выніку глядацкага галасавання 
быў названы пераможца. Ім стаў 
Вячаслаў Клімовіч з Гомеля.

Падрыхтавала
Таццяна МАСТОЎСКАЯ



Вольг а НІКА ЛА ЕЎСКАЯ, 
ф о т а пр а да с т аўлена 

НА ВТ оперы і  б а ле т а 

Упершыню пастаноўку оперы  
Вялікі тэатр ажыццявіў у 2008 
годзе, падчас рэканструкцыі 
свайго будынка. Спектакль быў 
тэхнічна прыстасаваны да ўмоў 
часовай сцэны, на якой праца-
вала тады беларуская опера, і та-
му, на жаль, праіснаваў нядоўга 
— да завяршэння маштабнага 
рамонту. Цяпер, пасля чатырох-
гадовага перапынку, спектакль 
вяртаецца ў рэпертуар. 

Рэжысёр Галіна Галкоўская мае 
намер “узбуйніць” спектакль, 
выкарыстаўшы для гэтага ўсе 
тэхнічныя магчымасці сцэны, а 
таксама насычаную відэаграфі-
ку, якая дапоўніць сцэнаграфію. 
Афармленне спектакля захавае 
той сапраўдны “рускі дух”, які 
ёсць у гэтай оперы. Мастак-па-

станоўшчык Любоў Сідзельніка-
ва актыўна ўжывала ў сцэнагра-
фіі славянскія дахрысціянскія 
матывы і элементы вязьма. 

Нягледзячы на тое, што сцэ-
нічная кампазіцыя спектакля 
значна зменіцца, галоўная ідэя 
застанецца ранейшай. Мікалай 
Рымскі-Корсакаў, які выступіў не 
толькі кампазітарам, але і адным 
з суаўтараў лібрэта, стварыў пры-
павесць пра барацьбу дабра і зла. 
Сам кампазітар называў оперу 
“восеньскай казачкай”. 

У новай рэдакцыі “Кашчэя Бес-
смяротнага” захаваўся той жа склад 
салістаў, які быў сфарміраваны  
падчас падрыхтоўкі першай версіі. 
Кашчэямі будуць Аляксандр Жу-
каў і Эдуард Мартынюк, Царэўнамі 
стануць Алена Бундзелева, Тацця-
на Гаўрылава і Ганна Гур’ева, у ролі 
Івана-Каралевіча выступяць Улад-
зімір Громаў, Андрэй Марозаў і Іл-
ля Сільчукоў, партыю Кашчэеўны 

выканаюць 
Аксана Вол-
кава, Наталля 
Акініна і Алена 
Сало, вобраз 
Буры-Волата ўвасобяць Дзмі-
трый Капілаў і Аляксандр Крас-
надубскі. Рэжысёр-пастаноўшчык 
Галіна Галкоўская заўважае: “На рэ-
петыцыях спектакля я адзначыла 
цікавы факт. За чатыры гады, якія 
прайшлі з моманту першай паста-
ноўкі, у артыстах, занятых у спек-
таклі, прараслі творчыя “зярняты” 
іх роляў, прайшло назапашванне, 
неабходнае для паўнавартаснага 
стварэння вобразаў. Акрамя та-
го, калі задацца пытаннем, чаму 
“Кашчэй…” не ідзе ў іншых тэ-
атрах, то адказ зразумелы. У гэ-
тай оперы надзвычай складаны 
матэрыял для салістаў. Аднак у 
нас склалася такая каманда, дзе 
артысты проста выдатна спраўля-
юцца з партыямі. Пры тым, што 

спектакль насычаны па дзеянні і 
патрабуе ад выканаўцаў асабліва-
га акцёрскага майстэрства”. 

Музычны кіраўнік і дырыжор 
спектакля Іван Касцяхін дадае: “У 
нас такая пастановачная група, 
дзе ўсе зацікаўлены ў найлепшым 
выніку, маюць права голасу па 
любым пытанні, адчуваюць адзін 
аднаго і заўсёды знаходзяць па-
разуменне. Так, напрыклад, мне 
прыйшла ў галаву ідэя, як можна 
музычнымі сродкамі ўзмацніць 
сцэнічны вобраз Буры-Волата. 
Цяпер гэты персанаж у нас не 
нейкая пэўная асоба, а стыхія, 
якая можа прымаць антрапа-
морфны вобраз, “згушчацца” ў 
чалавека, а потым зноў разлятац-
ца па ўсёй зале”.

Столінскага райвыкан-
кама Сяргей Сідарэвіч 
і зямляк юбіляра, пра-
курор Брэсцкай во-
бласці Іван Наскевіч. 
Апошні пазнаёміўся 
з Іванам Піліпавічам 
яшчэ ў дзяцінстве, калі 
І. Супрунчык працаваў 
загадчыкам вясковай 
бібліятэкі. Тады кнігі ў 
вёсцы карысталіся вялі-
кім попытам, а выдава-
лі іх на непрацяглы час. Майстра 
зрабіў будучаму пракурору пра-
панову: той з братам апрацоўвае 
стос новых паступленняў — і 
яны ў яго распараджэнні. “У той 
час, — жартам узгадваў І. Наске-
віч, — я быў самым галоўным 
чалавекам у вёсцы”.

Значэнне творчасці І. Супрун-
чыка цудоўна прадэманстра-
ваў у сваім “ліхтарыку” Георгій 
Ліхтаровіч. Згадаўшы імкненне 
Расіі прарубіць акно на захад, 
ён дадаў: “А наш Супрунчык у 
Еўропу дзверы адной сякерай 
прарубіў даўно”.
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Повязі

Арт-лінія

Дзяніс  М А Р Ц І НОВ І ч

Імя Івана Супрунчыка до-
бра вядомае ўсім аматарам ай-
чыннага мастацтва. Ураджэнец 
столінскай вёскі Цярэблічы, 
ён робіць з дрэва самабытную 
драўляную скульптуру, кары-
стаючыся толькі сякерай, і ма-
люе вялікія серыі графічных 
твораў. Персанальныя выстаў-
кі майстра ладзіліся ў Брэсце, 
Віцебску, Польшчы і Галан-
дыі, а яго творы захоўваюцца 
і экспануюцца ў айчынных і 
замежных музеях. З нагоды 
70-годдзя Івана Супрунчыка 
ў выставачнай зале прайшлі 
адразу два знакавыя мерапры-
емствы: адкрыццё персаналь-
най выстаўкі майстра “Пале-

ская Атлантыда” і прэзентацыя 
альбома-манаграфіі, створанага 
мастацтвазнаўцай Вольгай Ла-
бачэўскай і фатографам Георгі-
ем Ліхтаровічам.

Але перш чым госці мера-
прыемства змаглі непасрэдна 
павіншаваць юбіляра, яны ўба-
чылі яго… на экране. Бо прэ-
зентацыя пачалася з паказу да-
кументальнага фільма “Давеку” 
Кацярыны Махавай, знятага на 
студыі “Летапіс”. Намеснік на-
чальніка ўпраўлення культуры 
Брэсцкага аблвыканкама Тамара 
Паўлюковіч уручыла І. Супрун-
чыку вышэйшую ўзнагароду 
Міністэрства культуры — знак 
“За ўклад у развіццё культуры 
Беларусі”. Таксама майстра па-
віншавалі намеснік старшыні 

Сякера пры дрэве
У выставачнай зале Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага 
цэнтра прайшла прэзентацыя альбома-манаграфіі “Палескія 
былі Івана Супрунчыка”, які выйшаў у РВУ “Літаратура 
і Мастацтва” пры фінансавай падтрымцы Столінскага 
райвыканкама.

Праца над скульптурай “Пераемнасць”. 
Ілюстрацыя з кнігі “Палескія былі

Івана Супрунчыка”.

 Рэспубліканскі семінар 
“Беларускі народны касцюм у 
прасторы і часе: пытанні за-
хавання, рэканструкцыі і сты-
лізацыі” прайшоў у Інстытуце 
культуры Беларусі. Для ўдзелу 
ў мерапрыемстве былі запроша-
ны спецыялісты Міністэрства 
культуры Беларусі, спецыялі-
сты па фальклоры і метады-
сты па традыцыйным касцюме 
абласных і раённых навукова- 
метадычных цэнтраў, выклад-
чыкі і навукоўцы вядучых вы-
шэйшых і сярэдніх спецыяль-
ных устаноў культуры нашай 
краіны. Сярод тэм, якія выклі-
калі найбольшую цікавасць, бы-
лі “Беларускі традыцыйны кас-
цюм як фактар нацыянальнай 
ідэнтыфікацыі беларусаў”; “Ла-
кальныя і рэгіянальныя асаблі-
васці беларускіх традыцыйных 
строяў”; “Спецыфіка арнамен-
тыкі і асаблівасці тэхнікі вышы-
ўкі ў традыцыйным беларускім 
касцюме”; “Сучасная рэканструк-
цыя і стылізацыя рэгіянальных 
беларускіх касцюмаў”.

Раіса МАРчУК

 Імпрэза пад мілагучнай 
назвай “Песня помніць…”, 
прысвечаная фальклору ў твор-
часці беларускіх паэтэс другой 
паловы ХХ стагоддзя, адбылася 
ў Дзяржаўным музеі гісторыі 
беларускай літаратуры. Супра-
цоўнікі музея ўпэўнены, што 
для беларускай жаночай паэзіі 
фальклорная традыцыя стала 
асноватворнай. Абапіраючыся 
на спрадвечныя духоўныя па-
няцці і каштоўнасці, паэтэсы 
вяртаюць нас да гэтых вытокаў 
народна-этычнага ўладкаван-
ня жыцця і свету. На вечары-
не выступілі Антаніна Хатэн-
ка, Галіна Каржанеўская, Ніна 
Шклярава. Майстры народна-
паэтычнага слова прачыталі 
вершы на тэму прыроды, ка-
хання, сям’і. Выступіў таксама 
этнагурт “Сёмуха”. 

Дар’я ШОЦІК

 Серыя канцэртаў “Што-
месяц 13-га па-беларуску” ўжо 
другі сезон знаёміць публіку 
з нацыянальнай гітарнай му-
зыкай. Выступаюць маладыя 
выканаўцы аўтарскай песні, а 
таксама рок- і блюз-гурты з роз-
ных гарадоў Беларусі. Удзель-
нікаў яднае талент, прафесія-
налізм, а галоўнае — любоў да 
“жывой” музыкі і роднай мовы. 
13 лістапада ў мінскім клубе 
“Салтайм” Вольга Акуліч і гурт 
“Верасень” выступяць з соль-
ным канцэртам. Калектыў, які 
грае ў стылі інтэлектуальны 
рок, прадставіць не толькі аку-
стычную праграму з альбома 
“Трохкутнік”, але і трэкі з кру-
жэлкі “Другі”, а таксама нека-
торыя новыя кампазіцыі. Спе-
цыяльныя госці: Алег Змушка 
(гітара) і Дзяніс Балахонаў (гі-
тара, губны гармонік). Пачатак 
a 19-й гадзіне.

Вікторыя ЛЯЙКОЎСКАЯ

 Дзяржаўны літаратурны 
музей Янкі Купалы працяг-
вае музычныя вечары ў межах 
праекта “Музыка ў музеі”. І гэ-
тым разам прапанаваў гледа-
чам імпрэзу Ганны Чумаковай, 
паэтэсы і выканаўцы, лаўрэ-
ата конкурсу аўтарскай песні 
“Купалаўскія вакацыі-2011”. 
Нагодай для вечарыны стаў 
выхад яе зборніка вершаў “Мой 
анёл прысніў мяне…”. Думка 
нараджае слова. Музыка нара-
джае песню. Ці наадварот? Раз-
важалі, слухалі і зачароўваліся 
прыгажосцю слоў і песень усе, 
хто завітаў у музей.

Алеся БАЦЮСь

Сцэна з оперы “Кашчэй Бессмяротны”.

«Восеньская казачка»

Таццяна А ЛЯКС А НДРА ВА, 
Вольг а НІКА ЛА ЕЎСКАЯ, 

ф о т а пр а да с т аўлена 
НА ВТ оперы і  б а ле т а 

Беларуская балетная трупа ўжо не ўпершыню 
выступае на сцэне Літоўскага Нацыянальнага 
тэатра оперы і балета. На гастролі запрашаюць 
як увесь калектыў, так і асобных салістаў тру-
пы. Паводле мастацкага кіраўніка балета Юрыя 
Траяна, у Літве склалася пэўнае кола аматараў 
беларускага харэаграфічнага мастацтва. Як 
адзначыў народны артыст Беларусі, тэатр ахвот-
на прымае прапановы выступіць у гэтай краіне: 
“Вельмі прыемна, што літоўскія гледачы паста-
янна чакаюць нашых гастроляў. Увогуле, мы 
толькі за тое, каб творчыя кантакты з любым 
тэатрам былі перманентнымі, пастаянна разві-
валіся і пашыраліся. Для пачэснай місіі закры-
ваць сёлетнія Дні культуры Беларусі мы абралі 

даволі рэдкі балет “Бахчысарайскі фантан”. 
Наколькі я ведаю, цяпер гэты спектакль 
у класічнай рэдакцыі Расціслава Захарава 
ідзе толькі ў нас. Галоўныя партыі ў спекта-
клі выканалі нашы лепшыя салісты — на-
родныя артысткі Беларусі Людміла Кудра-
ўцава і Вольга Гайко, вядучыя майстры сцэны 
Антон Краўчанка і Дзяніс Клімук”. Спектакль 
прайшоў у суправаджэнні сімфанічнага арке-
стра Вялікага тэатра Беларусі пад кіраўніцтвам 
дырыжора Івана Касцяхіна.

Білеты на “Бахчысарайскі фантан” былі 
прададзены задоўга да пачатку Дзён куль-
туры — яшчэ ў жніўні. А жадаючыя патра-
піць на гэты спектакль задавалі на ўваходзе ў 
тэатр знаёмае беларускім аматарам харэа-
графічнага мастацтва пытанне: “Ці ёсць у 
вас лішні білецік?” Літоўскія гледачы з заха-
пленнем сустрэлі балет і праводзілі артыстаў 
авацыямі, доўга не адпускаючы са сцэны.

Як адзначыў Надзвычайны і Паўнамоцны 
Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын, 
“знаёмства з культурай суседніх дзяржаў — 
гэта магчымасць лепш пазнаць адзін аднаго, 
лепш зразумець і ўспомніць тыя гістарыч-
ныя сувязі, якія аб’ядноўваюць нашы наро-
ды. Безумоўна, гэтыя Дні культуры паспры-
ялі далейшаму пашырэнню міжкультурнага 
дыялогу паміж нашымі краінамі, а таксама 
прэзентацыі Беларусі ў Літве”.

Дарэчы, наступныя гастролі артыстаў Нацы-
янальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы 
і балета Рэспублікі Беларусь у Літве запланава-
ны на верасень 2013 года. А крыху раней, у маі, 
у Мінск завітае трупа Літоўскага тэатра.

Гастролі ў Літве

Народная артыстка Беларусі Вольга Гайко ў ролі Зарэмы.

Урачыста завяршыліся Дні культуры Беларусі ў Літве. Яркую кропку 
ў святочных мерапрыемствах паставіў Вялікі тэатр Беларусі, які паказаў 
у Вільнюсе спектакль “Бахчысарайскі фантан” Б. Асаф’ева. 

10 лістапада ў Нацыянальным акадэмічным. Вялікім тэатры оперы 
і балета Рэспублікі Беларусь прэм’ера — новая рэдакцыя оперы 
Мікалая Рымскага-Корсакава “Кашчэй Бессмяротны”. 
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Таццяна ША БЛЫКА

Кастрычніцкі нумар часопіса 
“Беларуская думка” прапануе 
багатую палітру цікавых публі-
кацый.

У сваім артыкуле памочнік 
міністра абароны па ідэала-
гічнай рабоце ва Узброеных 
Сілах Рэспублікі Беларусь Аляк-
сандр Гура аналізуе, якое месца 
займае патрыятызм у пірамідзе 
каштоўнасцей сучаснай бела-
рускай моладзі. Аўтар выказ-
вае заклапочанасць тым, што 
ў цяперашніх дзяцей і падлет-
каў няма духоўна-маральных 
арыенціраў, здольных сфар-
міраваць іх як сапраўдных 
абаронцаў Айчыны. 

У традыцыйнай для часопі-
са падборцы “Саюзны вектар” 
друкуецца шэраг публікацый 
саюзнай тэматыкі. Так, пад 
назвай “Дзве палавінкі адна-
го вялікага сэрца” змешчаны 
фрагменты дыскусіі пра за-
хаванне помнікаў і памятных 
мясцін, звязаных з гісторыяй 

вайны 1812 года. Артыкул 
“Тэхналагічны кластар нана- 
электронікі” прысвечаны ад-
ной з самых амбіцыйных 
праграм Саюзнай дзяржавы 
“Прамень”, якая накіравана на 
распрацоўку тэхналогій пер-
спектыўных паўправадніковых 
гетэраструктур і стварэнне на 
іх аснове канкурэнтаздольных 
імпартазамяшчальных вырабаў 
мікраэлектронікі, оптаэлектро-
нікі і СВЧ-электронікі.

Пра Айчынную вайну 1812 
года расказваюць у навуковым 
артыкуле гісторыкі Аляксандр 
Каваленя і Васіль Ляўковіч. 
На гістарычным прыкладзе 
аўтары даводзяць, што, захоў-
ваючы адзінства і агульнасць 
духоўнай, культурнай, гумані-
тарнай і эканамічнай прасто-
ры Беларусі і Расіі, мы можам і 
сёння актыўна супрацьстаяць 
знешнім пагрозам і выклікам. 
У “Балонскіх таямніцах” да-
следчык Яўген Новік спрабуе 
паказаць грамадскасці патаем-
ныя бакі Балонскага працэсу, які 

ў выпадку рэалізацыі ў Белару-
сі можа прывесці да катастра-
фічнага зніжэння ўзроўню аду-
кацыі. Аўтар даказвае  немэта-
згоднасць і недапушчальнасць 
дзеянняў па разбурэнні бела-
рускай сістэмы адукацыі, ад-
мове ад дысцыплін сацыяльна- 
гуманітарнага цыкла ў негума-
нітарных ВНУ, пераўтварэнні 
ўніверсітэтаў фактычна ў тэх-
нікумы з 4-гадовым, а затым 
і 3-гадовым тэрмінам наву-
чання. Іншаму аспекту адука-
цыйнай тэматыкі прысвечана 
даследаванне Алега Яноўскага 
і Арцёма Назаранкі “Універ-
сітэцкія старонкі пракурора”. 
Акцэнт зроблены на ўдзеле 
Майсея Сегаля — аднаго з 
першых наркамаў юстыцыі і 
адначасова пракурора БССР — 
у станаўленні факультэта пра-
ва і гаспадаркі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта і па-
дрыхтоўкі кадраў беларускіх 
юрыстаў. 

“Пад небам Песняра” — 
такую назву атрымала інтэрв’ю 

з дырэктарам Дзяржаўнага літа-
ратурна-мемарыяльнага музея 
Якуба Коласа Зінаідай Камароў-
скай — яна расказвае пра мера-
прыемствы, якія праводзяцца 
ў нашай краіне і за яе межамі 
з нагоды 130-годдзя з дня на-
раджэння беларускага класіка. 
Асаблівы акцэнт зроблены на 
дзейнасці музея, сувязях кола-
саўцаў з калегамі з іншых кра-
ін, працы музейных аб’ектаў на 
Стаўбцоўшчыне, малой радзіме 
Якуба Коласа. Прыводзяцца 
малавядомыя факты з жыцця 
народнага паэта і яго блізкага 
атачэння. І яшчэ адно інтэрв’ю, 
што датычыць пісьменніцкай 
тэмы. Гутарка галоўнага рэдак-
тара часопіса Вадзіма Гігіна з вя-
домым беларускім пісьменнікам, 
грамадскім і палітычным дзея-
чам Мікалаем Чаргінцом прыс-
вечана яго 75-гадоваму юбілею. 
У першай частцы, надрукава-
най у гэтым нумары, суразмоў-
цы звяртаюцца да дзяцінства 
і маладых гадоў пісьменніка. 
У поле зроку трапляюць пасля-

ваеннае ліхалецце, станаўленне 
асобы, захапленне футболам, 
вучоба, пераход на службу ў 
міліцыю, першыя літаратурныя 
спробы.

У іншых публікацыях ну-
мара ўздымаюцца праблемы 
рацыянальнага выкарыстання 
экалагічных рэсурсаў Беларусі; 
распрацоўкі адзінай эканаміч-
най дактрыны ў рамках інтэгра-
цыйнага аб’яднання Беларусі, 
Казахстана і Расіі; разгляда-
юцца актуальныя палітычныя 
і прававыя аспекты станаў-
лення і развіцця дзяржаўна- 
прыватнага партнёрства ў нашай 
краіне.

Арыенціры і вектары

— Уладзімір Мікалаевіч, як узнікла 
ідэя форуму на гомельскай зямлі, з 
якой мэтай?

— Такія літаратурныя святы-сустрэчы 
праводзяцца па ініцыятыве пісьменні-
каў Гомельшчыны з моманту стварэння  
абласной арганізацыі. “Гомельскія літа-
ратурныя дажынкі”, якія задумваліся як 
творчая справаздача пісьменнікаў во-
бласці перад чытачом, за некалькі гадоў 
перараслі ў шырокафарматны фэст з 
новай назвай — “Гомельская літаратур-
ная восень”. Прычым, што немалаваж-
на, фэст набывае міжнароднае гучанне, 
бо апошнім часам літаратары памеж-
ных рэгіёнаў Расіі і Украіны таксама вы-
казваюць жаданне прыехаць у Гомель. 
І цяпер такую творчую справаздачу на 
гомельскай зямлі разам з намі право-
дзяць майстры слова з суседніх краін. Такі 
фармат сустрэч дапамагае знаходзіць но-
выя формы супрацоўніцтва, наладжваць 
узаемаабмены дэлегацыямі пры правя-
дзенні мерапрыемстваў, звязаных з класі-
камі беларускай, рускай і ўкраінскай літа-
ратур, абменьвацца новымі выданнямі, у 
тым ліку і перыядычнымі, каб мець уяў-
ленне пра літаратурны працэс у братніх 
краінах, праводзіць майстар-класы для 
пачаткоўцаў. І цяпер усё гэта рэальнасць. 
Мы набылі сапраўдных сяброў, узаемна 
цікавімся не толькі творчым працэсам, 
але і паўсядзённым жыццём адзін аднаго, 
радуемся поспехам, стараемся падтры-
маць у цяжкую хвіліну. Гэта яднае, дадае 
жадання пашыраць межы кантактаў і 
формы творчых сустрэч.

— чым адметная “Гомельская літара-
турная восень-2012”?

— Адметная — адназначна, бо гэта-
га вымагаюць Год кнігі і юбілеі класікаў 
беларускай літаратуры Янкі Купалы і 
Якуба Коласа. Ранкам 2 лістапада ў Бе-
лай гасцёўні палацава-паркавага ансамб- 
ля адбылася ўрачыстасць, прысвечаная 
130-годдзю з дня нараджэння беларускіх 
песняроў. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі 
творчай інтэлігенцыі і ўладаў, літарата-
ры і вучоныя, творчая моладзь. У межах 
свята былі ўшанаваныя лаўрэаты аблас-
ных літаратурных конкурсаў імя Кірылы 
Тураўскага і прысвечанага 130-годдзю 
Янкі Купалы і Якуба Коласа. Удзельнікі 
гэтай урачыстасці пазнаёміліся з рэдкімі 
выданнямі Якуба Коласа, паслухалі цу-
доўныя мелодыі, створаныя па матывах 
твораў класіка.

У абласной спецыялізаванай біблія-
тэцы імя У. Леніна прайшла галоўная 
падзея фэсту. Пісьменнікі Гомельшчы-
ны, Масквы, Браншчыны, Куршчыны, 
Сумшчыны і Чарнігаўшчыны пазна-
ёмілі чытачоў са сваімі творчымі на-
быткамі, распавялі пра дзейнасць 
пісьменніцкіх арганізацый. Новыя тво-
ры прадставілі чытачу як вядомыя, так і 
маладыя аўтары. Трэба сказаць, што сё-
лета выйшла з друку сапраўды шмат ці-
кавых кніг, нямала гомельскіх пісьмен-
нікаў надрукаваліся як у айчынных, так 
і замежных мастацкіх часопісах. Прэ-
зентуемыя выданні падаравалі бібліятэ-
цы. Гэта таксама добрая традыцыя.

У гарадской бібліятэцы імя Герцэна 
адбылася яшчэ адна цікавая імпрэза: 
пачынаючыя аўтары — выхаванцы Шко-
лы маладога літаратара (кіраўнік — Ніна 
Шклярава) — прадэманстравалі вынікі 
сваёй творчай дзейнасці.

На другі дзень фэсту ў рэдакцыі га-
зеты “Гомельскія ведамасці” прайшла 
сустрэча з кіраўніцтвам горада Гомеля і 
“круглы стол”, на якім літаратары трох 
краін абмяркоўвалі мастацтва слова і 
развіццё творчых кантактаў, планавалі 
правядзенне сумесных літаратурных 
акцый на 2013 год. Для гасцей Гомеля 
былі наладжаныя экскурсіі па гісторыка- 
культурных мясцінах другога па велі-
чыні горада Беларусі.

— Сапраўды, літаратурны фэст 
атрымаўся цікавым, насычаным па- 
дзеямі. І, зразумела, запамінальным 
для тых, хто ўзяў удзел у абласных літа-
ратурных конкурсах. Раскажыце, калі 
ласка, як часта ладзяцца такія творчыя 
спаборніцтвы і каму пашчасціла сёлета 
“ўзняцца” на Парнас?

— Шмат ініцыятыў ажыццявіла за 
апошнія некалькі гадоў Гомельскае 
абласное аддзяленне Саюза пісьменні-
каў Беларусі. Многія былі скіраваныя 
на працу з творчай моладдзю, прапа-
ганду чытання. Абласным аддзяленнем 
з 1 сакавіка па 1 жніўня праводзіліся 
два творчыя конкурсы — пяты абласны 
конкурс імя Кірылы Тураўскага на леп-
шае апавяданне, і другі абласны паэтыч-
ны конкурс, прысвечаны 130-годдзю з 
дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба 
Коласа.

У конкурсе імя Кірылы Тураўскага 
ўдзельнічалі людзі розных прафесій, 
заняткаў, з розных населеных пунктаў 
Гомельшчыны. Зразумела, і прадстаўле-
ныя імі творы рознага ўзроўню. Разам 
з тым, парадавала прага да творчасці, 
імкненне да асэнсавання рэчаіснасці, 
павага да роднай мовы і культуры. Жу-
ры вызначыла лепшыя празаічныя тво-
ры. Першае месца прысуджана Тамары 
Курленцы (апавяданне “Туман над по-
плавам”). Другое падзялілі паміж сабой 
Юрый Рачынскі (“Дзень даўжынёю ў 
жыццё”) і Яўген Грыгарэнка (“Цяжкая 
дарога”). Сакавітым народным гума-
рам, арыгінальнасцю задумы вылуча-
юцца апавяданні “Срэбны Двор” Натал-
лі Трызны і “Індывідуальнасць” Галіны 
Рагавой. Ім і дасталося трэцяе месца. У 
адпаведнасці з рашэннем журы яшчэ 
тры пачынаючыя аўтары будуць адзна-
чаныя заахвочвальнымі ўзнагародамі. 
Гэта Ганна Кавальчук, Раман Разанаў і 
Сяргей Прывалаў. 

Паэтычны конкурс прайшоў пры да-
волі вялікай актыўнасці аўтараў. Журы 
пад кіраўніцтвам паэта Міхася Болсуна 
прааналізавала і ацаніла амаль чаты-
ры дзясяткі паэтычных спроб. Лаўрэ-
ата першай ступені было вырашана не 
вылучаць. Найбольшай выразнасцю, 
вобразнасцю вызначаюцца вершы Зінаі-

ды Фісюк і Алены Мінчук. Ім прысуджа-
на другое месца і званне лаўрэатаў кон-
курсу. Трэцяе месца ў Ганны Плахатнюк.

— Акрамя творчай, па сутнасці, ас-
ноўнай дзейнасці гомельскія пісьмен-
нікі актыўна сустракаюцца з чытачамі, 
выступаюць у вучнёўскіх класах і сту-
дэнцкіх аўдыторыях, у працоўных ка-
лектывах, імкнучыся прапагандаваць 
чытанне, прыкладаючы намаганні, 
каб беларуская кніга не губляла сваіх 
пазіцый. А што найбольш цікавага ад-
былося ў жыцці саміх пісьменнікаў у 
Год кнігі?

— Хачу заўважыць, што на працягу 
апошніх некалькіх гадоў абласное ад-
дзяленне ажыццявіла шэраг выдавецкіх 
праектаў, накіраваных як на прапаган-
ду творчасці пісьменнікаў, так і на рэа-
лізацыю дзяржаўнай палітыкі ў галіне 
культуры. Выйшла з друку 98 новых 
кніг, выдаецца ўласны літаратурны аль-
манах, заснавана спецыяльная серыя 
“Бібліятэка Гомельскага Абласнога ад- 
дзялення ГА «СПБ»”. Прыемна і тое, што 
23 пісьменнікі сталі лаўрэатамі абласных, 
рэспубліканскіх і міжнародных конкур-
саў і прэмій. Сярод яркіх падзей літара-
турнага жыцця Гомельшчыны — фесты-
валь літаратуры і прэсы на рагачоўскай 
зямлі, абласны конкурс чытальнікаў, які 
сабраў прыхільнікаў мастацкага слова 
з усёй вобласці, урачыстыя і памятныя 
мерапрыемствы з нагоды юбілеяў Янкі 
Купалы і Якуба Коласа, Максіма Танка, 
правядзенне традыцыйных і новых літа-
ратурных конкурсаў у гонар класікаў бе-
ларускай літаратуры, прэзентацыі кніг, 
калектыўных зборнікаў… 

Што атрымліваецца, а што выклікае 
цяжкасці ў дзейнасці асобных аўтараў і 
пісьменніцкай арганізацыі Гомельшчыны 
ў цэлым, як рэалізуюцца творчыя праек-
ты — пра гэта ішла зацікаўленая размова 
на сакавіцкай сустрэчы актыву аддзя-
лення са старшынёй абласнога выкана-
ўчага камітэта Уладзімірам Дворнікам. 
Адным з яе вынікаў з’яўляецца праца па 
стварэнні Музея літаратуры Гомельшчы-
ны, актывізаваны іншыя справы, накіра-
ваныя на падтрымку мастацкага слова. 
І гэта радуе нас, літаратараў.

Дзяніс ІВАНОЎ

Літаратурны ўраджай
Традыцыйны фэст “Гомельская літаратурная восень-2012” сабраў аўтараў і аматараў 
мастацкага слова ў горадзе над Сожам. Чым здзіўлялі творцы гамяльчан і гасцей горада сёлета,
распавёў кіраўнік Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі
Уладзімір Гаўрыловіч. 



(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1).

Статус стваральніка беларускай пе-
сеннай культуры належыць яму безу-
моўна. Гэтаксама, як Коласу і Купалу 
— статус заснавальнікаў беларускай 
класічнай літаратуры. Калі дзякую-
чы Якубу Коласу і Янку Купалу бела-
руская літаратура расце з народнай 
культурнай спадчыны і мовы, то дзя-
куючы Н. Сакалоўскаму “прафесійная” 

беларуская песня таксама моцна тры-
маецца на глебе песні традыцыйнай, 
народнай. Гэта значыць, што ёй не так 
проста растварыцца ў сінкрэтызме і 
касмапалітызме сучаснай папулярнай 
музычна-песеннай творчасці і вытвор-
часці. Параўнаем, аднак, размах шана-
вання памяці народных паэтаў і народ-
нага кампазітара... 

Збіранне і апрацоўка народных пе-
сень, кажуць музыказнаўцы, — справа 

не менш вытанчаная, чым 
стварэнне арыгінальнай 
аўтарскай мелодыі. Трэба 
захаваць сутнасць арыгі-
нала, а гэта нашмат цяжэй, 
чым адлюстраваць у гу-
ках уласную эмацыяналь-
насць. Справіцца з гэтым 
магчыма толькі, калі эмо-
цыі і духоўнасць народна-
га мастака перажываць як 
свае ўласныя. Такая мэта, 
дарэчы, стаяла не толькі 
перад самім Несцерам Са-
калоўскім, але і перад яго 
калегамі-кампазітарамі, з 
якімі ён шчыра дзяліўся 
сабранай песеннай спадчы-
най. Запісаныя Несцерам 
Фёдаравічам народныя 
песні гучаць таксама ў 
апрацоўцы Р. Пукста, 
М. Аладава, Я. Цікоцка-
га і іншых — у сімфоніях, 
сюітах, асобных інстру-
ментальных п’есах розных 
жанраў. Так беларуская на-
родная песенная культура 
атрымала другое жыццё.

Не дзіўна, што многія песні Н. Сака- 
лоўскага нават на ўласную арыгіналь-
ную музыку ўспрымаюцца як музыч-
ныя сімвалы Беларусі. Такая, безумоў-
на, “Песня пра Нёман” у сваім непаў-
торным гучанні-імітацыі павольнага 
і раздольнага цячэння моцнай ракі 
з пяшчотнымі маленькімі хвалямі ля 
берагоў. Ці не такая ж павольнасць, 
раздольнасць, моц і, разам з тым, пяш-
чота складаюць аснову і непаўторнасць 
нацыянальнага характару?.. Павольна- 
пяшчотны, ён ператвараецца ў натхнёна- 
сканцэнтраваны, непахісны, калі сус-
тракаецца з пагрозай. 

Адпаведна гучыць і Дзяржаўны 
гімн. Узнёсла-сцвярджальны ў пачатку 
(“Мы — беларусы, мірныя людзі...”), 
ён пераходзіць у павольны рэфрэн. 
Пра абарону Айчыны “разам з сябра-
мі” зноў грае мужна-натхнёна, сцвяр-
джальна. “Перадыхнуўшы” ва ўзнёсла-
павольных, паступова ўзыходзячых 
гуках рэфрэна, сцвярджае прынцыпо-
вую для сябе “дружбу народаў”. Чарга-
ванне сцвярджальнасці і павольнасці 
— адметнасць галоўнай мелодыі кра-
іны і сутнасць традыцыйнай белару-
скасці. “...А хто там ідзе? — Беларусы”, 
— нават у Купалавым вершы, яшчэ 
“ў лапцях” і з ношай-крыўдай, яны 
ўжо годна абвяшчалі свету сваё імя.

Не толькі напярэдадні юбілею, але 
заўсёды, калі чуеш Дзяржаўны гімн, 
варта памятаць і пра галоўнае яго пры-
значэнне: яднаць народ і штораз на-
гадваць пра яднанне, якое па сутнасці і 
ёсць яго, народа, спраўджанне, сапраў-
днае быццё. Сімвалам такога яднання 
прыгадваецца народны мега-хор на 

горцы ля Мінскага кафедральнага са-
бора снежаньскім вечарам 2002 года — 
масавае выканананне адноўлена-
га Дзяржаўнага гімна на словы Ула- 
дзіміра Карызны. Угледзімся ў твары 
ўдзельнікаў акцыі і на хвіліну ўбачым іх 
вачыма Н. Сакалоўскага, кампазітара- 
хормайстра. Да гэтай падзеі, няхай 
неўсвядомлена (“Нестар Сакалоўскі 
пісаў песні, а не гімны”, — сказала 
тады ў інтэрв’ю яго ўнучка), ён ішоў 
усё жыццё, вылучаючы ў народ-
ных мелодыях сутнасць беларускай 
душы, — дзеля таго, каб яна адчувала і 
сцвярджала сябе вечна.
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Але сь КА РЛЮКЕВІч

З беларускіх літаратурных ад-
расоў у Маскве варта назваць і 
гэты: вуліца Бакулева, д. 2, кв. 36. 
Тут у 1984 — 1987 гадах жыў і 
працаваў Мікола Калінковіч, 
пісьменнік-дакументаліст, пуб-
ліцыст, краязнаўца. Ураджэнец 
беларускага Палесся, выпускнік 
факультэта журналістыкі Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта, у Маскву ён прыехаў, каб 
займацца ў аспірантуры вышэй-
шай школы КДБ СССР. Да вучо-
бы служыў у Ашхабадзе. Пасля 
Масквы быў накіраваны ў Тбілі-
сі, дзе ў 1990 годзе і загінуў.

Масква ў лёсе Міколы Калін-
ковіча — гэта, відавочна, най-
болей напружаныя гады ў твор-
чай рабоце нашага земляка. У 
маскоўскі перыяд выйшлі яго 
кнігі: “Палескія дні Аляксандра 
Блока” ў Мінску ў “Мастацкай 
літаратуры”, “Возвращение рас-
светной рани” — у Ашхабадзе. 
Была напісана і пабачыла свет у 
1990 г. кніга нарысаў “Лунинец” 
у Мінску, выдавецтва “Полымя”. 
Былі напісаны, складзены і дру-
гія кнігі. У тым ліку — і зборнік 
“Не должен неизвестным быть 
солдат”. Меркавалася, што ён 
выйдзе ў 1989 годзе ў ашхабад-
скім выдавецтве “Магарыф”. 
Ці, можа быць, у выдавецтве 

“Туркменистан”. У 1988 годзе 
ў мінскую “Мастацкую літа-
ратуру” Мікалай Мікалаевіч 
прадставіў дакументальную 
аповесць “Ніколі, браткі, не 
забуду...”, прысвечаную У. Са-
мойлу. На адной з папак (рука-
піс паступіў у выдавецтва ў 2 
экзэмплярах) рукою Міколы 
пазначана: “...Рэцэнзенты: I. Са-
ламевіч, С. Шупа. Рукапіс пера-
працаваны пасля рэцэнзентаў. 
Першапачаткова паступіў у вы-
давецтва 1.07.1986 г.” Крыху ні-
жэй: “Мінск — 1988, 10.09.1988”. 
У рукапісе — і старонка з ана-
тацыяй, выхаднымі дадзенымі. 
Калі меркаваць па іх, то, напэў-
на, кнігу збіраліся выдаць у 1990 
годзе. З выдавецкай анатацыі: 
“Прыкметны след у нацыяналь-
най культурнай спадчыне пакі-
нуў вучоны і асветнік, прафессі-
янальны літаратар, “лепшы друг 
песняра” Янкі Купалы, першы 
беларускі карэспандэнт Аляк-
сандра Блока і рэцэнзент яго 
творчасці Уладзімір Самойла”.

Пісьменнік Мікола Калінко-
віч доўгі час вывучаў жыццё 
і творчасць Уладзіміра Івана-
віча, шмат працаваў у архівах, 
нястомна вёў пошукавую 
работу. У выніку і з’явіўся на-
рыс “Ніколі, браткі, не забуду”.

Але і гэтая кніга не дайшла да 
чытача. Няма ў жывых аўтара 

— і адпаведна зусім іншы шлях 
яго рукапісаў да выдання. Такая 
заўжды рэчаіснасць... У Маскве, 
на Бакулева, а яшчэ ў сваім аспі-
ранцкім пакоі вышэйшай шко-
лы КДБ СССР акрамя як сваёй 
будучай дысертацыяй Мікола 
Калінковіч займаўся і іншымі 
творчымі клопатамі. У канцы 
1980-х брэсцкая абласная газе-
та “Заря” друкавала з працягам 
аповесць Міколы пра А. Грыба-
едава на Берасцейшчыне. А ў 
рэдакцыі туркменскага часопіса 
“Ашхабад” (у 1985 — 1988 я жыў 
у Туркменістане) мне самому 
давялося бачыць машынапісны 
асобнік дакументальнага рама-
на “Керкинский бастион”.

Лабараторыя пісьменніка — 
заўсёды няпростая і шматаб-
сяжная прастора, якую аргані-
зоўвае для сябе творца. Асаблі-
ва няпростай і шматабсяжнай 
бывае творчая лабараторыя 
пісьменніка, які займаецца 
гісторыяй. Тым болей — у даку-
ментальным жанры.

Мікалай Мікалаевіч працаваў 
у архівах, бібліятэках. Асаблі-
ва добра ведаў ён Цэнтральны 
ваенна-гістарычны дзяржаўны 
архіў. Вось і аўтару гэтых рад-
коў ён пісаў 16 кастрычніка 1986 
года: “...Увесь — у архіве. Думкі ў 
1813 — 1816 гг. у Брэсце. Галоў-
нае — дзяжурства генерала ад 

кавалерыі і кавалера Калагры-
вава (у яго ад’ютантам служыў 
Грыбаедаў).

Бачу эпоху, бачу вобразы, дэ-
талі і г. д. Фіксую — хутчэй, хут-
чэй. Думаю, шукаю, параўноў-
ваю. Спяшаюся. На жаль, часу 
ў Маскве мала — позна кінуўся 
ў архіў. Тут працы — стагоддзі. 
“ЦВИГА” (Лефортава) — любі-
мы...” 31 кастрычніка 1986 года: 
“...Працую ў архіве, што шукаю 
— знаходжу. Будуць удаклад-
ненні ў біяграфію Грыбаеда-
ва цікавячага мяне перыяду, у 
прыватнасці, знайшоў даклад-
на, калі ён залічаны ад’ютантам 
да генерала Калагрывава і калі 
быў у шпіталі і г. д. Трэба яшчэ 
больш працаваць...” I яшчэ з 
аднаго ліста: “У ЦВИГА” трэба 
збіраць (паспець!) матэрыялы 
пра Савіча, Незабытоўскага, 
Каліноўскага, Ладу-Заблоцкага, 
Янушкевіча і інш. Было б 48 га-
дзін у сутках...”

Адтуль, з маскоўскай вуліцы 
Бакулева, ішлі лісты ад Міко-
лы Калінковіча і ў Ашхабад, 
і ў Мінск, і ў родны Лунінец. 
Пісьменнік быў у добрых адно-
сінах з краязнаўцам, гісторы-
кам, пісьменнікам Генадзем Ка-
ханоўскім. Сустракаўся ў Маск-
ве з беларускім краязнаўцам 
Уладзімірам Сазановічам, які 
жыў у Падмаскоўі. З рознымі 

запытамі звяртаўся да энцык-
лапедыста Віталя Скалабана. 
19 сакавіка 1986 г. пісаў яму з 
Масквы: “Шаноўны Віталь Ула-
дзіміравіч! Дзякую за “Братэр-
ства”. Віншую з публікацыяй! 
Цікава і зроблена шмат! Маю 
патрэбу звярнуцца да Вас. Па-
райце, калі ласка, альбо дапа-
мажыце з “Вашай” літаратурай: 
1. “Помнікі Брэсц. і Гом. абл.” 
(Віцеб. ёсць). 2. Энцыкл. “Янка 
Купала”.

3. “Фр. Скарына і яго час” (да-
веднік). 4. “Энцыкл. прыроды 
Беларусі”. 5. “Энцыкл. л-ры і 
маст-ва Бел.”

Вось пакуль і ўсё. З павагай 
Мік. К-віч”.

Крыху раней (3 сакавіка) з Ба-
кулева пайшоў яшчэ адзін ліст 
Віталю Скалабану: “...Задаваль-
няю Вашу просьбу. Шкада, што 
так атрымліваецца. Выдавецкае 
“головотяпство”. Справа не ў 
аўтару. Усё ж — Блок! I ўсяго 4 
тыс. экз. на ўсю рэспубліку. Па-
ведаміце, ці атрымалі. Прыві-
танне роднаму Мінску.

З пав. Мік. К-віч”.
Жыццё пісьменніка складаец-

ца з многіх драбніц. I заўсёды, 
аглядаючы зробленае тым ці 
іншым літаратарам, важна ўліч-
ваць атмасферу, асяроддзе, тую 
прастору, што звязаны з твор-
чай работай.

Вуліца Акадэміка Бакулева
Беларускія адрасы ў Маскве

Літсувязі

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь.

Вось яна — Масква — зусім побач ад Беларусі. Няма і тысячы кіламетраў. I ў далёкія, і ў зусім нядаўнія дзесяцігоддзі асветніцкае, 
культурнае, мастацкае жыццё нашай Айчыны праходзіла ў цесным звязку з расійскай старонкай. I ці не найперш з Масквой.
Сюды з Беларусі не толькі ехалі як у цэнтр некалі агульнай дзяржавы, але тут вучыліся, стала жылі многія беларускія пісьменнікі.
I цяпер жывуць і працуюць у Маскве нашы землякі — літаратары Алесь Кажадуб, Уладзімір Бутрамееў, Вячаслаў Казакоў,
Любоў Турбіна, Аляксей Каўка, Антаніна Лойка-Шэлемава...

Галоўны хор
Несцера Сакалоўскага
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Мастацтва скрупулёзнасці
Беларускае літаратуразнаўства 2000-х

Ірына ШАЎЛЯКОВА

Шматгадовае асэнсаванне заканамер-
насцей гістарычнага развіцця нацыя-
нальнага прыгожага пісьменства ў 2000-х 
гадах знайшло ўвасабленне ў працах 
фундаментальных: 4-томнай “Гісторыі 
беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” 
(1999 — 2003, навуковыя рэдактары 
— У. Гніламёдаў, В. Каваленка, С. Лаў-
шук) і “Гісторыі беларускай літаратуры 
ХІ — ХІХ стагоддзяў” у 2 тамах (2007—
2010, навуковыя рэдактары — У. Мар-
хель, В. Чамярыцкі). Важкасць згада-
ных выданняў у культурнай прасторы 
сучаснай Беларусі неаспрэчная: па- 
першае, тут у сістэмна-абагульненым 
выглядзе прадстаўлены напрацоўкі бе-
ларускага літаратуразнаўства апошняй 
трэці ХХ ст.; па-другое, панарама нацы-
янальнага гісторыка-літаратурнага пра-
цэсу паўстае не кропкава “выпраўленай”, 
але сутнасна, канцэптуальна ўдаклад-
ненай. Напрыклад, у згаданай “Гісторыі 
беларускай літаратуры ХІ — ХІХ стагод-
дзяў” не толькі абгрунтавана, але і “рэа-
лізавана новая канцэпцыя даўняй і но-
вай беларускай літаратуры, істотна ўда-
кладнена яе перыядызацыя, упершыню 
ў літаратурны працэс шырока ўключаны 
важкі пласт лацінамоўнай і польскамоў-
най пісьмовай спадчыны”.

скрупулёзная фактаграфічнасць (у 
аснове якой — праца па выяўленні, апі-
санні, сістэматызацыі мастацкіх тэкстаў, 
біябібліяграфічных звестак, фактаў і 
інш., у тым ліку невядомых ці па розных 
прычынах выцесненых на перыферыю 
літаратуразнаўчага ўжытку) беларускімі 
медыявістамі розных пакаленняў прыма-
ецца ў якасці найбольш трывалага грунту 
для гісторыка-культурнай рэканструкцыі 
развіцця нацыянальнага мастацтва слова, 
дзе дакладнасць арганічна спалучаецца 
з адмысловай захапляльнасцю. Цягам 
2000-х з’явіўся шэраг сапраўдных узораў 
падобных даследаванняў: згадаем мана-
графію Г. Кісялёва “Жылі-былі класікі: 
Хто напісаў паэмы «Энеіда навыварат» і 
«Тарас на Парнасе»” (2005); кнігі У. Мархе-
ля “Шлях да Беларусі: А. Міцкевіч — прад-
веснік адраджэння беларускай літарату-
ры” (2003), “Творчасць Уладзі-
слава Сыракомлі” (2005); пра-
цу М. Хаўстовіча “Айчына зда-
лёку і зблізку: Ігнацы Яцкоўскі 
і Аляксандр Рыпінскі” (2006). 
Спалучэнне дакладнасці, стро-
гай узважанасці ў дачыненні да 
гістарычных звестак, матэрыя-
лаў, сведчанняў з арыгінальнай 
іх канцэптуалізацыяй уласці-
вае манаграфіям С. Кавалёва 
(“Літаратура Беларусі поз-
няга Рэнесансу: Жанры, творы, асобы” 
(2005), “Шматмоўная паэзія Вялікага Кня-
ства Літоўскага эпохі Рэнесансу” (2010), 
“Літаратура Вялікага Княства Літоўскага 
XVI — пачатку XVII ст.: феномен культур-
нага памежжа” (2011) і інш.); І. Саверчан-
кі (“Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай 
літаратуры XVI — XVII стст.”, 2012); да-
следаванням Т. Казаковай, У. Кароткага, 
іншых вядомых літаратуразнаўцаў. 

Станаўленню і эвалюцыі папулярных 
жанраў беларускай перакладной літара-
туры ХV — ХVІІ стст. (рыцарскага рамана 
і навелы, гістарычнага рамана і аповесці) 
прысвечана манаграфія А. Бразгунова 
“Перакладная белетрыстыка Беларусі 
XV — XVII стагоддзяў” (2007), дзе ўпер-
шыню помнікі перакладнога пісьмен-
ства (“Трышчан”, “Бава”, “Александрыя”, 
“Троя” і інш.) разглядаюцца ў супастаў-
ленні з іх еўрапейскімі крыніцамі. Арыгі-
нальны плён вывучэння генезісу і развіц-
ця дакументальных і аўтабіяграфічных 
жанраў знайшоў увасабленне ў артыкулах 
С. Гараніна, В. Чамярыцкага. У манагра-
фіі “Нясвіжская Мельпамена: Драматур-
гія Францішкі Уршулі Радзівіл” (2002) 
Ж. Некрашэвіч-Кароткая не толькі ана-
лізуе арыгінальныя трагедыі, камедыі і 
оперы Ф. У. Радзівіл, але і на шырокім 

культуралагічным фоне даследуе гісто-
рыю нясвіжскага прыдворнага тэатра (да 
сярэдзіны XVІІІ ст.), выяўляе спецыфіку 
прыдворнай тэатральнай культуры Бела-
русі ў яе сувязі з заходнееўрапейскай тра-
дыцыяй. Зварот да шырокага гісторыка- 
культурнага і ўласна літаратурнага кан-
тэксту пры захаванні факталагічнай 
дакладнасці абумоўлівае не толькі наву- 
ковую вартасць, але і асветніцкую 
каштоўнасць, адукацыйную запатраба-
ванасць прац І. Штэйнера “Шматмоўная 
лiтаратура Беларусi ХІХ стагоддзя” (2002), 
Я. Янушкевіча “За архіўным парогам: 
Беларуская літаратура XIX — XX ста-
годдзяў у святле архіўных пошукаў” 
(2002), І. Запрудскага “Нарысы гісторыі 
беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя” 
(2003), М. Хаўстовіча “Жыццё і творчасць 
Рамуальда Падбярэскага” (2008) і інш.

У шэрагу аўтаразнаўчых прац (якія 
ўтвараюць надзвычай важкі корпус у 
агульным плёне гісторыка-літаратурных 
даследаванняў першага дзесяцігоддзя ХХІ 
ст.) перспектывы захавання каштоўнас-
най ды эстэтычнай самасці нацыяналь-
нага мастацтва слова як бы “змыкаюцца” 
з яго класічнымі вытокамі. Даследчыкі 
старэйшага пакалення аддаюць перавагу 
своеасабліваму жанру “агледзін” творчай 
спадчыны класікаў ХІХ — ХХ ст.: “Ян-
ка Купала: Жыццё і творчасць” (2002) 
У. Гніламёдава, “Актуальнасць трады-
цый: Якуб Колас у пісьменніцкім ася-
роддзі” (2002) В. Жураўлёва, “Кандрат 
Крапіва і беларуская драматургія” (2002) 
С. Лаўшука, “Кузьма Чорны: Эвалюцыя 
мастацкага мыслення” (2004) М. Тычы-
ны, “Уладзімір Дубоўка: кніга пра паэта” 
(2005) Д. Бугаёва, “Мае Каласавіны: З во-
пыту вывучэння літаратурнай і гісторыка- 
культурнай дзейнасці Якуба Коласа” 
(2010) М. Мушынскага. Варта зазначыць, 
што агляд жыцця і творчасці постацей, 
знакавых не толькі для айчыннага пры-
гожага пісьменства, але і для станаў-
лення нацыянальнай культуры, як пра-
віла, вымыкаецца за жанравыя межы 
навуковай манаграфіі, разгортваючыся 
ў адмысловае мастацкае даследаванне, 
навукова-мастацкі эпас жыццятворчасці 
пісьменніка: да згаданых вышэй прац у 

гэтым сэнсе можна далучыць кнігі “Праў- 
дзівая гісторыя жыцця і творчасці 
Міхася Зарэцкага” (2005), “Падзвіжнік з 
Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы 
шлях Максіма Гарэцкага” (2008) М. Му-
шынскага; “Уладзімір Караткевіч: жыццё 
і творчасць” (2005) А. Вераб’я; “Жыцце і 
ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча” (2010) 
А. Мальдзіса; “Летапіс жыцця і творчасці 
Аркадзя Куляшова” (2012) Т. Голуб.

Асэнсаванне фундаментальных праблем 
развіцця нацыянальнага мастацтва сло-
ва ХХ ст. у першае дзесяцігоддзе ХХІ ст. 
таксама разгортваецца ў рэчышчы “шы-
рокакантэкстных” гісторыка-культурных 
доследаў, выразна арыентаваных на між-
дысцыплінарны пошук. Прыхільнікі роз-
ных літаратуразнаўчых школ і метадало-
гій факусіравалі ў гэты час увагу на аналізе 
праблем, якія маюць ключавое значэнне не 
толькі для разумення спецыфікі гістарыч-
нага развіцця нацыянальнай літаратуры, 
але і для вызначэння найбольш імаверных 
яе перспектыў. Надзвычай сімвалічнай 
у гэтым сэнсе падаецца ўжо назва кнігі 
М. Мішчанчука “Класіка — сучаснасць 
— перспектывы: пра літаратурны працэс 
ХХ стагоддзя” (2009): у гэтай манагра-
фіі “літаратура Беларусі паўстае ў сваёй 
шматграннасці: і як рэалістычная, і як 

рамантычная, і як схільная да мадэрнісцкіх 
і постмадэрнісцкіх пошукаў, з характэрнай 
ёй жанравай адкрытасцю ў першай трэці і 
асабліва ў апошнія два дзесяцігоддзі ХХ і ў 
пачатку ХХІ стагоддзя”.

На досвітку ХХІ ст. праблема суадносін 
традыцый і наватарства ў літаратурным 
працэсе ХХ ст. пачынае разглядацца ў ка-
ардынатах дынамічнай рэтраперспекты-
вы, што выводзіць даследчыкаў гасцінцам 
літаратуразнаўства на скрыжаванне філа-
софіі, эстэтыкі, тэорыі і гісторыі культу-
ры, этнапсіхалогіі і псіхалогіі мастацтва. 
З асаблівай рэльефнасцю гэта выяўляец-
ца ў даследаваннях Т. Аўдонінай “Жыць 
на Зямлі...: філасофія быцця ў драматургіі 
А. Дударава і класічная традыцыя” 
(2005), Я. Гарадніцкага “Мастацкі свет 
беларускай літара-
туры XX стагоддзя” 
(2005), Л. Кісялёвай 
“Маргіналіі: бела-
руская гумарыстыч-
ная літаратура XIX 
— пачатку XX ст. 
у святле сучасных 
літаратуразнаўчых 
канцэпцый” (2007), 
І. Штэйнера “Свет 
шчодры. Свет мяне 
паўторыць…”: паэ-
зія У. Караткевіча і класічныя традыцыі” 
(2008), у шэрагу прац А. Андрэева, дзе 
разглядаюцца тэарэтычныя праблемы 
літаратурна-мастацкай творчасці, асэн-
соўваецца феномен “персонацэнтрычнай 
літаратуры” і інш.

Пільны інтарэс выклікае асэнсаванне 
згаданай вышэй праблемы ў дачыненні 
да розных узроўняў анталагічнага фун-
кцыянавання нацыянальнай літаратуры 
— не толькі як мастацка-эстэтычнай 
сістэмы (манаграфіі В. Максімовіча 
“Эстэтычныя пошукі ў беларускай лі-
таратуры пачатку ХХ стагоддзя” (2000), 
“Нацыянальны космас класікі: дыялог 
традыцый і наватарства ў творчасці Ян-
кі Купалы і Якуба Коласа” (2008); кніга 
А. Бельскага “Беларуская літаратура ХХ 
стагоддзя: гісторыя і сучаснасць” (2005); 
даследаванне Т. Вабішчэвіч “Станаўлен-
не нацыянальнай паэтычнай традыцыі 

(1900 — 1910-я гг.): фактары, 
механізмы, этапы” (2009), але 
і як прасторы нацыянальнай 
культуратворчасці (манаграфіі 
І. Багдановіч “Авангард і трады-
цыя: беларуская паэзія на хвалі 
нацыянальнага адраджэння” 
(2001), В. Бароўкі “Мастацкае на-
родазнаўства ў беларускай прозе 
ХХ стагоддзя (на матэрыяле про-
зы)” (2009), І. Жука “Матыўная 
прастора беларускай літаратуры 

пачатку XX стагоддзя” (2009), В. Жураў-
лёва “Класіка і літаратурная сучаснасць: 
духоўны патэнцыял чалавека” (2011) 
і інш.).

З агульнай плыні літаратурных па-
дзей і з’яў мінулага стагоддзя вылу-
чаюцца феномены, якія ў айчынным 
літаратуразнаўчым дыскурсе пачатку 
ХХІ стагоддзя набываюць статус знакавых 
у дачыненні да вызначэння магістраль-
ных кірункаў развіцця нацыянальнага 
прыгожага пісьменства: працы І. Афана-
сьева “Чарнобыльскае светаадчуванне ў 
сучаснай беларускай літаратуры” (2001), 
П. Васючэнкі “Беларуская літаратура 
ХХ ст. і сімвалізм” (2004), Т. Фіцнер “Ген-
дэрны аспект у беларускай літаратуры 
ХХ стагоддзя” (2005), А. Брадзіхінай 
“Сучасная беларуская інтымная ліры-
ка: тэндэнцыі і перспектывы развіцця” 
(2009), С. Калядкі “Беларуская сучасная 
жаночая паэзія: мастацкія канцэпцыі 
«жаночага шчасця»” (2011) і інш. Пры-
чым адмысловай “пасіянарнасцю” аксі-
ялагічных, эстэтычных, мастацкіх пошу-
каў, калі меркаваць па літаратуразнаўчых 
даследаваннях 2000-х, увагу даследчыкаў 
прыцягваюць два перыяды. Відавочнае 
“лідарства” належыць першай трэці 
ХХ стагоддзя, што засведчана даволі 

значнай колькасцю прац: “У пошуку ду-
хоўных ідэалаў: На матэрыяле беларус-
кай літаратуры ХІХ — пачатку ХХ ст.” 
(2000) В. Жураўлёва; “Моўна-стылёвыя 
праблемы эпічнага жанру 20-х гадоў: 
Партрэт. Пейзаж” (2001) З. Драздовай; 
“Шыпшынавы край: Старонкі бела-
рускай літаратуры 20 — 30-х гг. ХХ ст.” 
(2002) В. Максімовіча; “Паміж былым і 
будучым: проза Гарэцкага” (2003) І. Чыг-
рына; “Вобразы мілыя роднага краю: 
Прастора і час у трылогіі Якуба Коласа 
«На ростанях»” (2004) А. Шамякінай; 
“Выпрабаванне чалавечнасці: Беларускае 
апавяданне аб рэвалюцыі і грамадзян-
скай вайне” (2008) І. Шаладонава; “Чала-
век у плыні часу: Мастацкая канцэпцыя 
асобы і тыпалогія характараў у беларус-

кай прозе першай трэці ХХ стагоддзя” 
(2009) А. Белай; “Праз прызму жыцця: 
стылёва-жанравыя асаблівасці апавя-
данняў Якуба Коласа” (2009) А. Манке-
віч; “Паэзія Заходняй Беларусі: (1921 — 
1939)” (2010) М. Мікуліча і інш. Але ка-
лі, напрыклад, прадстаўнік старэйшага 
пакалення даследчыкаў М. Мішчанчук 
разглядае традыцыйнае ў літаратуры 
ХХ стагоддзя як “стрымліваючы фактар 
эксперыменту без берагоў, грунт з’яўлення 
і ўмацавання наватарскага”, дык увага ма-
ладзейшага пакалення літаратуразнаўцаў 
факусіруецца на спробах выйсці з 
берагоў традыцыі ў літаратурным працэ-
се другой паловы 1980-х — 1990-х гадоў: 
манаграфіі А. Бязлепкінай “Разам і па-
асобку: Таварыства “Тутэйшыя”: Гісто-
рыя, асобы, жанры” (2003), У. Верынай 
“Верлібр у паэзіі беларускага авангарду 
1980 — 1990-х гадоў” (2005).

Адметнае месца ў гісторыка-літаратур-
ных доследах 2000-х займаюць працы, 
прысвечаныя панарамнаму асэнсаванню 
дынамікі, заканамернасцей, тэндэнцый 
развіцця паэзіі (“Апалогія красы: Кніга 
пра беларускую паэзію” (2003) Л. Тарасюк; 
“Споведзь перад Богам і людзьмі: беларус-
кая паэзія на стыку тысячагоддзяў” (2007) 
І. Штэйнера), прозы (“Мастацкі этнагра-
фізм у беларускай прозе ХХ стагоддзя” 
(2004) В. Бароўкі), драматургіі. Так, “ад 
вытокаў да п’есы абсурду” разглядае бела-
рускую драматургію П. Васючэнка: у яго 
кнігах “Сучасная беларуская драматур-
гія” (2000, 2002) аналіз твораў (Я. Купалы, 
К. Крапівы, А. Макаёнка, У. Караткевіча, 
І. Чыгрынава, А. Петрашкевіча, А. Дуда-
рава і інш.) розных жанраў спалучаецца 
з панарамным бачаннем сучаснага драма-
тургічнага працэсу ў яго дынаміцы.

Даследаванне С. Лаўшука “Гарызонты 
беларускай драматургіі” (2010) сталася 
самым маштабным (і паводле ахопу фак-
тычнага матэрыялу, і паводле спектра 
тэарэтычных праблем, якія асэнсоўва-
юцца ў манаграфіі) вопытам абагуль-
нення шляху беларускай драматургіі 
ад вытокаў да нашых дзён. Праца, дзе 
не толькі выяўляюцца заканамернасці 
і супярэчнасці развіцця нацыянальнай 
драматургіі (у тым ліку ў аспекце ста-
наўлення творчай метадалогіі, суадносін 
традыцый і наватарства), аналізуюцца яе 
эстэтычныя і жанрава-стылёвыя пошукі, 
але і асэнсоўваецца роля айчыннай дра-
матургіі ў стварэнні нацыянальнага тэ-
атра, у станаўленні і развіцці нацыяналь-
най самасвядомасці, засведчыла сваю 
важкасць і важнасць па-за межамі ўлас-
на літаратуразнаўчай прасторы 2000-х, 
дзе даследаванні драматургіі займаюць 
недаравальна сціплае месца.

у шэрагу аўтаразнаўчых прац (якія ўтвара-
юць надзвычай важкі корпус у агульным плёне 

гісторыка-літаратурных даследаванняў перша-
га дзесяцігоддзя ХХі ст.) перспектывы захавання 
каштоўнаснай ды эстэтычнай самасці нацыя-
нальнага мастацтва слова як бы “змыкаюцца” 
з яго класічнымі вытокамі.

На досвітку ХХі ст. праблема суадносін тра-
дыцый і наватарства ў літаратурным працэсе 
ХХ ст. пачынае разглядацца ў каардынатах дына-
мічнай рэтраперспектывы, што выводзіць даслед-
чыкаў гасцінцам літаратуразнаўства на скрыжа-
ванне філасофіі, эстэтыкі, тэорыі і гісторыі куль-
туры, этнапсіхалогіі і псіхалогіі мастацтва.

http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=1099594&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/expandedsearch?lang=ru&classId=B33E739B22884D82AACAC24EBFB1DA89&submitR=empty&_piref73_180746_73_34794_34794.biId=1099594&_piref73_180746_73_34794_34794.strutsAction=biblinfoaction.do
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Міх а сь МА ЛІНОЎСКІ

Нешта загадкава-таямнічае, 
нязвычнае хаваецца ў літа-
ратурным псеўданіме Івана 
Міско — Анатоль Іверс. 

Калі звярнуцца да яго 
яркай, самабытнай песен-
най паэзіі, дык там, колькі ні 
шукай, не знойдзеш адгадкі, 
чаму ён выбраў сабе такое лі-
таратурнае імя. Але знаёмства 
з яго рэвалюцыйнай, падполь-
най, антыфашысцкай дзейнас-
цю, жыццёвым шляхам дае 
даследчыкам падставы для 
нейкіх здагадак, версій.

Першай каханай жанчынай 
Івана Дарафеевіча была Вера 
Налівайка. 25 лістапада 1943 
года ў Слоніме і ў яго ваколі-
цах пачаліся чарговыя арыш-
ты падпольшчыкаў-антыфа-
шыстаў, сувязных і членаў іх 
сямей, на хутары каля вёскі 
Чамяры былі схопленыя ся-
род іншых жонка паэта Вера 
і бацька — Дарафей Іванавіч, 
яны загінулі пад Баранавічамі 
ў страшэнным лагеры смерці 
Калдычэва. Верш “Гляджу на 
лес” (1949) прысвечаны па-
мяці пра жонку, закатаваную 
фашыстамі.

І вось нам падумалася, што 
Іван Дарафеевіч узяў псеўданім 
у гонар сваёй красуні жонкі. І 
(пачатак яго сапраўднага імя) 
— вер — с, толькі для аздаблен-
ня, для незвычайнага каларыту 
літару “а” змяніў на “с”.

Слынная пяснярка нёманска-
га краю Данута Бічэль у арты-
куле “Іверс і верш” (2012) агу-
чыла версію, падобную да на-
шай здагадкі. “Іван пайшоў на 
досвітку па грыбы. Ідучы міма 
Верынай хаты, пастукаў у акен-
ца, разбудзіў яе. Яна выглянула, 
галавой паказаў, што будзе ча-
каць у лесе. Пайшоў на тыя гор-
кі, якія дрэмлюць з часоў невя-
домай далёкай вайны… Хадзіў 
паміж соснаў і пазіраў, калі па 
сцяжыне будзе ісці Вера. Яна 
прыйшла, у яго ў кошыку было 
ўжо некалькі бурых, затумане-
ных шчырых шапкаў. Яна зір-
нула ў кошык і мовіла:

— Іверс!
— А як гэта ты абзываешся? 

— засмяяўся…
— Хіба я абзываюся? Іверс 

— Іван і Вера…
— А чаму на канцы сыкае?
— А гэта — наш сакрэт… та-

кі кароткі верш…
— Не сакрэт, — зразумеў 

Іверс, — гэта сям’я…
Іван Міско пачаў падпісваць 

вершы гэтым прозвішчам, а 
імя Анатоль прыдумаў, каб до-
бра гучала…”

Вядомы паэт і навуковец 
Іван Чыгрын вось так краса-
моўна і цікава трактуе псеўда-
нім паэта:

Мне псеўданім ваш так
                                 чытаецца:
Што трэба верыць у сябе,
Што той свабоды

                               дамагаецца,
Хто смак спазнае ў барацьбе.

Алег Лойка прапануе ін-
шую версію з’яўлення псеў-
даніма: “Як гаварыў мне 
калісьці сам Іван Дарафее-
віч, выбар псеўданіма быў 
абумоўлены найперш яго 
незадаволенасцю распаўсю- 
джанымі ў 20-я — на пачатку 
30-х гадоў псеўданімамі ў за-
ходнебеларускай паэзіі, нак-
шталт Чабор, Васілёк і інш. 
Ён марыў не пра сялянска-
кветкавы псеўданім, а пра 
такі, у якім бы чутно было 
водгулле слоў “Інтэрнацыя-
нальная”, “рабочы”, “селянін”. 
І гэта зразумела: 30-я гады ва 
ўмовах былой Заходняй Бе-
ларусі нараджалі новы тып 
рэвалюцыйнага інтэліген-
та і паэта, выхадца з вёскі. 
Але сёння мне здаецца, што 
яшчэ і водгулле імені “Вера”, 
самога слова “вера” выразна 
адбілася на псеўданіме таго, 
хто стаў Анатолем Іверсам. 
Малады чалавек — інтэрна-
цыяналіст, блізкі пераемнік 
рэвалюцыйнай Заходнебела-
рускай сялянска-работніцкай 
грамады, ён глядзеў яшчэ на 
свет і вачыма юнака-раман-
тыка, якога на нялёгкі шлях 
змагання бласлаўлялі і імя 
дзявочае, і яе вялікасць вера ў 
бацькоўскі край, у свой народ”.

Са словам “вера”, даклад-
ней, з радкамі Валянціна Таў-

лая “і верай сонечнаю жыць”, 
звязвае псеўданім Івана Міско 
паэтэса, літаратуразнаўца Але-
на Руцкая.

Сам жа Іван Дарафеевіч так 
тлумачыў паходжанне таямні-
чага прозвішча Іверс:

“Пры панскай Польшчы пі-
саць беларускія патрыятычныя 
вершы было небяспечна. Поль-
скія акупанты бачылі ў гэтым 
падрыў свайго панавання ў 
Заходняй Беларусі. Псеўданім 
Міхася Васілька раскрылі і аў-
тара катавалі за непрыхільнае 
да іх пісанне.

Выбіраючы свой псеўданім, 
я не хацеў паказваць захоп-
нікам нацыянальную трады-

цыю: Васілёк, Чабор. Слова 
“іверс” гучала па-другому, 
магчыма не па-беларуску. 
Але спалучэнне зычных в, р, 
с мне падабалася тады, веры-
лася, што не супярэчыла на-
шым імкненням да свабоды. 
І “Анатоль” — гэта не Міхась, 
не Янка (маецца на ўвазе Ва-
сілёк і Чабор, якіх я любіў і 
паважаў). Словам, мой псеў-
данім дэфензіва (ахоўная па-
ліцыя ў панскай Польшчы) 
не раскрыла да канца свайго 
існавання ў Польшчы, Заход-
няй Беларусі і Заходняй Укра-
іне. А паколькі пад гэтым 
псеўданімам у Вільні ў верас-
ні 1939 года выйшаў мой пер-
шы паэтычны зборнік “Песні 
на загонах”, то не было сэнсу 
мяняць літаратурнае про-
звішча”.

У 2011 годзе выйшлі ў свет 
пасмяротныя “Аўсяныя ро-
сы” Анатоля Іверса. А зусім 
нядаўна дзякуючы ўнуку 
Анатоля Іверса Аляксандру 
Міско і пісьменніку Сяргею 
Чыгрыну пабачыла свет вы-
данне “Жыццё і творчасць 
Анатоля Іверса: Успаміны, 
згадкі, рэцэнзіі, прысвя-
чэнні, пісьмы, фотаздымкі” 
(Мінск, 2012).

Паэзія Іверса — гэта ма-
гутнае шматгалоссе незабы-
ўнага, шчырага, адкрытага і 
ў нечым таямніча-загадка-
вага, казачнага слонімскага 
краю.

Думкі, версіі і праўда

Ів ан ЖУКАЎ

Фёдар Антонавіч успамінае: “У той час 
сэнсам свайго жыцця я лічыў працу. Ад-
даваўся ёй поўнасцю, не шкадуючы ні 
вольнага часу, ні сіл, ні здароўя. Але, ня-
гледзячы на маю стараннасць, на працы 
мне прычынілі вялікую крыўду. На душы 
было вельмі цяжка, балюча, адзінока…

І вось аднойчы калядным вечарам, 
вярнуўшыся з работы, я пачуў па радыё 
песню Раства Хрыстова “Неба і зямля”, 
якая вельмі мяне ўсхвалявала, прымусі-
ла задумацца над сэнсам жыцця. Крыў-
да і несправядлівасць адступілі. Мае 
думкі заняў роздум аб Вечнасці.

Неяк неспадзявана ўзнікла жаданне 
напісаць верш, па-свойму расказаць пра 
зямны шлях Сына Божага. Радкі нібы 
самі прасіліся на паперу”.

З таго часу Фёдар Палачанін стварыў 
некалькі літаратурна-музычных кам-
пазіцый, а ўжо ў 2005 годзе выдавецтва 
“Беларусь” выпусціла пад грыфам “Рэ-
камендавана Цэнтрам вучэбнай кнігі 
і сродкаў навучання Нацыянальнага 
інстытута адукацыі” яго кнігу “Нявы-
праўленая памылка”. Класныя кіраўнікі, 
выкладчыкі курса “Рэлігіязнаўства”, кі-
раўнікі драматычных гурткоў атрымалі 
выдатны дапаможнік.

У 2006 годзе выйшла кніга “Школьні-
кам аб праваслаўнай веры”. Бібліятэкар 
З. Крыкун так выказалася пра гэтае выдан-
не: “Кнігу Фёдара Палачаніна “Школьнікам 
аб праваслаўнай веры” з чыстым сумлен-
нем можна рэкамендаваць у спіс настоль-
ных. Яна павінна быць на вачах кожную 
хвіліну, бо толькі ў кнігах, падобных гэтай, 
можна знайсці адказы на пытанні, якія паў-
стаюць перад намі ў штодзённым жыцці”.

Фёдар Палачанін лічыць сваім абавяз-
кам пастаянна звяртацца да рэлігійнай 
тэмы, якая стала яму блізкай. У мастац-
кіх творах яна ідзе побач з тэмамі кахан-
ня, сяброўства, адзіноты. Гэта выразна 
выяўляецца ў кнігах “Белы абрус” (2002), 
“Урок на ўсё жыццё” (2003), “Вяртанне да 
першачысціні” (2004), “Пазычанае шча-
сце” (2005), “Зраненае сэрца” (2011).

У кнізе “Зраненае сэрца” драматург тлу-
мачыць сваё творчае крэда: “Само жыццё 
з’яўляецца галоўным арыенцірам у ма-
ёй творчасці. Менавіта з яго бяру многія 
факты. Мая літаратурная творчасць на-

кіравана супраць зла і несправядліва-
сці, крыўды і здрады, фанабэрыстасці і 
маральнай разбэшчанасці — усяго таго, 
што перашкаджае людзям быць вясёлы-
мі і шчаслівымі, добрымі і справядлівымі, 
каханымі і любімымі. Найбольш хвалю-
юць мяне маральна-этычныя праблемы. 
Ім прысвечана большасць маіх работ”.

Фёдар Палачанін перакананы: “Ча-
лавек, чыё сэрца напоўнена нязгаснай 
любоўю да Бога, па-іншаму глядзіць 
на сябе, на людзей, на Радзіму. Для яго 
духоўныя арыенціры важнейшыя за ма-
тэрыяльныя. Яму Радзіма заўсёды будзе 
даражэй, чым нейкія часовыя замежныя 
матэрыяльныя выгоды ці каштоўнасці”.

Многія з твораў Ф. Палачаніна маюць 
сцэнічнае ўвасабленне. Па п’есах “Спы-
тай сэрца сваё” і “Расплата за нелюбоў” 
рэдакцыяй літаратурна-драматычных 
праграм Беларускага радыё былі пад-
рыхтаваныя радыёспекталі.

Нацыянальны акадэмічны драматычны 
тэатр імя Якуба Коласа ажыццявіў паста-
ноўку спектакля па п’есе Ф. Палачаніна 
“Пазычанае шчасце”. Рэжысёр-пастаноў-
шчык — заслужаны артыст Рэспублікі 
Беларусь Вячаслаў Грушоў. Прэм’ера ад-
былася 14 красавіка 2009 года на радзіме 
аўтара, у Докшыцах.

З вялікай ахвотай звяртаюцца да п’ес 
Ф. Палачаніна і аматарскія тэатральныя 
калектывы. Так вучні сярэдняй школы № 1 
г. Докшыцы пад кіраўніцтвам настаўніцы гі-
сторыі прадставілі спектакль паводле траге-

дыі “Сцяпан і Вяльна”, у аснову якой пакла-
дзена мясцовая легенда пра Сцёп-камень у 
Докшыцкім краі і пра ўтварэнне рэчкі Віліі. 

Людміла Гільніч пісала пра спектакль: 
“Амаль паўтары гадзіны зала жыла падзеямі 
сівой мінуўшчыны. Перад гледачамі паўста-
ла гісторыя трагічнага кахання. Шаснаццаці-
гадовыя юнакі і дзяўчаты з іх максімалізмам 
пераўтварыліся ў сур’ёзных герояў аповеду. 
З іх вуснаў замест такога звыклага мала-
дзёжнага слэнгу гучалі народныя прымаўкі, 
на якія багатая творчасць аўтара”. 

Фёдар Антонавіч не ўяўляе свайго жыц-
ця без грамадскай дзейнасці. Ён актыўны 
ўдзельнік многіх мерапрыемстваў, што пра-
водзяцца не толькі ў раёне, але і ў вобласці.

Пісьменнік — жаданы госць у працоў-
ных калектывах, ва ўстановах культуры і 
адукацыі. Ён член Саюза пісьменнікаў Бе-
ларусі, лаўрэат Рэспубліканскай літаратур-
най прэміі “Залаты Купідон” і літаратурнай 
прэміі імя Уладзіміра Караткевіча, лаўрэат 
рэспубліканскага літаратурнага конкурсу 
“Лепшы твор 2009 года” ў галіне публіцы-
стыкі за кнігу “Докшыцкі край”. Ф. Пала-
чанін мае шэраг узнагарод. Але, напэўна, 
самая высокая сярод іх — прызнанне пры-
хільнікаў яго таленту.

Храм
Фёдара Палачаніна

Даведка “ЛіМа”:
Фёдар Антонавіч Палачанін нарадзіўся 27 жніўня 1951 года ў 

вёсцы Чаркасы Докшыцкага раёна. Працаваў настаўнікам, метадыстам 
і інспектарам раённага аддзела адукацыі, пасля — інструктарам ідэа-
лагічнага аддзела Докшыцкага райкама партыі. Літаратурнай дзейнас-
цю ён пачаў займацца, пражыўшы больш як сорак гадоў. Здарылася 
гэта неспадзявана для яго самога.
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Малітва

Маліўся я: “О, Божа, памажы!”
і неба не пазбавіла тугі.
асфальт, адзін асфальт паўсюль
                                                  ляжыць, 
Заціснуты ў ім сэрцы і мазгі.

усё вакол кіпіць, бы ў сагане,
Няма нідзе ні блізкіх, ні братоў.
каму, скажыце, ратаваць мяне,
калі цябе не чуе аніхто?

Хоць бачыць Творца з вышыні нябёс,
Што ўнізе свет хаосіцца даўно,
і мора лье дажджоў і мора слёз,
а свет наш не дабрэе ўсё адно.

Кажуць, што…

кажуць, што сумленне
Нараджаецца з чалавекам разам.
а як жа быць
З несумленнымі?
іх жа таксама многа.
Што гэта — брак вытворчасці?

і як жа быць з нянавісцю,
якая таксама
у нас дзесь схаваная?
Не-не ды і выскачыць,
як з канапы старой
спружына.

кажуць, што ўсе сумненні
лечыць заўсёды праўда.
але й ад мізэрных прымаразкаў
вянуць яе пялёсткі.
а калі і здараецца
Год ураджайны,
То плады іх зусім нясмачныя,
Горкія, як бяда.

а дрэвы хлусні затое
карэняцца вельмі буйна,
Заваёўваюць новыя плошчы
Нашага духу,
каб потым завальваць прылаўкі
яркімі і салодкімі пладамі.

кажуць, што толькі 
За межамі
і жыцця,
            і нашай планеты
душа нарэшце
спакой свой знаходзіць.
Можа, так яно й ёсць.
ды хацелася ўсё ж
Напачатку пажыць
Без хлусні і нянавісці
і з тым самым сумленнем,
З якім
Нараджаюць нас маці…                                                             

***
П обач з яснымі зоркамі
спадарожнікі шныраць заўсёды.
акіянскія лайнеры
Збаламуцілі  чыстыя воды.

а кіты і дэльфіны
самагубства на сушы
Шукаюць.

уцякаю з тлумнага горада,
у свой домік маленькі
ўцякаю.

Ён драўляны.
я сам збудаваў яго.
ах, як ласкава лашчыцца
у грубцы агонь!..
***
Што промень сонца мне пашле здалёк,
калі растане ў сэрцы ночы змрок?
Няўжо яе, бязлітасную хмару,
а мо ўчарашніх дзён нязбытку-мару?
Плаксіваю была яна, аднак
Не выплачацца ўсё яшчэ ніяк.
даўно ўжо старушэнцыя не тая,
але зусім не шкодная, дальбог.
Тым больш што нешта нават абяцае,
Намацваючы кульбаю парог.
Хто ведае, а можа, заўтра ранкам
вясёлыя, гарэзлівыя ўнучкі
яе шчасліва прывядуць пад ручкі,
і ўспыхне яна кветкаю на ганку.
Хто ведае?.. 
Пераклад з курдскай Казіміра Камейшы
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***
яшчэ не час даваць азначэнні.
адвечная боязь гукаў і рухаў:
рукі просяць застацца разам,
мы застаёмся на розных прыпынках,
на розных прыступках бясконцых лесвіц,
аднолькава прагнучы кроку насустрач.

яшчэ не час. Праводзячы моўчкі
мяжу паміж стомленасцю і ўсмешкай,
губляю цябе ў мільгаценні вокнаў,
гуляю з ценямі ў недасяжнасць.
Працягам будзе працягласць думак
і тры працяжнікі ў невыказным.

яшчэ не час, і нам засталося
збіраць па частках, сачыць па пульсе,
губляцца ў словах, гуляць па рэйках,
баяцца рухаў і азначэнняў.
Знікаюць цені, люстэркі б’юцца.
яшчэ не час? Затрымайся ў цемры.

***
яна танцуе фламенка і трызніць іспаніяй.
Хвалі яе валасоў гайдаюць дэльфінаў,
бачных у месяцовым сяйве толькі ёй адной.
яна жыве ў вымярэнні летняга ветру.

Ён так хацеў запрасіць на падыспань яе,
але не наважыўся. Зноў, маўляў, зробіць фінам
і будзе смяяцца: “Навошта ты тут, са мной?”
адно, што трымае яго ў жыцці, — гэта вера.

яны сустракаюцца зрэдку, гуляюць па вуліцах,
гавораць пра тое-сёе, п’юць разам каву
і разыходзяцца — кожны ў сваім кірунку.
а ў іх кішэнях ціха дрэмле каханне.

у снох яно бачыць тое, што не адбудзецца,
і ўсміхаецца — сумна так і ласкава,
зрэдку паводзіць плечыкам, нервова сціскае рукі
і марыць прачнуцца на наступным спатканні.

***
спакушаю сур’ёзнасць
прабегчы за рэхам трамвая.
вечар гнутка-маўклiвы,
аблокаў празрыстыя хвалі.
Напрасткi цераз словы
размовай паглядаў цi рухаў.
і iмя непатрэбна,
калi гэты шлях — з лабiрынта.
ува сне,
за травою павекаў,
дзе мроiцца вецер.

***
…і я стану птушкай.
Пасадзі мяне ў човен сваіх далоняў,
закалыхвай і гушкай.
дакрануся крылом да заўчасна ссівелае скроні — 
следу бескампраміснай вайны.
Шматгадовай. З самім сабой.
у якой кожны бой
пераходзіў штоночы ў жахлівыя сны,
і ты прачынаўся а трэцяй і піў гарбату,
выкурваючы цыгарэту за цыгарэтай,
толькі б не бачыць больш гэта гета,
не чуць тое “аты-баты” — цераз краты.

Ты перамог, мой мілы. канец. і сёння
знішчыла ўсе сляды таго ліхалецця.
Мы з табой засталіся адныя на ўсёй планеце.

Пасадзі мяне ў човен сваіх далоняў…

***
Заслухаўшыся музыкай вачэй,
саступіўшы жаданням колеру ветру над морам,
я бачу цябе скрозь заплюшчанасць веяў,
адчуваю ўсмешку, што спіць на маім плячы.

у звыклыя імгненні жыцця
залятаюць вераб’і і сонечныя промні.
вясна кліча нас сваім смехам
туды, дзе на тонкіх галінках гайдаецца шчасце.

Імя Алеся Шпыркова добра вя-
дома чытачам. Нарадзіўся віцебскі 
паэт на Расоншчыне, атрымаў дзве 
вышэйшыя адукацыі. Амаль усё сваё 
жыццё звязаў з перыядычным дру-
кам. Адзін з аўтараў калектыўна-
га зборніка “Сцяжына” і аўтар кні-
гі вершаў “Карабель мой блакітна- 
зялёны”.

Не ведаю, як каго, а мяне творчасць 
Алеся Шпыркова кранае, прымушае 
надоўга не адкладваць убок прачыта-
нае. Паэзія сённяшняга юбіляра не па-
вучае, як жыць, а падказвае, як жыць 
не варта, бо сама існуе па законах да-
бра і чалавечнасці, а яе творца, цалкам 
страціўшы зрок, далёка і глыбока ба-
чыць сэрцам.

Алег САЛТУК

Бярэзіна

Нарадзілася ты гарэзаю
і, адскочыўшы ад дзвіны,
Юнай, стройнаю, як бярэзінка,
Паімчалася ў іншыя дні.

колькі беглася той сцяжынкаю,
і стагоддзям не падлічыць.
ды аднойчы пад аблачынкаю
Ты прылегла, каб адпачыць.

да світання ўсю ноч дзівосныя
Над табою луналі сны.
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а прачнулася ты пад росамі,
дзе чакаў цябе цар лясны.
Не кахалася, не вянчалася,
а, раскінуўшы берагі,
страпянулася, паімчалася
сіняй стужкаю праз лугі.

— Пачакай, адкажы, Бярэзіна:
На спатканне імчыш куды?..
Засмяялася мне, гарэзніца:
— у твае маладыя гады!

Сляды

а рачулка ўсё тая ж, і побач сляды,
Мне здаецца, сягоння тут бачу я тыя…
Так імгненна прабеглі гады,
адсмяяліся вёсны мае маладыя.

успаміны адносіць вада пакрысе.
а там недзе спускаецца вечар на росы.
Можа, мне ён аднекуль усё ж прынясе
Хоць адну з тых пакінутых вёснаў?

Таполі

Мне не ўцяміць ніколі,
За якія грахі

Гэткім стройным таполям
спілавалі вярхі?
Паздымалі кароны
Перад самай вясной.
ды ўжо новыя кроны
к сонцу цягнуцца зноў.

і былыя абрубкі
адрастаюць штодня,
каб упартыя рукі
Над зямлёю узняць.

Зноў імкнуцца на волю,
у блакітны прасцяг…
Пераняць бы ў таполяў
Гэту прагу жыцця!

Вырай

азяб ён зусім на галіначцы дрогкай
і раптам убачыў на небе той клін,
які адлятаў сумна так і далёка
у цёплую казку паўднёвых краін.

яму пазайздросціў лісток вельмі шчыра,
Бо тут зімаваць ён адзін не хацеў.
На дыбачкі стаў і за ім паляцеў
ад роднага краю ў нязведаны вырай.

Фота Кастуся Дробава



Марына ВЕС ЯЛУХА, 
ф о т а аў т ар а

— У беларускай выдавецкай 
сістэме яшчэ адсутнічае зака-
надаўства, якое рэгламентава-
ла б адносіны паміж аўтарам 
і выдавецтвам, калі гаворка 
ідзе пра выданне электронных 
кніг. Ці ёсць у Германіі напра-
цоўкі ў гэтай галіне?

— У нямецкай выдавецкай 
сістэме таксама адсутнічаюць 
спецыяльныя правілы, якія 

былі б актуальныя толькі для 
электронных кніг, мы звычайна 
выкарыстоўваем базавыя пра-
вілы, што прымяняюцца для 
састаўлення іншых дамоў паміж 
выдавецтвам і аўтарам. І най-
часцей гэта частка таго ж кан-
тракта — толькі яна змяшчае 
заўвагу наконт выдання кнігі ў 
электронным фармаце. 

— Такім чынам, усе ўмовы 
кантракта застаюцца стан-
дартнымі?

— Часам пагадненне наконт 
аплаты можа быць іншым. Ка-
нечне, заўсёды можна зрабіць 
спецыяльныя дадаткі, якія даты-
чаць выдання кнігі ў электрон-
ным фармаце, калі неабходна, 
абмеркаваць іншыя дадатковыя 
ўмовы, бо, напрыклад, сістэма 
распаўсюджвання электронных 
кніг, ды і ў цэлым праца выда-
вецтва ў гэтым кірунку, адроз-
ніваецца ад традыцыйнага кні-
гавыдання. Але звычайна пры 
падпісанні падобных кантрак-
таў мы рэкамендуем выдаўцам 
выкарыстоўваць тую ж дамову, 
што і для традыцыйных кніг. 

— Наколькі часта ў Германіі 
заключаюцца кантракты, дзе 
спецыяльна ўказаны ўмовы 
выдання электроннай кнігі?

— Наколькі я ведаю, цяпер 
выдаўцы ў кожным кантракце 
просяць аўтараў аб праве вы-
дання электроннай кнігі. Ка-
нечне, калі гаворка не ідзе пра 
выдавецтвы, якія ў прынцыпе 
не займаюцца выданнем элек-
тронных кніг. Аднак большасць 
ужо выпускаюць электронныя 
кнігі ці плануюць зрабіць ак-
цэнт на гэтай дзейнасці ў бу-
дучыні. Але ў той жа час доля 
продажаў электронных кніг у 
Германіі вельмі маленькая. Мы 
толькі пачынаем гэтую справу. 
Да прыкладу, у Вялікабрытаніі 
і ЗША рынак электронных кніг 
намнога больш развіты. 

— Ці лёгка скрасці элек-
тронныя кнігі — напрыклад, 
спампаваць з інтэрнэту?

— Так, гэта вельмі лёгка. На-
столькі ж, наколькі лёгка не-
легальна зрабіць электронную 
копію, адсканаваўшы друкава-
ны асобнік выдання. Заўсёды 
існуе такая небяспека. 

— Ёсць нейкія адметныя 
патрабаванні, якія аўтары 
ўказваюць пры складанні да-
мовы з выдаўцом?

— Кожная дамова павінна 
стаць адлюстраваннем індыві-
дуальнай сітуацыі паміж аўта-

рам і выдаўцом, і вельмі часта 
гэтыя ўмовы настолькі адроз-
ніваюцца, наколькі адрозні-
ваюцца кнігі, што рыхтуюцца 
да выдання. Што да асаблівых 
патрабаванняў, то аўтары ча-
ста просяць дазволу размяш-
чаць акадэмічныя, навуковыя 
матэрыялы на сваіх інтэрнэт- 
сайтах, нават калі эксклюзіўныя 
правы перадаюцца выдаўцу. І 
пагадненне ў гэтай сітуацыі да-
сягаецца ў працэсе перамоў.

— Калі несумленны выда-
вец ці перакладчык выдасць у 
сваёй краіне кнігу нямецкага 
аўтара, не набыўшы адпавед-
ных правоў, наколькі рэальна  
яго пакараць? 

— Канечне, гэта будзе судо-
вая справа ў галіне захавання 
аўтарскіх правоў, капірайту. 
Пытанне ў тым, хто будзе па-
трабаваць пакарання — аўтар 
арыгінальнай працы ці яго 
выдавец. Ім патрэбна знайсці 
шлях, каб даказаць свае правы 
ў краіне, у якой нелегальна вы-
дадзены прадукт. Думаю, што 
гэтае пытанне будзе рэгламен-
тавацца міжнародным правам, 
якое і запатрабуе магчымасці 
кампенсацыі для нямецкага аў-
тара ці выдаўца. 

чэ слав а ПА ЛУЯН, 
ф о т а аў т ар а

Правакацыйная, крытычная, здзеклівая, 
іранічная — такімі эпітэтамі можна ахарак-
тарызаваць новую кнігу Андрэя Федарэнкі. 
Сам аўтар падчас прэзентацыі разважаў пра 
пісьменікаў і публічнасць: “Усё, што я мог 
бы расказаць, я не пісаў бы. Мне лягчэй гэта 
напісаць, абдумаць, вынасіць”. І сапраўды, у 
творах зборніка, як і ў іншых кнігах праза-
іка, адчуваецца літаратурная дасведчанасць 
аўтара, ён умее лёгка падаць матэрыял, з 
майстэрствам вымалёўвае літаратурныя 
партрэты, з павагай ставіцца да слова, пры 
гэтым адчувае сваю асабістую спрычыне-
насць да лёсу беларускай літаратуры. 

Падчас прэзентацыі выдання пра-
маўлялі літаратурныя крытыкі, гучалі і 
ўрыўкі з кнігі ў выкананні маладых літа-
ратараў Алеся Емяльянава і Ганны Дусь, а 
музычным аздабленнем вечарыну забяспе-
чыў гурт “Alta Mente”. Даследчык літарату-
ры Ірына Шаўлякова падкрэсліла: “Цягам 

доўгага ўглядання і нават пэўнага корпан-
ня ў творчасці Андрэя Федарэнкі, цягам 
доўгага прыглядання да яго жыццятвор-
чай стратэгіі я прыйшла да высновы, што 
Андрэй Федарэнка — пісьменнік элітарны. 
Толькі чалавек узроўню таленту спадара 
Андрэя можа дазволіць сабе быць цягам 
больш як 20 год такім паслядоўна сціплым, 
непублічным чалавекам, увесь гэты час ісці 
да сябе ў творчасці, ды пры гэтым трымаць 
увагу не толькі крытыкаў і літаратуразнаў-
цаў, але і шырокай чытацкай аўдыторыі. 
Пры гэтым варта адзначыць: даследчае 
кола прыхільнікаў А. Федарэнкі значна ма-
ладзее, з кожным годам побач са сталымі 
даследчыкамі яго творчасць усё часцей ана-
лізуюць студэнты і нават школьнікі”. 

Пра з’яву канцэнтрацыі ў літарату-
ры распавяла літаратуразнаўца Аксана 
Бязлепкіна. Сутнасць гэтай з’явы ў тым, 
што цягам доўгага часу назапашваюцца 
тэксты на пэўную тэматыку. Але здара-
ецца так, што пісьменнікі ў сваіх творах, 
распавядаючы ўласную гісторыю, падсу-
моўваюць і набыткі папярэднікаў. Таму, 

каб пазнаёміцца з пэўнымі літаратурнымі 
трэндамі, варта прачытаць толькі некаль-
кі тэкстаў. Пра вёску ў беларускай літара-
туры як нельга лепш распавядуць “Новая 
зямля” Якуба Коласа, “Людзі на балоце” 
Івана Мележа, а таксама — “Вёска” Анд-
рэя Федарэнкі.

Думаецца, што і новае выданне зойме 
пачэснае месца на паліцах аматараў твор-
часці Андрэя Федарэнкі і ўсёй якаснай 
беларускай прозы.

Сумесны праект штотыднёвіка «ЛіМ»
і Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі

9 лістапада  2012 г. 
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У падтрымку 
чытання

Як толькі мы прайшлі ў 
першым класе “Буквар”, настаўнік 
дазволіў браць кнігі ў школьнай 
бібліятэцы. Помню першую з іх — 
“Ліпка і клёнік” Янкі Брыля. Нясу 
яе, шчаслівы, а старэйшыя вучні, 
хто мяне на калідоры бачыў, на 
вуліцы сустрэлі майго бацьку і 
кажуць: “Вашаму Мішу кніжку 
далі пачытаць!” Малодшыя 
дома на мяне з павагай глядзелі 
— я буду чытаць і потым ім 
расказваць. У дзясятым класе я 
паслаў на радыё апавяданне пра 
гэту першую сустрэчу з кніжкай 
— і яно прагучала ў эфіры.

На дзень народзін у дзяцінстве 
старэйшая сястра прынесла 
Купалаву кніжку, у якой былі 
“Хлопчык і лётчык” і “Алеся”. Калі 
рабілі энцыклапедыю “Янка Купала” 
(тады я працаваў у Беларускай 
Савецкай Энцыклапедыі), зноў 
вярнуўся да гэтага выдання.

Але, даруйце за такі жарт, кнігі — 
такія добрыя сябры, якія паступова 
высяляюць нас з кватэры. Частку 
бібліятэкі — выданні па педагогіцы, 
мастацкую літаратуру, нават збор 
твораў Янкі Купалы — перадаў у 
Грабёнкаўскую школу Чэрвеньскага 
раёна — тую, у якую Якуб Колас, 
калі працаваў настаўнікам, 
прывозіў дзяцей на іспыты. У 
хатняй бібліятэцы пакінуў толькі 
тое, што патрэбна для працы.

З нагоды юбілеяў Купалы, Коласа 
і Танка перагледзеў іх паэтычны 
свет: у “Літаратуры і Мастацтве” 
выйшлі кніжачкі з серыі “Поры 
года” — “Вясна” і “Лета”, “Восень” і 
“Зіма”, дзе было вырашана змясціць 
вершы, настрой якіх адпавядае 
кожнаму месяцу. Нечакана адкрыў: 
у Коласа больш разваг, Купала — 
вельмі тонкі лірык, але ён 
падкрэслена сацыяльны, а паэзія 
Танка вельмі пасавала зададзенай 
тэматыцы. 

Для душы чытаю, канечне, паэзію. 
Прозу часта не будзеш чытаць 
і перачытваць. Скажам, эпапею 
Мележа двойчы прачытаў — у школе 
і ў студэнцкія гады. А зборнічак 
вершаў узяў у любы момант — і 
пагартаў, і знайшоў для душы 
нешта сугучнае. Па веравызнанні 
я — прыродацэнтрыст, таму 
вельмі падабаецца адчуць паэзію 
ў прыродзе — і пабачыць, як гэта 
выяўлена ў слове.

Журналіст
Міхась ШАВЫРКІН:

«Адчуць паэзію
ў прыродзе»

Прэзентацыя

Канцэнтрацыя сціпласці

Падчас прэзентацыі выступае
даследчык літаратуры Ірына Шаўлякова.

Паралелі

У цэнтры ўвагі — дамова
Семінар для выдаўцоў і кнігагандляроў, прысвечаны правам і ліцэнзіям, “Правы выдавецтва і аўтарскія 
дамовы: што неабходна ведаць у гэтай галіне” прайшоў у Інстытуце імя Гётэ ў Мінску.
Сустрэча адбылася ў межах праекта Інстытута імя Гётэ “Павышэнне кваліфікацыі для спецыялістаў 
выдавецкай справы-2012”. Мэтай семінара стала знаёмства ўдзельнікаў з асновамі аўтарскага права, 
адметнасцямі складання аўтарскіх дамоў, асаблівасцямі электронных публікацый, сістэмай ганарараў, 
міжнародным аўтарскім правам. У якасці кансультанта выступіла спадарыня Джэсіка Зэнгер —
адвакат, намеснік юрысконсульта Біржавага саюза нямецкага кнігагандлю. Падчас семінара
спадарыня Джэсіка адказала і на пытанні нашага карэспандэнта.

Ф
от

а 
К

ас
т

ус
я 

Д
ро

ба
ва

.

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася 
прэзентацыя новай кнігі Андрэя Федарэнкі “Сечка”, што 
пабачыла свет у выдавецтве “Галіяфы”. Падборкі мініяцюрных 
эсэ, літаратурных партрэтаў, аповедаў з рэдактарскага жыцця 
раней публікаваліся ў розных літаратурна-мастацкіх выданнях, 
але пад адной вокладкай сабраны ўпершыню.



Вольг а ПА ЛОМЦА ВА

Новая серыя выдавецтва “Беларусь”, засна-
ваная ў гэтым годзе, называецца “Экономия 
и бережливость”. У ёй убачылі свет тры кніж-
кі: “Законы экономии” Т. Коцік, “Домашняя 
экономия” Н. Парэчынай і “Гном Эконом” 
А. Плятнёва, А. Сугакевіча і А. Валадзько. 
Выданні маюць высакародную мэту — у гуль-
нявой форме давесці да свядомасці дзяцей 
малодшага ўзросту складаныя пытанні эфек-
тыўнага выкарыстання энергіі, аховы нава-
кольнага асяроддзя, захавання рэсурсаў на-
шай планеты.

Гісторыя пра гнома Эканома, старонкі якой 
можна не толькі чытаць, але і размалёўваць, 
разгадваць змешчаныя на іх крыжаванкі, за-
прашае на сустрэчу з Гномам Эканомам і яго 

сябрам Гномам Ніканомам, які эканоміць 
не ўмеў, таму дасюль не мае ўласнага жыт-
ла. Дзеці даведаюцца, як дапамагчы бацькам 
зрабіць дом утульным, дзеля чаго патрэбныя 
лічыльнікі вады, як не выпускаць праз во-
кны неабходнае
цяпло. “То, что всей планете  
нужно, / для ТеБя совсем 
несложно”.

“Домашняя эко-
номия” раскажа 
пра парніковы 
эфект і яго наступ-
ствы, працягне за-
няткі па зберажэнні 
цяпла і вады, пад-
кажа, як можна 
змайстраваць цё-
плы душ на леціш-
чы, “пракарміць” 
халадзільнік і
нават сэканоміць энергію пры паходах у кра-
му і сарціроўцы смецця, патлумачыць, што 

такое біягаз, параіць, як зберагчы энергію 
пры выкарыстанні… транспарту.

“Законы экономии” — зборнік гульняў, 
якія маюць спецыяльныя адзнакі-падказкі 

(некаторыя заданні дзеці мо-
гуць выканаць самі, для іншых 
спатрэбіцца дапамога сяброў, 
а ў самых складаных выпад-

ках давядзецца прыцягнуць 
бацькоў, дзядуль і бабуль). 
“Энергетычныя мазаікі”, 
гульні “Сем адрозненняў”, 

“Сакрэт”, “Мемары”, тэст 
“Энергетычны знаўца” і мно-
гае іншае, над чым парупіліся 
аўтары, несумненна, спада-
баюцца ўсім членам сям’і.

Мудрая думка, што кож-
ны з нас адказвае за Планету, 
паступова робіцца асновай 

для засваення новым пакаленнем 
законаў, напрамую звязаных з будучыняй 
чалавецтва. 
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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, 
знаёмых да работы і да творчасці?

7. Дзе больш паспяхова рэалізу-
ецеся?

Прафесія
і прызванне

Маладзічок Анкета «ЛіМа»

Алесь ЕМЯЛьЯНАЎ,
паэт, бард:

1. Масажыст. Сумяшчэнне поўнае 
— паэзія ці проза цела такая ж, як і 
на паперы. А калі сур’ёзна — нека-
торыя даследчыкі лічаць, што добра 
развітыя тактыльная адчувальнасць 
і дробная маторыка спрыяюць чала-
веку ў пісанні альбо вершаў, альбо 
прозы. Залежнасць пэўная, нату-
ральна, ёсць. Не сказаў бы, што твор-
часць дапамагае працы ці наадварот 
— яны суіснуюць паралельна — два 
светы, два бакі аднаго медаля. А так 
— добра натрэніраваныя мышцы 
перадплечча і кісці дапамагаюць 
трымаць асадку і лепш упраўляцца 
з клавіятурай і мышкай.

2. Работа творчасці часам спры-
яе, асабліва калі робіш доўгі масаж 
— думаеш, нашэптваеш, нагуква-
еш якісь вершык. Але ж часам, калі 
прыходзім дамоў з працы, — а так 
атрымліваецца, што часцей жыву я 
там, дзе й працую — няма ні сіл, ні 
жадання што-небудзь пісаць. Хаця 
зноў-такі работа — тое месца, дзе 
знаёмішся з новымі людзьмі, харак-
тарамі, назіраеш. Так што работа і 
спрыяе, і не спрыяе.

3. Першаснага няма. Галоўнае — 
быць карысным і ў рабоце, і ў твор-
часці. Калі я сёння дапамог аднаму 
— масажам ці вершамі, вылекаваў 
альбо душу, альбо цела — дзякуй 
Богу, дзень прайшоў не дарма. 
Ізноў паўтаруся, работа і творчасць 
— для мяне розныя полюсы: я не 
з тых літаратараў, якія маюць спе-
цыяльную адукацыю ці непарыўна 
звязаныя з творчасцю па працы. 

4. Ганарар, улічваючы, што гэта 
нестабільны даход, можна хутчэй 
разглядаць як падзяку ці адзнаку 
тваёй творчасці.

5. Карэктар альбо рэдактар. Ка-
рэктар, бо заўсёды любіў выпраў-
ляць чужыя памылкі. Нават у шко-
ле класны кіраўнік давярала мне 
сшыткі сваіх вучняў з малодшых 
класаў — і я быў у захапленні, калі 
мне давалі чырвоны стрыжань і я 
пачынаў шукаць памылкі. Калі ад-
бываўся цуд знаходжання, крэсліў, 
крэсліў і крэсліў.

6. З павагай ставяцца і да таго, 
і да другога, але творчасці зболь-
шага не разумеюць. Радуюцца, ка-
лі атрымаю які ганарарчык альбо 
дыплом у якім-небудзь конкурсе. 
Гэта, напэўна, нармалёвая практы-
ка, што сваякі не разумеюць ці не 
спрабуюць зразумець тое, што ты 
робіш. Я ніколі не імкнуўся навяз-
ваць свае творы каму-небудзь. 

7. Калі разглядаць грашовы бок 
— натуральна, на асноўнай пра-
цы. Калі ж размова пра мараль-
нае задавальненне, дык 50 на 50.

Не ўпусціць час

Вольг а НОРЫНА

Можна напісаць сотні палымяных 
заклікаў у абарону мовы, якія не змогуць 
не закрануць сэрцы дарослых і моладзі, але 
ўсё ж такі нельга не прызнаць: у моўным 
асяроддзі трэба клапатліва гадаваць самых 
маленькіх чытачоў. Паступова ўзбагачаць 
іх веды пра тое, што навокал, выхоўваць у 
павазе да роднай зямлі, яе слаўнай гісторыі 
з дапамогай любімых вершаў, лічылак, 
загадак, скорагаворак, прыдатных для дзяцей 
пэўнага ўзросту. Скажам, як гэта: “вецер рад у 
лістападзе / Пагуляць у голым садзе”. Ці вось: 
“снегам шорсткім, свежым / Заваліў дарожкі 
снежань”. І хіба знойдзецца хто-небудзь, 
каму не спадабаецца загадка пра навальніцу: 
“То страляла, як з гармат, / То скакала весела, / 
каляровую дугу / Між аблок павесіла”?!

Не менш дзейсна спрацуе ў падтрымку мовы 
добрая дзіцячая кніжка. Калі яна сапраўды 
будзе цікавай, яе мова застанецца ў сэрцы і 
памяці. І з гэтым пастулатам згодны старшыня 
Мінскага гарадскога аддзялення СПБ паэт 

Міхась Пазнякоў, аўтар працытаваных 
радкоў з дзвюх кніжачак для самых маленькіх 
чытачоў: “Радзіма. Вершы” і “Песня прыроды. 
Вершы, скорагаворкі, загадкі”. Адрасаваныя 
дзецям малодшага школьнага ўзросту, яны 
ўбачылі свет у выдавецтве “Народная асвета” 
ў новай серыі “Свет вакол нас”. 

Мяркуем, сабраныя творы будуць 
запатрабаваны і педагогамі дашкольных 
устаноў ды малодшых класаў, і бацькамі. 
Вершы — яркія, выразныя — вельмі лёгка 
запамінаюцца. Напрыклад, “Радзіма”: “Грае 
вечар на цымбалах, / Плаўна музыка цячэ, / 
Месяц у блакітных далях / Пакруглеў і паярчэў. 
/ Пахне мёдам, пахне кропам / Напаўсоннае 
сяло, / дзе малінавым сіропам / сонца захад 
абліло. / і плыве з садоў у сэрца / сакаўны 
птушыны грай. / Ён радзімаю завецца — / 
Непаўторны гэты край”.

У кожнай з гэтых кніжак па 22 старонкі. 
Ды аўтар бліскуча справіўся са сваёй задачай: 
кароценькімі трапнымі вершамі намеціў 
галоўныя арыенціры. У “Песнях прыроды” 
дзеці з задавальненнем пагуляюць з рэхам, 

сустрэнуць першы снег, пусцяць караблікі 
па ручаінках, што пакіне дождж — “То 
празрысты і вясёлы, / То працяглы і густы”, 
які нагадвае часам сапраўдны аркестр: “колькі 
тонаў, колькі зыкаў / За акном празрыста-
светлых! / Што за дзіўныя музыкі, / Што за 
казачны аркестр?! / адчыняю з хаты дзверы, 
/ выбягаю басанож: / Не магу вачам паверыць 
— гэта цёплы звонкі дождж”.

З вершаў пра радзіму даведаюцца маленькія 
чытачы пра тое, што мы — беларусы, пра 
наш сцяг і гімн, вечны агонь — даніну 
памяці героям-продкам. Зазірнуць у вядомы 
лагер адпачынку “Зубраня”. Пазнаёмяцца і з 
эканамічным гонарам нашай краіны ў вершы 
пра мінскі трактар, што “Праз мора, акіян / 
у афрыку прыбудзе, / у сонечны в’етнам… / 
Працуе трактар мінскі, / каб вечна на Зямлі 
/ Цвілі, квітнелі нівы, / каб дружна мы жылі, / 
каб кожны быў шчаслівы”.

Усяго ў серыі запланавана сямнаццаць кніг. 
Іх тэматыка разнастайная: сям’я, добрыя 
справы, прырода. Такая бібліятэчка абяцае не 
затрымлівацца на кніжных палічках.

«Ён Радзімаю завецца —
                         непаўторны гэты край»

Ві т а ль ЕЎМЯНьКОЎ

Укладальнік гэтага сапраўды 
ўнікальнага ўніверсітэцкага вы-
дання — дэкан факультэта пры-
родазнаўства Ігар Шаруха. “Магу 
з упэўненасцю сказаць пра тое, 
што нічога падобнага на тэры-
торыі Беларусі ў ХХ ст. яшчэ не 
друкавалася, — падкрэслівае На-
талля Пятроўна. — Ігар Мікала-
евіч падрыхтаваў рознабаковую 
інфармацыю пра 19 556 фізіка- і 
эканоміка-геаграфічных аб’ектаў 
Магілёўскай вобласці”. За ўзор 
навуковец узяў надзвычай рэд-
кія выданні ХІХ ст. — 5-томны 
“Географическо-статистический 
словарь Российской империи” 
П. Сямёнава-Цян-Шанскага, а 
таксама “Геаграфічны слоўнік 
Каралеўства Польскага і іншых 

славянскіх краін” П. Сулімерскага 
і Б. Хлябоўскага.

Праўда, у работах папярэднікаў 
адлюстраваны галоўным чынам 
звесткі пра буйныя аб’екты Пры-
дняпроўя — зафіксавана і апісана 
вялікая колькасць урочышчаў і 
мікратапонімаў. “Наша выдан-
не спатрэбіцца не толькі людзям 
цікаўным, — удакладняе Натал-
ля Роскач. — Мэты геаграфічна- 
статыстычнага слоўніка выключ-
на практычныя. Мы спадзяёмся 
на тое, што трохтомнік, падрых-
таваны ў выдавецкім цэнтры 
МДУ імя А. А. Куляшова, знойдзе 
свайго ўдзячнага чытача сярод 
кіраўнікоў органаў выканаўчай 
улады, прадпрыемстваў і ўстаноў, 
гісторыкаў, эканамістаў”.

Пра тое, што слоўнік сапраўды 
патрэбны мясцовым уладам, ва 

ўніверсітэцкім выдавецтве не сум-
няваюцца. “Пры забудове гарадоў і 
населеных пунктаў паўстае пытан-
не, як назваць новыя вуліцы і раёны. 
Часта назвы бяруцца, што называ-
ецца, “з галавы”. У выніку паўстаюць 
вуліцы “вясеннія”, “маладзёжныя”, а 
раёны — “кастрычніцкія” ды “цэнт-
ральныя”. Слоўнік прапануе ім доб-
рую альтэрнатыву — падае спрад-
вечныя назвы, замацаваныя за той 
або іншай мясцовасцю на працягу 
стагоддзяў. Дзякуючы намаганням 
укладальніка і выдаўцоў захоўваец-
ца гістарычная памяць.

Аднак “не тапонімам адзіным”... 
Выдавецкі цэнтр рэалізуе і іншыя 
навуковыя, адукацыйныя пра-
екты, якія ўжо зацікавілі грамад-
скасць Беларусі. У 2012 г. пабачыў 
свет грунтоўны і надзвычай папу-
лярны сярод студэнцкай моладзі 
дапаможнік “Рэлігіі ў сучаснай Бе-
ларусі” (В. Старасценка, А. Дзья-
чэнка). Дарэчы, адзін з аўтараў 
гэтага выдання, Віктар Стара-
сценка, падрыхтаваў дапаможнік 
для ВНУ “Гісторыю грамадскай 
і філасофскай думкі ў Беларусі”. 
Навуковец падае малавядомыя 
тэксты перыяду Сярэднявечча і 
Адраджэння, змяшчае апісанні і 
каментарыі да твораў Гусоўскага, 

прадмоў Скарыны, Цяпінскага і 
інш. “Выданне запатрабаванае, 
— тлумачыць наш суразмоўца. 
— Карыстаецца нязменным пос-
пехам у гісторыкаў, філолагаў ды 
і проста людзей неабыякавых да 
гісторыі і культуры Беларусі”.

У выдавецкім “рэпертуары” ма-
гілёўскага ўніверсітэта — падруч-
нікі, манаграфіі. “Мы імкнёмся 
быць рознабаковымі, аператыўна 
рэагаваць на тыя запатрабаванні, 
якія ўзнікаюць ва ўніверсітэцкім 
асяроддзі. Таму заўжды рады ба-
чыць новых таленавітых аўтараў, 
рады дапамагчы тым, хто руха-
ецца наперад”, — падсумоўвае 
начальнік аддзела маркетынгу 
выдавецкага цэнтра МДУ імя 
А. А. Куляшова Наталля Роскач.

Праца над цікавымі навуковымі і метадычнымі 
праектамі праводзіцца ў выдавецкім цэнтры МДУ 
імя А. А. Куляшова. Так, ужо ў лістападзе бягучага 
года будзе надрукаваны першы том грунтоўнага 
геаграфічна-статыстычнага слоўніка Магілёўскай 
вобласці. Паводле начальніка аддзела маркетынгу 
выдавецкага цэнтра Наталлі Роскач, наступныя 
два тамы выйдуць на пачатку 2013 года.

У выдавецкім «рэпертуары»
магілёўскага ўніверсітэта

http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%A5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1


Анна ПОЛЯКОВА

Открывается книга романом “Отвёрт-
ка” (1996), захватывающим детективом 
с динамичным и интересным сюжетом. 
Любопытно, что автор наделил главного 
героя не только своей профессией, но и 
именем. Итак, Илья Стогов — молодой 
журналист, работает в редакции одной 
из газет Санкт-Петербурга. Однажды в 
ночном клубе он знакомится с девуш-
кой с экзотическим именем Жасмин и её 
спутником, уроженцем Китая, господи-
ном Ли-Гоу, которого буквально спустя 
несколько минут найдут убитым. И тут 
герой попадает в водоворот событий: его 
допрашивают милиционеры и сотруд-
ники ФСБ, вызывают в китайское кон-
сульство, за ним охотятся представители 
криминального мира. Оказывается, го-
сподин Ли-Гоу был знаменитым коллек-
ционером. И никто не верит Стогову, что 
его знакомство с убитым длилось всего 

несколько минут. По иронии судьбы, 
Илья Стогов специализируется на жур-
налистском расследовании. И теперь ему 
придётся самостоятельно разобраться в 
этой запутанной истории. 

В романе-боевике “Камикадзе” (1998) 
мы познакомимся с начинающим пи-
сателем Даниилом. Он уже создал один 
роман о терроризме 1970-х, неожиданно 
ставший бестселлером. И сейчас всерьез 
задумывается о новой книге. Но од-
нажды утром в его квартире раздаётся 
телефонный звонок, который меняет все 
планы. Даниилу предлагается следить за 
деятельностью одной из антигосудар-
ственных организаций. Разумеется, за 
огромные деньги. Спецслужбам извест-
но: при написании первой книги Даниил 
легко находил общий язык с подобными 
людьми. Главный герой недолго сомне-
вается. Ведь ему так хочется написать 
ещё одну книгу, заработать много денег 
и уехать с любимой девушкой на какой-

нибудь далёкий 
остров в океане. 

В собрание 
входит один из 
самых известных 
романов автора 
“Мачо не плачут” 
(1999), благодаря 
которому Стого-
ва называли писа-
телем года. Здесь 
мы увидим Санкт- 
Петербург 90-х годов. 

Автор описывает достаточ-
но типичный образ жизни компании мо-
лодых людей. Главный герой и его друзья 
бесцельно проводят свои дни. Планов на 
будущее нет. Жизнь в бешеном ритме: 
вечеринки, клубы, случайные знаком-
ства… Но рано или поздно приходит 
осознание того, что так жить нельзя. А 
как жить? На этот вопрос пытается от-
ветить главный герой. 

Следующие три произведения напи-
саны в жанре так называемого романа-
дороги. В предисловии к одному из них 
главный редактор издательства “Амфо-
ра” Вадим Назаров отмечает, что Илья 
Стогов — писатель в дороге. Он дважды 
обогнул земной шар. И написал о своих 
впечатлениях два десятка книг. А потому 
и многие герои Стогова решают бросить 
всё и отправиться странствовать по миру. 
Один из романов такого плана — “МASI-
Afucker” (2002). Главный герой внезапно 
понимает, что в его жизни давно не про-
исходит ничего интересного. Его мучает 
рано наступивший кризис среднего воз-
раста, терзают воспоминания об ушед-

шей безвозвратно юности. Целый год он 
сидит дома. Не отвечает на телефонные 
звонки и никак не может заставить себя 
устроиться на работу. Герой прячется от 
мира, боясь услышать, что его возраст 
— это конец. Однажды случай приводит 
его на Казанский вокзал. И неожиданно 
в голову приходит совершенно безрас-
судная идея — путешествие по Азии. Он 
покупает билет на первый поезд и от-
правляется в путь. 

А следующий роман, “13 месяцев” 
(2003), — история, которая “началась 
22 декабря 2001 года. А закончилась спу-
стя ровно год. Иначе говоря, это не очень 
длинная история. Но для меня она была 
очень важна”. За этот год главный герой 
успевает побывать во множестве мест. 
Это год бесконечных поездок, интерес-
ных событий, знакомств и встреч с раз-
ными людьми. Герой постоянно задаёт 
себе вопрос: “Как это, жить правильно?” 
Пытается понять, что есть смысл жизни, 
истинные ценности. И получает самые 
разные ответы. От людей, с которыми 
встречается, и от самого себя.

В основе последнего романа “Мёртвые 
могут танцевать” (2005) тоже путеше-
ствие, но не просто путешествие челове-
ка по миру. А прежде всего — странствие 
духовное. В этой книге — 16 путевых 
зарисовок. Читатель отправится вслед 
за героем в увлекательный маршрут по 
древним и современным городам мира. 
Побывает в Каире, Риме, Лондоне, Нью-
Йорке, Венеции… Путевое повествова-
ние ненавязчиво перемежается с инте-
ресными историями из жизни героя, его 
рассуждениями, мыслями. 

Полина КОВА Л ь

Эдвард Радзинский — извест-
ный российский драматург, сцена-
рист и публицист. Его театральные 
пьесы, такие как “104 страницы 
про любовь”, “Театр времён Неро-
на и Сенеки”, “Беседы с Сократом” 
стали популярны не только в 
России, но и за рубежом. 
Историческая тема всег-
да присутствовала в его 
творчестве. В конце 80-х 
Эдвард Станиславович 
начал работать на теле-
видении в редком жанре 
исторического рассказа. 
Высокий рейтинг имеет 
телевизионный автор-
ский цикл “Загадки 
истории”. А харак-
терная манера изло-
жения и умение при-
влечь зрителя делают передачи еще 
более популярными. “Загадки 
истории” и сегодня продолжают 
вызывать жаркие споры.

Позже Радзинский всё чаще об-
ращается к теме личности в исто-
рии. В это время он пишет про-
заические произведения о наибо-
лее значительных исторических 
личностях: “Иоанн Мучитель” 
(об Иване Грозном), “Наполеон: 
жизнь после смерти”, “Распутин: 
жизнь и смерть” и многие другие. 
Бестселлером была признана кни-
га “Сталин” и роман, посвящён-
ный Николаю II  и его семье. 

Сегодня перед нами книга 
“Апокалипсис от Кобы. Гибель 
богов” — вторая часть трилогии 
об Иосифе Сталине. Работе над 
вышедшими книгами писатель 
посвятил 10 лет. Как сказал в 
одном из интервью Эдвард Рад-
зинский, при написании первой 
книги он выполнял задачу исто-
рика. При помощи различных до-
кументов изучал эпоху и личность 
Сталина. Но, как известно, боль-
шинство правдивых документов 
того времени было уничтожено. 

А используя только официальные 
источники, невозможно полнос-
тью воссоздать картину прошло-
го. Потому автор признаётся, 
что в первой книге ещё не постиг 
своего персонажа до конца. 

Во второй части Эдвард Рад-
зинский обратился не только к 

документам и 
архивам, но и к 
другим источ-
никам, которые 
обычно вызывают 
у историков недо-
верие. Это дневни-
ки и воспоминания 
свидетелей. Когда 
Эдвард Станисла-
вович заявил о том, 

что собирается писать 
книгу о Сталине, люди 

начали присылать ему 
различные материалы, рукописи, 
дневники. Писатель изучил их, и 
в результате у него родился не-
кий собирательный образ близ-
кого друга и соратника Сталина, 
который провёл рядом с ним всю 
свою жизнь. Знал его с раннего 
детства, учился с ним в духовной 
семинарии, принимал участие в 
революции и Гражданской войне. 
В романе это человек по имени 
Нодар Фудзи. 

В прологе мы узнаём, что автор, 
находясь в Париже на премьере 
своей пьесы в 70-е годы, получает 
его дневниковые записи. Фудзи 
передаёт рукопись, будучи уже 
глубоким стариком, чудом из-
бежав смерти в застенках НКВД 
и лагерей. На его совести много 
кровавых и грязных дел, убийств 
в ходе выполнения заданий за гра-
ницей. Нодар Фудзи — работник 
внешней разведки НКВД, созда-
тель агентурных сетей и ликви-
датор. Он часто уезжает из СССР. 
Возвращаясь обратно после вы-
полненного задания, каждый раз 
отмечает, как стремительно меня-
ется страна. Он входит в ближай-
шее окружение Сталина и являет-

ся непосредственным участником 
и свидетелем всех встреч, разго-
воров своего друга. Всё это время 
Фудзи ведёт дневниковые записи. 
И теперь передаёт их писателю, 
опасаясь, что все его труды про-
падут зря. “Я не надеюсь, что эти 
Записи помогут вам понять “на-
шего Кобу” — как звали товарища 
Сталина мы, его старые, верные 
друзья. Разве можно понять тако-
го человека? Да и человек ли он? 
Но смерть Кобы понять помогут”. 

Этот дневник — попытка рас-
каяния, попытка найти оправда-
ние своим действиям или бездей-
ствию. Повествование охваты-
вает 30-е годы. В начале Сталин 
приглашает Фудзи, чтобы он по-
делился своими впечатлениями о 
Германии, из которой только что 
вернулся. Там уже пришёл к вла-
сти Гитлер. В этой стране теперь 
всё служит на пользу режиму, 
который строится полным ходом. 
Вожди внимательно изучают по-
ведение и политику друг друга, 
берут на вооружение приёмы 
манипулирования обществом. 
Начинается соревнование двух 
держав, которым рано или позд-
но придётся столкнуться…

Читая книгу, мы становимся 
свидетелями того, как начал осу-
ществляться страшный план Ста-
лина — политическая комбинация 
по устранению тех, кто стоял меж-
ду ним и единоличной властью. 
А такими людьми было всё пар-
тийное руководство — вчераш-
ние соратники.  Они знали, кем и 
каким он был на самом деле. Эта 
кровавая шахматная партия начи-
нается с убийства Кирова. Дальше 
— процессы над бывшими вож-
дями революции, военачальни-
ками, интеллигенцией, массовые 
репрессии. Никто и представить 
не мог, какие страшные масштабы 
примет та жестокая игра, что зате-
ял Сталин. Ведь пощады не будет 
никому — даже самым преданным 
и близким друзьям…

Издательство «Харвест»

Тел./факс: 205-77-75
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Сталин. Дневник соратника
В книге “Апокалипсис от Кобы. Гибель богов”, второй части знаменитой трилогии, 
писатель и историк Эдвард Радзинский делает очередную попытку раскрыть 
личность Иосифа Сталина. Это дневник его ближайшего друга и соратника
Фудзи, где тот расскажет о страшных событиях, свидетелем которых он стал. 

Реалист Илья Стогов
Перед вами — коллекционное издание романов популярного 
российского писателя Ильи Стогова, которое увидело свет 
при поддержке ООО “Харвест”. Шесть произведений, написанных 
в разных жанрах. Критики отмечают, что некоторые герои Стогова 
во многом похожи на него. И не безосновательно. Писатель 
наделяет персонажей своими чертами характера, привычками. 
Стиль Стогова реалистичен, порой граничит с натурализмом 
и из-за этого может показаться грубоватым. Но автор отражает 
действительность такой, как видит, не приукрашивая ее. 

Екатерина БЕДУЛИНА

Для серии книг Татьяны Луганцевой “Иро-
нический детектив”, которая издаётся при 
поддержке ООО “Харвест”, характерен приём 
“двойного метода”: автор одновременно “связы-

вает” повествование с мыслями героев и таким образом ещё боль-
ше сбивает читателя с толку.

В книге “Убийства в шоколаде” можно не только найти ответы 
на все организационные и волнующие вопросы, но и стать про-
фессионалом в своей области, то есть можно узнать, как запросто 
вычислить преступника, не намекая ему на это, практически не ис-
пользуя средств связи, а иронически посмеиваясь над ним.

Серия — это около тридцати детективов с интригующими 
названиями, которые отсылают к любимым и знакомым сказкам: 
“Белоснежка и семь трупов”, “Кто в теремочке умрёт?”, “Террари-
ум для Царевны-лягушки”, “Каша из топора палача”, “Бизнес-ланч 
для Серого Волка” и так далее. Начинаешь читать — оторваться 
невозможно!

Отчаянные азартные героини, скромницы и хулиганки, феериче-
ская любовь “как в кино”, веселые истории и страшно заниматель-
ные авантюры, что попадаются на каждом шагу.

Очередной детектив опять же с интригующим и на этот раз 
“вкусным” названием “Убийства в шоколаде” — захватывающая 
и полная  тайн, загадок и скелетов в шкафу история о любви к 
шоколаду и мужчинам. Под стать сюжету и героиня — бывшая 
балерина, а ныне сотрудник сыскного агенства. И не надо искать 
в этом логики — просто читайте, смейтесь и получайте удоволь-
ствие от лёгкого сюжета. 

Шоколадная
любовь



(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1.)

Марына ВЕС ЯЛУХА

— Лідзія Вітальеўна, падчас святка-
ванняў знакавых дат хочацца азірнуц-
ца ў самы пачатак. З чаго пачаўся адлік 
гадоў на стужцы часу Дзяржаўнага му-
зея гісторыі беларускай літаратуры?

— 6 лістапада 1987 года быў падпіса-
ны загад Міністэрства культуры БССР 
аб стварэнні нашага музея. У той час ужо 
існавала аб’яднаная дырэкцыя літаратур-
ных музеяў, куды і ўвайшла наваствораная 
ўстанова. Быў сабраны калектыў, які і па-
чаў — фактычна з нуля — працу над збо-
рам матэрыялаў. Былі накіраваны запыты 
ў бібліятэкі не толькі Беларусі, але і іншых 
рэспублік, якія ў той час уваходзілі ў склад 
СССР, пачалося актыўнае супрацоўніцтва 
з пісьменнікамі, яны паціху сталі перада-
ваць матэрыялы ў фонды музея. 

— Якую ролю сёння адыгрывае дзей-
насць Дзяржаўнага музея гісторыі бела-
рускай літаратуры ў папулярызацыі на-
шай літаратурнай класікі?

— У сучасным музеязнаўстве ёсць такое 
паняцце як місія музея. Для нашай устано-
вы яна гучыць так: прэзентацыя і дакумен-
таванне літаратурнага працэсу ў гістарыч-
ным аспекце, захаванне і прапаганда бела-
рускага слова і літаратурных традыцый у 
кантэксце развіцця сучаснага грамадства 
і прыгожага пісьменства. Згодна з гэтым 
вызначэннем, упэўнена можна сказаць, 
што за гады існавання музей пацвердзіў 
сваю місію. Пэўная функцыя ў гэтым пра-
цэсе адведзена філіялам, якія створаны ў 
1990-я гады і плённа працягваюць праца-
ваць сёння, захоўваючы і прапагандуючы 
творчую спадчыну класікаў беларускай лі-
таратуры Ф. Багушэвіча, К. Чорнага, паэта 
еўрапейскага маштабу А. Міцкевіча. 

І ўсё ж асноўная вялікая праца вядзецца 
тут, у Мінску. Неабходна ўзгадаць пра шэ-
раг выставачных праектаў, якія сталі знака-
вымі не толькі для гісторыі нашага музея, 
але і для беларускай музеязнаўчай навукі ў 
цэлым. Яскравы прыклад — выстаўка “По- 
кліч”, прысвечаная пісьменнікам 1920 — 30-х 
гадоў, якая экспанавалася амаль 15 гадоў 
у музеі і стала прыкладам гарманічнага 
спалучэння факталагічнага матэрыялу, 
мастацкай задумы і навуковай асновы. На-
шаму музею належыць ідэя стварэння юбі-
лейных літаратурных выставак, прысвеча-
ных пісьменнікам. Першай была выстаўка 
“Васіль Быкаў. Асоба і час” да 70-годдзя з 
дня нараджэння пісьменніка. Пасля — спе-
цыяльныя экспазіцыі, прысвечаныя жыц-
цю і творчасці І. Шамякіна, А. Савіцкага. 
Варта адзначыць і экспазіцыі да юбілеяў 
К. Крапівы, У. Караткевіча, П. Панчан-
кі, А. Адамовіча, Я. Маўра, Я. Лучыны, 
К. Каганца, Т. Хадкевіча, Я. Брыля і іншых. 
Супрацоўнікамі музея падрыхтаваны сотні 
выставак аднаго дня да юбілейных веча-
рын паэтаў і пісьменнікаў — нашых су-
часнікаў і тых, каго ўжо няма разам з намі. 
Мы ўспаміналі А. Звонака, Я. Семяжона, 
А. Пісьмянкова, М. Танка, І. Чыгрынава, 
А. Куляшова, М. Лужаніна, А. Вялюгіна, 
Е. Лось, А. Русака, Н. Мацяш, А. Грачанікава 
і многіх-многіх іншых майстроў слова.

— Вы ўжо згадалі пра філіялы музея 
ў розных кутках Беларусі. Атрымліва-
ецца, што Музей гісторыі беларускай 
літаратуры па сутнасці складаецца з 
некалькіх частак. Яны павінны ўспры-
мацца як адно цэлае ці як сукупнасць 
асобных устаноў?

— Музей гісторыі беларускай літарату-
ры ў Мінску і філіялы — гэта цэлае, але 
і асобнае. Цэнтралізаваныя фонды і бух-
галтэрыя — гэта агульнае, а вось рознае 
— тое, што кожны куточак гістарычных 
літаратурных мясцін сагрэты не толькі 
энергетыкай пісьменнікаў, пра якіх мы вя-
дзём гутарку ў філіялах, але і захавальні-
камі гэтых літаратурных сядзіб — Алесем 
Жамойціным, Анатолем Еўмяньковым, 
Людмілай Ніжэвіч. За гады працы яны 
стварылі станоўчы імідж сваіх устаноў. 
Каб паслухаць іх расповеды, у нашы фі-
ліялы едуць экскурсанты з розных куткоў 
Беларусі і нават замежжа.

— Імідж музея ствараюць не толькі 
яго экспазіцыя і супрацоўнікі, але і на-
ведвальнікі, сябры. Якія людзі гурту-
юцца вакол Музея гісторыі беларускай 
літаратуры?

— Адназначна можна сказаць, што гэ-
та людзі творчыя — ад пісьменнікаў і на-
вукоўцаў да мастакоў і музыкантаў. Мы 
падтрымліваем цесныя сувязі і ганарым-
ся, што сярод нашых сяброў — супрацоў-
нікі Інстытута мовы і літаратуры НАН 
Беларусі, аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя 
Я. Коласа НАН Беларусі, Беларускага 
дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і 
мастацтва, удзельнікі творчага аб’яднан-
ня “Пегас” ЗАТ “Атлант”, літаратурнага 
аб’яднання Акадэміі МУС Беларусі “Ма-
ладыя вятры”, клуб “Натхненне” пры рэс-
публіканскім Доме ветэранаў і іншыя.

— Ці праводзяцца ў музеі акцыі, 
мэтавай аўдыторыяй якіх з’яўляецца 
моладзь? 

— Большасць нашых мерапрыемстваў 
скіравана на ўдзел моладзі. І ў гэтыя юбілей-
ныя для музея дні ўзгадваецца і акцыя “Тры 
дні”, калі гаспадарамі ў музейных залах былі 
маладыя і таленавітыя паэты, музыканты, 
мастакі. А колькі прайшло прэзентацый 
выставак і новых кніг, тэатральных паста-
новак і перформансаў! У 2010 годзе быў рэ-
алізаваны арыгінальны праект спалучэння 
мастацтва і музыкі “Калі гучаць карціны”, 
ініцыятарам якога быў музыкант і спявак 
Сяргей Клачкоў. Прэзентацыя карцін мала-
дых мастачак праходзіла пад гукі музыкі, 
што выконвалі маладыя артысты. Прычым 

кожнай карціне адпавядала свая мелодыя. 
Эксперыментальным быў і выставачны 
праект “Бронзаслоўе”, дзе побач з мастацкі-
мі творамі, а гэта былі скульптурныя кам-
пазіцыі, падчас адкрыцця выстаўкі гучалі 
творы маладых беларускіх літаратараў. 

З задавальненнем бывае ў музеі і мо-
ладзь, што цікавіцца літаратурай Герма-
ніі. Сумесна з Цэнтрам нямецкіх даслед-
ванняў мы ладзілі “Літаратурныя кавяр-
ні”, дзе на беларускай і нямецкай мовах 
гучала літаратурнае слова. Пры падтрым-
цы Пасольства Германіі ў Беларусі мы 
прымалі і прымаем у сценах музея асоб-
ныя мерапрыемствы “Тыдняў Германіі”, 
якія штогод праходзяць у Беларусі. Тра-
дыцыйнымі сталі і нямецка-беларускія 
Каляды, дзе прадстаўляюцца культурныя 
адметнасці краін. 

— Напэўна, гэта не адзіны аспект 
дзейнасці музея ў галіне міжнароднага 
супрацоўніцтва… 

— Гэта сапраўды так. Да прыкладу, нека-
торыя нашы выстаўкі набылі міжнароднае 
значэнне. Так, экспазіцыя “А. Адамовіч. 
А для вечнасці — Беларусь…” дэманстра-
валася ў Маскве, выстаўкі “А. Міцкевіч 
і Беларусь” і “Сквозь даль столетий… 

А. Пушкин и А. Мицкевич” экспанавалі-
ся ў Варшаве і Пушкінскім запаведніку 
“Міхайлаўскае”. У 2010 годзе да юбілею 
У.Караткевіча нашымі супрацоўнікамі 
была падрыхтавана вялікая выстаўка, 
якую мы экспанавалі ў Нацыянальным 
музеі літаратуры Украіны, напрыкан-
цы верасня гэтага года ў Варшаве была 
прадстаўлена экспазіцыя, прысвечаная 
100-годдзю з дня нараджэння Максі-
ма Танка. Да Дзён культуры Рэспублікі 
Беларусь у Санкт-Пецярбургу сумесна 
з кафедрай графікі Беларускай акадэ-
міі мастацтваў была адкрыта выстаўка 
“Ян Баршчэўскі. Казачнік з Азёрнага краю”. 

З задавальненнем прымаем гасцей і 
ў сценах нашага музея. Так, напрыкан-
цы кастрычніка адкрылася экспазіцыя 
“А. П. Чэхаў. Лінія жыцця” з фондаў Дзяр-
жаўнага літаратурна-мемарыяльнага 
музея-запаведніка А. П.Чэхава “Мелі- 
хава”. У 2009 годзе да нас прыязджалі 
калегі з выстаўкай “Л. Н.Талстой у фота-
здымках сучаснікаў” з Дзяржаўнага літа-
ратурнага музея Л. Н. Талстога ў Маскве, 
а яшчэ мы сябруем з Пушкінскім музеем-
запаведнікам “Міхайлаўскае”, і шматлікія 
выставачныя праекты ў розныя гады экс-
панаваліся ў нас. У планах — сумесныя 
праекты з музеем С. Ясеніна.

— Непадалёк ад музея гісторыі бела-
рускай літаратуры знаходзяцца Літа-
ратурны музей М. Багдановіча, Літа-
ратурны музей Янкі Купалы, Беларускі 
дзяржаўны архіў-музей літаратуры і 
мастацтва. Ці адчуваецца паміж гэтымі 
ўстановамі канкурэнцыя за ўвагу на-
ведвальніка?

— Кожная з названых устаноў выкон-
вае сваю функцыю, мае сваю аўдыторыю, 
свайго наведвальніка. Таму я заўсёды з 
цікавасцю адсочваю сама і звяртаю ўва-
гу супрацоўнікаў нашага музея на ары-
гінальныя праекты, таму што кожны 
праект, кожнае новае дзеянне, што ад-
бываецца ў музеях, працуе, як правіла, на 
пашырэнне кола прыхільнікаў, сяброў і 
стварае імідж установы. І таму гаварыць 
пра канкурэнцыю, відаць, варта, але яна 
як стымул да дзеяння. 

— Музей гісторыі беларускай літара-
туры вылучае разнастайнасць фондаў. 
А ці паступалі апошнім часам сюды но-
выя прадметы?

— Фонды нашага музея сапраўды разна-
стайныя і налічваюць больш як 50 тысяч 
адзінак захавання асноўнага фонду. Апош-
нім часам у большасці сваёй паступалі ру-
капісы, кнігі з аўтографамі, лісты. Сярод іх 
матэрыялы з архіваў А.Васілевіч, В.Казь-
ко, А. Савіцкага, І. Чыгрынава, Я. Сіпако-
ва, Г.Далідовіча, В.Быкава, М. Аўрамчыка, 
А. Мальдзіса і іншых. Унікальным набыт-
кам сталі для музея сямейныя рэліквіі з 
дома Францішка Багушэвіча, якія захоў-
валіся ў касцёле Св. Сымона і Алены ў 
Мінску. Сёлета фонды музея папоўнілі-
ся цікавымі матэрыяламі з сям’і Максіма 
Танка. Хочацца падзякаваць пісьменнікам 
і іх родным, якія прыходзяць на сустрэчы, 
дзеляцца матэрыяламі. 

— Гісторыі і лёсы рэчаў часта быва-
юць не менш заблытанымі і захапляль-
нымі, чым лёсы людзей…

— Пра тое, як трапляюць прадметы 
ў музей, можна распавядаць шмат ці-
кавых гісторый. Асноўная крыніца па-
паўнення фондавых калекцый — гэта 
сістэмная праца па зборы матэрыялаў 
праз непасрэдныя кантакты з творца-
мі. Сустрэчы, вечарыны, юбілейныя вы-
стаўкі і прэзентацыі з’яўляюцца такса-
ма своеасаблівай крыніцай папаўнення 
фондаў. Так было з матэрыяламі з архіваў 
К. Крапівы, І. Шамякіна, П. Панчанкі, 
В. Казько, А. Адамовіча, В. Быкава і многіх 
іншых. Мы ганарымся сваімі набыткамі 
і выказваем шчырую ўдзячнасць і самім 
творцам, і іх родным за высокі давер быць 
захавальнікамі ўнікальных і непаўторных 
здымкаў, аўтографаў, рукапісаў, кніг і аса-
бістых рэчаў пісьменнікаў і паэтаў. Згадва-
ецца з гэтай нагоды 2001 год, калі мы ла-
дзілі выстаўку, прысвечаную 15-й гадавіне 
аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Збор матэ-
рыялаў для экспазіцыі пачынаўся амаль з 
нуля. Рыхтуючы выстаўку, мы не маглі не 
сустрэцца з Міколам Мятліцкім, а ён, як 
аказалася, у кожны паслячарнобыльскі год 
пісаў верш, звязаны з гэтай незагойнай ра-
най для нашай зямлі. Паэт перадаў музею 
трывожна-балючую серыю рукапісаў. Усе 

яны дэманстраваліся на выстаўцы, а цяпер 
з’яўляюцца часцінкай асноўнага фонду 
музея, і мы спадзяёмся, што працягваецца 
цыкл вершаў у спадара Міколы Мятліцка-
га, а гэта значыць, што будуць працягвац-
ца і папаўняцца калекцыі.

— Юбілей адсвяткуецца, госці раз’е-
дуцца, а што далей? Якія планы ў музея 
на будучыню?

— Што датычыць планаў і задум, то іх 
шмат. Мяркуем працягнуць акцыю “У му-
зей — усёй сям’ёй”, якую распачалі сумесна 
з РВУ “Літаратура і Мастацтва” і да якой 
далучыліся раённыя аддзелы адукацыі, 
школы і бацькі. Што да аднаго з будучых 
праектаў, то ён цесна звязаны з гісторыяй 
музея. Справа ў тым, што адной з першых 
выставак, арганізаваных нашымі супра-
цоўнікамі, была экспазіцыя, прысвечаная 
100-гадоваму юбілею Цішкі Гартнага. І 
вось сёлета, калі мы адзначаем 125-годдзе 
пісьменніка, зноў звяртаемся да яго асобы, 
але на гэты раз будзем ладзіць выстаўку на 
радзіме Цішкі Гартнага, у Капылі, сумесна 
з Капыльскім краязнаўчым музеем.

У планах — выпуск каталога “Кнігі з 
аўтографамі народных паэтаў і пісьмен-
нікаў Беларусі”. І тут мне хочацца звяр-
нуцца да шаноўных чытачоў “ЛіМа” з 
просьбай дапамагчы нам ажыццявіць гэ-
ты праект, перадаўшы ў музей, па магчы-
масці, са сваіх хатніх архіваў фотаздымкі, 
рукапісы, лісты і іншыя згадкі, што даты-
чаць жыцця і творчасці нашых народных 
пісьменнікаў. Гэта вялікая праца, але яна 
вельмі важная і неабходная. Толькі з ва-
шай дапамогай мы зможам аддаць даніну 
павагі творцам, якія неслі і нясуць сваю 
думку і талент нам, беларусам. Упэўнена, 
што выпуск такога каталога будзе мець як 
навуковае, так і пазнавальнае значэнне. 
І бадай самы важны праект — гэта ства-
рэнне новага філіяла “Музея-дачы В. Бы-
кава”, які павінен адчыніць свае дзверы да 
90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка.

— Ведаю, што ў планах таксама — 
стварэнне асноўнай экспазіцыі музея. 
Яна павінна распавесці пра ўсю гісто-
рыю беларускай літаратуры. Што будзе 
чакаць наведвальнікаў? 

— Да асноўнай экспазіцыі мы ідзём вось 
ужо на працягу 25 гадоў. І яе адсутнасць 
на дадзеным этапе развіцця музея — з’ява 
аб’ектыўная. У свой час была распраца-
вана праграма па разгортванні музейнай 
сеткі, у тым ліку мемарыялізацыі літара-
турных мясцін. Было створана 6 філіялаў і 
арганізавана вялікая колькасць юбілейных 
літаратурных выставак. У нашым выпад-
ку, калі асноўныя набыткі — літаратура 
сучасная, а пра помнікі мінулага мы можам 
толькі марыць, тэхнічны прагрэс у музей-
най справе будзе нам толькі на карысць. 

У цэлым жа канцэпцыя асноўнай экс-
пазіцыі распрацавана. У 2006 — 2007 га-
дах мы наладзілі шэраг камандзіровак 
у Варшаву, Вільнюс і Санкт-Пецярбург, 
дзе працавалі ў архівах і музеях, зрабілі 
электронныя копіі выданняў, без якіх па-
казаць асобныя перыяды ў гісторыі бе-
ларускай літаратуры проста немагчыма. 
Мы разумеем, што ў ідэале экспазіцыя 
без арыгінала не мае права на існаванне, 
але разумеем таксама, што сёння вярнуць 
на радзіму помнікі, якія знаходзяцца за 
межамі краіны, практычна немагчыма. 
Стварэнне экспазіцыі пачнецца адразу 
пасля капітальнага рамонту будынка, які 
ўжо вядзецца. Яна будзе сучаснай, з выка-
рыстаннем спецыяльнай тэхнікі, што да-
зволіць наведвальнікам  пагартаць элект-
ронныя копіі старадрукаў.
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Супрацоўнікам
Музея гісторыі
роднай літаратуры

    на 25-гадовы юбілей

       рассею словы, як зару,
      як промні Божага натхнення.

З кнігі Дар’і Лёсавай “Туга зямная”

Пяць пяцёрак — для свячэння,
прытулення, прычашчэння
і для ўзнёслага малення
   вечным словам.
    вашым сховам —
    насычэння!
вашым дзеям выяўлення
выпраменьвання сумлення,—
хай паболее здзіўлення
і зрушэння-прасвятлення
     ўсім галовам!
     вашым словам —
     летуцення,
      велічнага
       абогатварэння,
неспатольнага натхнення
для магутнага ірдзення
      вамі створаным
        абновам!

                      Сяргей ПАНІЗНІК

P. S. Вялікая падзяка дырэктару 
Музея сп. Лідзіі Вітальеўне 
Макарэвіч за 10-гадовае адданае 
служэнне Высокай Літаратуры. 
І — з юбілеем!
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Часть текста на белорусском языке. — 300 
экз. — ISBN 978-985-458-224-5.

Радунь, В. В. След дождя: стихи / 
Валерия Радунь; [редсовет: Михаил 
Поздняков и др.]. — Минск: Четыре 
четверти, 2012. — 52 с. — 150 экз. — ISBN 
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Блок А., Бокаў В., Высоцкі У., Еўтушэнка Я., 
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978-5-17-037642-1 (АСТ). — ISBN 978-5-271-
14180-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-0928-
4 (Харвест) (в пер.).

Успенский, Э. Н. Трое из Простоквашино: 
[для дошкольного возраста] / сценарий 
Э. Успенского; [художники-постановщики 
Н. Ерыкалов, Л. Хачатрян]. — Москва: 
Астрель, 2012. — 45 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. — ISBN 
978-5-271-43532-4 (Астрель). — ISBN 978-985-
16-8490-4 (Харвест) (в пер.).

Успенский, Э. Н. Трое из Простокваши-
но: [для дошкольного возраста] / сценарий 
Э. Успенского; [художники-постановщики 
Н. Ерыкалов, Л. Хачатрян]. — Москва: 
Астрель, 2012. — 45 с. — Издано при уча-

стии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. 
— ISBN 978-5-271-43522-5 (Астрель). — ISBN 
978-985-18-1447-9 (Харвест) (в пер.).

Читаем и растем: детям от 5 месяцев до 
5 лет: [для чтения взрослыми детям / художни-
ки: И. Цыганков, И. Блохина]. — Тула: Родничок; 
Москва: Астрель, 2011. — 112 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — Содержит 
авторов: Александрова О., Берестов В., Гудков В., 
Катанов В., Котляр Э., Лагздынь Г., Лукашкина М., 
Лунин В., Мазнин И., Орлов В., Погореловский С., 
Сапгир Г., Селезнева Н., Серова Е., Сорокин Н., 
Степанов В., Шлыгин А., Яхнин Л. — 10000 экз. 
— ISBN 978-5-89624-491-2 (Родничок). — ISBN 
978-5-271-40598-3 (Астрель). — 
ISBN 978-985-18-1212-3 (Харвест) ( в пер).

Чуковский, К. И. Лучшие сказки и стихи: 
[для дошкольного возраста] / К. Чуковский. 
— Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 125 с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). 
— 7000 экз. — ISBN 978-5-17-066053-7 (АСТ). 
— ISBN 978-5-271-27244-8 (Астрель). — ISBN 
978-985-16-8176-2 (Харвест) (в пер.).

Чуковский, К. И. Любимые сказки: [для 
дошкольного возраста] / Корней Чуковский; 
рисунки В. Конашевича. — Москва: АСТ: 
Астрель, 2012. — 45 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. 
— ISBN 978-5-17-036805-1 (АСТ). — ISBN 978-
5-271-13905-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-
0796-9 (Харвест) (в пер.).

Літаратура Беларусі на рускай мове

Воскресное чудо: рассказы для детей: [для 
младшего и среднего школьного возраста] 
/ составитель Борис Ганаго; художница 
Светлана Михадюк. — Минск: Братство в честь 
Святого Архистратига Михаила в г. Минске 
Минской епархии Белорусской Православной 
Церкви, 2012. — 70 с. — Содержит авторов: 
Ганаго Л., Клещенок Т., Куцко С., Кушнерова 
Г., Михадюк С., Прохорова Н., Радкевич С., 
Романовский Г., Чумак А. — 1000 экз. — ISBN 
978-985-6978-30-5.

Кастрючин, В. А. Оленье «спасибо»: 
рассказы о природе: [для младшего 
школьного возраста] / Валерий Кастрючин; 
[художник Юрий Алисевич]. — Минск: 
Літаратура і Мастацтва, 2012. — 126 с. — 
2000 экз. — ISBN 978-985-556-006-8 (в пер.).

Скоринкин, А. В. Родничок: стихи для 
детей [младшего и среднего школьного 
возраста] / Андрей Скоринкин; художник 
Татьяна Березенская. — Минск: Асар, 2012. 
— 11 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6984-26-9.
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Навінкі кнігавыдання

Прадам кнігі:
Уладзімір Жылка. Выбраныя 

творы. — Мінск: Беларускі 
кнігазбор, 1998.

Алег Лойка. Як агонь, як 
вада…: раман-эсэ пра Янку 
Купалу. — Мінск: Мастацкая 
літаратура, 2000.

Тэл. 8 (017) 260-75-29

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя  
Нацыянальнай кніжнай палатай 
Беларусі апошнім часам Незабыўная

старонка гісторыі
У РВУ “Літаратура і Мастацтва” выйшла кніга “Лагерь смерти Освен-

цим: живые свидетельства Беларуси” (складальнікі Аляксандра Барысава, 
Кузьма Козак і Галіна Стучынская). Прэзентацыя выдання прайшла ў 
Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

Акрамя прадстаўленай гісторыі лагера, успамінаў былых вязняў у вы-
данні размяшчаюцца фотаздымкі, якія таксама адлюстроўваюць жудасныя 
падзеі таго часу.

У прадмове да выдання Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт за-
значае: “Старэйшыя пакаленні, жыццё якіх праходзіла пераважна ў мінулым стагоддзі — стагоддзі 
шмат-мяцежным і шматпакутным, — ці ледзь усумняцца ў неабходнасці такой увагі, бо занадта высокім 
коштам былі аплачаны дзве Сусветныя вайны і выкліканыя імі незлічоныя пакуты людзей”. І гэта сапраў-
ды так. Усяго з Беларусі падчас вайны было вывезена больш як 20 тысяч дзяцей. Многія з выступоўцаў 
згадвалі, што беларусаў адпраўлялі на прымусовыя работы, выкарыстоўвалі як біялагічны матэрыял для 
доследаў і ў якасці донараў для салдат нямецкага рэйха.

— Працаваць над кнігай было нялёгка, — распавяла былая зняволеная Асвенцыма Аляксандра Барыса-
ва. — Успамінаючы пра тыя дні, нібы вяртаешся ў жудасныя ваенныя часы. Але кніга мае вялікае значэнне 
як для сённяшняга пакалення, так і для будучага. Старонкі нашых успамінаў будуць унесены ў гісторыю.

Дарэчы, у выданні змешчана клятва былых вязняў Асвенцыма, напісаная імі яшчэ да 20-годдзя 
вызвалення лагера: “Да канца дзён сваіх насіць у сэрцах памяць аб заўчасна загінулых таварышах…”

Дар’я ШОЦІК

Чытальная зала
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Беларуская лiтаратура

Беларускія народныя казкі: [для 
сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту 
/ мастак В. І. Валынец]. — Мінск: Харвест, 
2012. — 95 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-
9169-8 (у пер.).

Галубовіч, Я. Дзівосы роднай прыроды: 
апавяданні і казкі для дзяцей: [для чытання 
дарослымі дзецям] / Янка Галубовіч; [мастак 
К. Г. Разанкова]. — Мінск: Пачатковая школа, 
2012. — 167 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-
6988-42-7 (у пер.).

Жаўранкі над полем: апавяданні: [для дзя-
цей / укладальнік А. М. Бадак]. — Мінск: Мастац-
кая літаратура, 2012. — 430 с. — Змяшчае аўтараў: 
Адамчык В., Арабей Л., Багданава Г., Брыль Я., 
Быкаў В., Васілевіч А., Васючэнка П., Вітка В., 
Гардзей В., Гіль М., Глобус А., Грамовіч І., Далідовіч Г., 
Даніленка М., Жук А., Зарэмба М., Кавалёў П., 
Казлоў А., Казько В., Камароўскі А., Карамазаў В., 
Каршукоў Я., Кудравец А., Ліпскі У., Марчук Г., 
Мележ І., Місько П., Міхальчук С., Наварыч А., На-
вуменка І., Пальчэўскі А., Пархута Я., Прокша Л., 
Пташнікаў І., Пятровіч Б., Рублеўская Л., Рунец П., 
Рыбак А., Савіцкі А., Сачанка Б., Тарасаў С., 
Федарэнка А., Хомчанка В., Шамякін І., Шыловіч Г., 
Юрэвіч У., Ягоўдзік У. — 2000 экз. — ISBN 978-985-
02-1367-2 (памылк.).

Лукша, В. А. Дзень-залацень: вершы, казкі: 
[для малодшага школьнага ўзросту] / Валянцін 
Лукша; [мастак Святлана Рыжыкава]. — Мінск: 
Літаратура і Мастацтва, 2012. — 126 с. — 1600 
экз. — ISBN 978-985-556-004-4 (у пер.).

Муравейка, І. А. Чые рукі прыгажэй-
шыя?: вершы, казкі, апавяданні: [для сярэд-
няга школьнага ўзросту] / Іван Муравейка; 
[мастак Марыя Лось]. — Мінск: Літаратура і 
Мастацтва, 2012. — 84 с. — 1600 экз. — ISBN 
978-985-556-003-7 (у пер.).

Тэорыя літаратуры

Вересаев, В. В. Пушкин в жизни: [системати-
ческий свод подлинных свидетельств современ-
ников]; Спутники Пушкина / Викентий Вересаев. 
— Москва: АСТ: Астрель, 2011. — 1757 с. — 
Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). 
— 3000 экз. — ISBN 978-5-17-074602-6 (АСТ). 
— ISBN 978-5-271-36319-1 (Астрель) (в пер.). — 
ISBN 978-985-18-0899-7 (ошибоч.).

Лiтаратура Беларусi на рускай мове

Шатыренок, И. С. Слово о слове / Ирина 
Шатыренок. — Минск: Регистр, 2012. — 207 с. 
— Часть текста на белорусском языке. 
— 300 экз. — ISBN 978-985-6937-44-9.

Беларуская лiтаратура

Гніламёдаў, У. В. Янка Купала: жыццё і 
творчасць / Уладзімір Гніламёдаў; [навуковы 
рэдактар В. П. Жураўлёў]; Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і 
літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. 
— 2-е выд., дапрацаванае і дапоўненае. 
— Мінск: Беларуская навука, 2012. — 250 с. 
— 500 экз. — ISBN 978-985-08-1403-6.

Максім Танк. На камні, жалезе і золаце: 
успаміны, эсэ, прысвячэнні / [укладанне 
Уладзіміра Казберука]. — Мінск: Мастацкая літа-
ратура, 2012. — 269 с. — Частка тэксту на рускай 
мове. — Змяшчае аўтараў: Александровіч С. Х., 
Арочка М., Аўрамчык М., Брыль Я., Бугаёў Д. Я., 
Бураўкін Г. М., Бутэвіч А. І., Валодзька С. В., Вітка В., 
Вярцінскі А. І., Гарэцкі Р. Г., Дранько-Майсюк Л. В., 
Дукса М. М., Загорская Н., Зуёнак В. В., Казбярук У. М., 
Калеснік У. А., Караткевіч У. С., Колас Я., 
Коўтун В. М., Кузюковіч П., Ліпскі У. С., Ліс А. С., 
Лойка А. А., Лось Е., Лужанін М., Мятліцкі М., 
Несцяровіч Я., Паўлаў У. А., Пісьмянкоў А., 
Прыходзька П., Пфляўмбаўм Я. Э., Рагойша В. П., 
Рублеўская Л., Скалабан В. У., Ставер А., Сыс А. 
Ц., Хелемскі Я. А., Шамякін І. П., Шніп В. А., 
Шупенька Г. С., Шырма Р. Р. — 1700 экз. — ISBN 
978-985-02-1327-3 (у пер.).

Марціновіч, Д. А. “Донжуанскі спіс” 
Караткевіча: літаратуразнаўчыя даследаванні 
і артыкулы / Дзяніс Марціновіч; [рэдсавет: 
Міхась Пазнякоў і інш.]. — Мінск: Четыре 
четверти, 2012. — 112 с. — 300 экз. — ISBN 
978-985-7026-43-2.

Навум Гальпяровіч: На шляху да 
сябе / [рэдсавет: Анатоль Андрэеў і інш.; 
укладальнік Ліліяна Анцух]. — Мінск: 
Чатыры чвэрці, 2012. — 164 с. — 350 экз. 
— ISBN 978-985-7026-48-7.

Семашкевіч, Р. М. Янка Купала 
і беларускае адраджэнне / Рыгор 
Семашкевіч; [падрыхтоўка тэкстаў, 
укладанне, прадмова і каментары Міхася 
Казлоўскага]. — Маладзечна: Друкарня 
“Победа”, 2012. — 195 с. — 500 экз. — 
ISBN 978-985-6967-16-3 (у пер.).

Уладзімір Гніламёдаў: “Заставацца 
сабой...” / [укладальнік Мікола Мікуліч]. 
— Мінск: Четыре четверти, 2012. — 572 с. 
— Частка тэксту на рускай і ўкраінскай 
мовах. — 300 экз. — ISBN 978-985-7026-25-8.

ГЕАГРАФIЯ. БIЯГРАФII. ГIСТОРЫЯ

Археалогiя. Перадгiсторыя. 
Культурныя рэшткi гістарычных часоў

Віцебскія старажытнасці: матэрыялы на-
вуковай канферэнцыі, прысвечанай 
90-годдзю з дня нараджэння Л. В. Аляксеева, 
Віцебск, 28–29 кастрычніка 2010 г. / [рэдкале-
гія: Г. У. Савіцкі і інш.]. — Мінск: Медисонт, 2012. 
— 453 с. — Частка тэксту на рускай мове. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-6982-46-3.

Іоў, А. В. Старажытнае паселішча на Ясель-
дзе / А. В. Іоў, В. С. Вяргей; [мастак З. Краўчанка]; 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інсты-
тут гісторыі. — Мінск: Беларуская навука, 2012. 
— 172 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-1407-4.

Краязнаўства

Береснева, Е. П. Чашечка кофе и радость 
общения. Встречи на Антонова, 25 / Елена 
Береснева. — Гродно: ЮрСаПринт, 2012. 
— 235 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-90264-
3-0 (в пер.).

Гальпяровіч, Н. Я. Гродна: на заходняй 
мяжы Айчыны / Н. Я. Гальпяровіч, 
Н. Г. Ваніна; [рэдкалегія: Н. Г. Ваніна і інш.; фота 
В. В. Дняпроўскага і інш.]. — Мінск: 
Пачатковая школа, 2012. — 94 с. — 2000 экз. 
— ISBN 978-985-6988-41-0 (у пер.).

Климовичский район / [Климовичский 
районный исполнительный комитет]. 
— Могилев: Могилевская областная 
укрупненная типография, 2012. — 35 с. 
— 150 экз.

Минск. Партизанский район: самый 
молодой, самый промышленный / 
[составители: В. И. Зубрик и др.; под общей 
редакцией А. В. Галя; фото: Л. М. Гомонов, 
В. Г. Воложинский]. — Минск: Четыре 
четверти, 2012. — 195 с. — 500 экз. — ISBN 
978-985-7026-49-4 (в пер.).

Очарование Миорского края = Charm 
of Myory Region / [Миорский районный 
исполнительный комитет; подбор материала: 
В. А. Ермаленок, П. И. Боголей; литературная 
обработка и фото: О. В. Молодечкин]. — 
Новополоцк: О. В. Молодечкин, 2012. — 54 с. 
— Часть текста параллельно на русском и 
английском языках. — 1050 экз. — ISBN 978-
985-90226-5-4.

Познер, В. Одноэтажная Америка / 
Владимир Познер, Брайан Кан, Иван Ургант; 
[перевод с английского Ярославы Ромашко; 
фотографии Ивана Урганта]. — Москва: 
Зебра Е, 2012. — 440 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. 
— ISBN 978-5-94663-604-9 (Зебра Е). — ISBN 
978-985-18-1316-8 (Харвест) (в пер.).

Регионы Беларуси: энциклопедия: в 
7 т. / [редколлегия: Т. В. Белова (главный 
редактор) и др.]. — Минск: Беларуская 
Энцыклапедыя, 2009–     — ISBN 978-985-11-
0463-1 (в пер.). 

Т. 3: Гомельская область: в 2 кн., кн. 1 / 
[фотоснимки А. П. Дрибаса и др.]. — 2012. 
— 397 с. — 2500 экз. — ISBN 978-985-11-
0617-8 (ошибоч.).

Рэгiянальная геаграфiя ў цэлым. 
Геаграфiя старажытнага i сучаснага свету

100 мест, где надо побывать / 
[ответственный редактор В. Горчаков; главный 
художник Т. Евсеева; фотографы: А. Белов 
и др.]. — Москва: Мир энциклопедий Аванта 
+: Астрель, 2012. — 215 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. 
— ISBN 978-5-98986-226-9 (Мир энциклопедий 
Аванта +). — ISBN 978-5-271-22176-7 (Астрель). 
— ISBN 978-985-18-1250-5 (Харвест) (в пер.).

Гiсторыя. Гiстарыяграфія

Здановіч, У. В. Беларусь у гады Вялікай 
Айчыннай вайны. Агляд крыніц і айчыннай 
гістарыяграфіі: манаграфія / У. В. Здановіч; 
[навуковы рэдактар А. А. Каваленя]; Брэсцкі 
дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна. 
— Брэст: БрДУ, 2012. — 283 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-473-846-8.

Национальный архив Республики 
Беларусь: новая страница в истории 2007–
2012 гг. — Минск: Национальная библиотека 
Беларуси, 2012. — 44 с. — 50 экз. — ISBN 
978-985-6879-77-0.

Гiсторыя замежных краiн

Будон, Ж.-О. Наполеон – полководец и 
человек: (в ответах отца на вопросы детей) / 
Жак-Оливье Будон; [перевод c французского 
И. Г. Драбкиной]. — Минск: Четыре четверти, 
2012. — 165 с. — Часть текста параллельно 
на французском и русском языках. — 500 
экз. — ISBN 978-985-7026-36-4.

Польша против Российской империи: 
история противостояния / [составитель 
Н. Н. Малишевский]. — Минск: Букмастер, 
2012. — 703 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-
549-247-5 (в пер.).

Ширер, У. Взлет и падение Третьего 
рейха / Уильям Ширер; [перевод с 
английского под редакцией 
О. А. Ржешевского]. — Москва: Астрель, 
2012. — 1213 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-
5-271-38931-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-
1112-6 (Харвест) (в пер.).

Гiсторыя Беларусi

Акиньчиц, С. Золотой век Беларуси / 
Станислав Акиньчиц. — 3-е изд. — Минск: 
Юнипак, 2012. — 126 с. — 500 экз. — ISBN 
978-985-6802-49-5.

Воложинский, В. Г. Минск в легендах, 
мифах и преданиях / Владимир Воложинский. 
— Минск: ФУАинформ, 2012. — 345 с. — 1000 
экз. — ISBN 978-985-6868-51-4.

Деружинский, В. В. Забытая Беларусь / 
Вадим Деружинский; под общей редакцией 
А. Е. Тараса. — Минск: Харвест, 2012. — 495 с. 
— 5100 экз. — ISBN 978-985-18-0455-5 (в пер.).

Живая память о войне: воспоминания 
участников и свидетелей событий Великой 
Отечественной войны: в 2 кн. / Министерство 
образования Республики Беларусь, 
Могилевский государственный университет 
продовольствия; [составители: Бубнов Ю. М., 
Маркасова О. С., Костеров А. П.]. — Могилев: 
МгГУП, 2012–     — ISBN 978-985-6979-43-2. 

Кн. 1. — 2012. — 127 с. — Часть текста на 
белорусском языке. — 99 экз. — ISBN 978-
985-6979-44-9.

Мазыршчына: людзі, падзеі, час: 
матэрыялы II Рэспубліканскай навукова-
практычнай канферэнцыі, Мазыр, 25–26 
мая 2012 г. / [рэдкалегія: В. С. Болбас [і інш]. 
— Мазыр: МзДПУ, 2012. — 231 с. — Частка 
тэксту на рускай і ўкраінскай мовах. — 75 
экз. — ISBN 978-985-477-488-6.

Самусенко, Э. Г. Беларусь и 
Отечественная война 1812 года: 
исторические очерки и эссе / Э. Г. Самусенко. 
— Минск: Беларусь, 2012. — 181 с. — 1200 
экз. — ISBN 978-985-01-0968-2 (в пер.).

Шарова, Н. С. История Беларуси: 9-й 
класс: опорные конспекты: для подготовки 
к обязательному экзамену / Н. С. Шарова. 
— 2-е изд., переработанное. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 158 с. — 2100 экз. — ISBN 
978-985-19-0102-5.

Шульман, А. Л. Унесенные веком: очерки / 
Аркадий Шульман. — Минск: Медисонт, 
2012. — 103 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-
6982-48-7.

АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. 
ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. 
ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ

Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя 
разумовай працы

Наука и инновационная деятельность в 
Республике Беларусь = Science and innova- 
tion activity in the Republic of Belarus: статисти-
ческий сборник / Национальный статистичес-
кий комитет Республики Беларусь. — Минск: 
Национальный статистический комитет Респуб- 
лики Беларусь, 2012. — 156 с. —  Параллельно 
на русском и английском языках. — 71 экз. 
— ISBN 978-985-6858 (ошибоч.).

Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по материало- 
ведению / Национальная академия наук 
Беларуси. — Минск, 2012. — 132 с. — 500 экз.

Севриков, В. В. Методология и организация 
научных исследований: пособие: [для студен-
тов] / В. В. Севриков. — Минск: Дикта: Мисанта, 
2012. — 371 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-
494-613-9 (Дикта). — ISBN 978-985-6719-97-7 
(Мисанта). — ISBN 978-985-441-979-4 (ошибоч.). 
— ISBN 978-985-6719-97-6 (ошибоч.).

Scientific-practical materials research 
centre of the National academy of sciences 
of Belarus / National academy of sciences of 
Belarus. — Minsk: [s. n.], 2012. — 132 с. — 
На англійскай мове. — 500 экз.

НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР 
НАЦЫЯНАЛЬНАй АКАДЭМІІ НАВУК 

БЕЛАРУСІ ПА МАТЭРЫЯЛАЗНАЎСТВУ

Інфармацыйныя тэхналогіі

Калита, Л. И. Развивающая информатика: 
рабочая тетрадь для 4-го класса: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения: 
[факультативные занятия] / Л. И. Калита, 
В. В. Сташенко, А. И. Павловский. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 125 с. — 3100 экз. — ISBN 
978-985-19-0061-5.

Колосов, С. В. Программирование в среде 
Delphi. Практикум по курсу «Основы алгорит-
мизации и программирования»: учебно-мето-
дическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образо-
вания по специальностям, закрепленным 
за УМО / С. В. Колосов, И. Н. Коренская, 
И. В. Лущицкая; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет информатики и радио-
электроники. — Минск: БГУИР, 2012. — 127 с. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-488-773-9.

Логин, В. М. Аппаратные средства защи-
ты информации: лабораторный практикум 
/ В. М. Логин, И. Н. Цырельчук, А. И. Толстая; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектро-
ники. — Минск: БГУИР, 2012. — 51 с. — 100 
экз. — ISBN 978-985-488-861-3. 

Основы информационных техноло-
гий: учебно-методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений по 
направлению специальности 1-21 04 01-02 
Культурология (прикладная) / [С. А. Гончаро-
ва и др.]; Министерство культуры Республи-
ки Беларусь, Белорусский государственный 
университет культуры и искусств. — Минск: 
БГУКИ, 2012. — 92 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-522-055-9.

Разинков, А. И. Работа в текстовом про-
цессоре MS Word: учебно-методическое по-
собие по выполнению лабораторных работ и 
самостоятельной подготовке / А. И. Разинков, 
Л. Н. Базака; Национальный банк Республики 
Беларусь, Полесский государственный уни-
верситет. — Пинск: ПолесГУ, 2012. — 117 с. 
— 325 экз. — ISBN 978-985-516-175-3.

Снисаренко, С. В. Технология разработки 
программного обеспечения систем управ-
ления. Лабораторный практикум : пособие 
для студентов, получающих образование по 
специальности 1-53 01 07 «Информационные 
технологии и управление в технических 
системах» / С. В. Снисаренко, Н. А. Стасевич, 
Н. А. Капанов; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет информатики и ради-
оэлектроники. — Минск: БГУИР, 2012. — 75 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-488-869-9.

Современные компьютерные офисные 
технологии: пособие для учащихся учреж-
дений образования, реализующих образова-
тельные программы среднего специального 
образования по специальности «Коммерче-
ская деятельность» (специализация «Инфор-
мационное обеспечение бизнеса») / 

[Е. А. Левчук и др.]; под редакцией 
Е. А. Левчук. — Минск: РИПО, 2012. — 367 с. 
— 500 экз. — ISBN 978-985-503-192-6 (в пер.).

Тестовые задания по информационным 
технологиям: учебно-методическое пособие 
для слушателей системы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров / 
[В. В. Сидорик и др.; под общей редакцией 
В. В. Сидорика, О. И. Чичко]; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорус-
ский национальный технический университет, 
Республиканский институт инновационных 
технологий. — Минск: БНТУ, 2012. — 213 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-525-692-3.

Цифровые и микропроцессорные 
устройства: конспект темы «Принципы 
организации однокристальных микро-
процессоров (К1821ВМ85А)» для учащихся 
специальности 2-45 01 03 – Сети телеком-
муникаций / Министерство связи и инфор-
матизации Республики Беларусь, Высший 
государственный колледж связи, Витебский 
филиал, Кафедра программного обеспече-
ния сетей телекоммуникаций; [составитель 
С. Н. Дивакова]. — Минск: ВГКС, 2012. — 42 с. 
— 50 экз. — ISBN 978-985-7002-63-4.

Кіраванне. Менеджмент

Бугаев, В. П. Управление проектами: 
учебно-методическое пособие / В. П. Бугаев, 
В. В. Вепштас; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет транспорта, Институт 
повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов транспортного комплекса 
Республики Беларусь, Кафедра «Экономика 
транспорта». — Гомель: БГУТ, 2012. — 70 с. 
— 300 экз. — ISBN 978-985-554-061-9.

Глушаков, В. Е. Основы менеджмента и 
организационное поведение / В. Е. Глушаков. 
— 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. 
— 197 с. — 27 экз. — ISBN 978-985-538-728-3.

Игнатова, Е. А. Методическое пособие для 
проведения деловых игр, практических и се-
минарских занятий по курсу «Стратегический 
менеджмент»: [для преподавателей] / 
Е. А. Игнатова, А. В. Кривенков, В. Д. Цыганков; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектро-
ники. — Минск: БГУИР, 2012. — 91 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-488-868-2.

Оганесян, И. А. Управление персоналом: 
пособие для студентов учреждений 
высшего образования специальности 1-26 
02 02 «Менеджмент» (по направлениям) / 
И. А. Оганесян; Частный институт 
управления и предпринимательства. 
— Минск: Частный институт управления и 
предпринимательства, 2012. — 193 с. — 320 
экз. — ISBN 978-985-6971-62-7.

Управление кадровым потенциалом 
организации: практикум для студентов 
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» / 
Белкоопсоюз, Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской ко-
операции, Кафедра менеджмента; [авторы-
составители: Л. К. Климович, Е. В. Глушакова]. 
— Гомель: БТЭУПК, 2012. — 139 с. — 120 экз. 
— ISBN 978-985-461-961-3.

Стандарты. Тэхнічныя патрабаванні

Лашук, С. В. Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии: учебно-
методическое пособие: [для студентов] / 
С. В. Лашук, В. Г. Шахов; Частный институт 
управления и предпринимательства. 
— Минск: Частный институт управления и 
предпринимательства, 2012. — 45 с. — 300 
экз. — ISBN 978-985-6971-69-6.

Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс

Арт-менеджмент как вид управленче-
ской деятельности: сборник статей / Мини-
стерство культуры Республики Беларусь, Бело-
русский государственный университет культу-
ры и искусств; под редакцией С. Б. Мойсейчук, 
А. И. Степанцова. — Минск: БГУКИ, 2012. — 155 с. 
— 250 экз. — ISBN 978-985-6798-95-8.

Вместе с Россией: информационно-
литературный альманах / [Посольство 
Российской Федерации в Республике 
Беларусь]. — Минск, 2012. — 14 с. — 299 экз.

Вместе с Россией: информационно-
литературный альманах / [Посольство 
Российской Федерации в Республике 
Беларусь]. — Минск, 2012. — 14 с. — 299 экз.

Кабржыцкая, Т. В. Нарысы суседазнаў-
ства: Украіна, Польшча ў прасторы і часе 
вачыма беларусаў: знакавыя адметнасці 
міфалогіі, фальклору, культуры, нарадазнаў-
чых канцэптаў мастацкага твора / 
Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, 
Э. Ю. Дзюкава. — Мінск: Кнігазбор, 2012. 
— 227 с. — Частка тэксту на польскай і 
ўкраінскай мовах. — 150 экз. — ISBN 978-
985-7007-71-4.

Культура. Наука. Творчество = Куль-
тура. Навука. Творчасць = Culture. Science. 
Arts: сборник научных статей / Министер-
ство культуры Республики Беларусь [и др.]. 
— Минск: БГАМ, 2008–    

Вып. 6: VI Международная научно-прак-
тическая конференция (Минск, 10–11 мая 
2012 г.) / [научный редактор М. А. Можейко]. 
— БГУКИ, 2012. — 498 с. — Часть текста на 
белорусском языке. — 130 экз. — ISBN 978-
985-522-052-8 (в пер.).

Культурное наследие: философские, 
исторические и юридические аспекты: 
материалы международной научно-прак-
тической конференции, Минск, 17 февраля 
2012 г. / [ответственный редактор И. Г. Возми-
тель]. — Минск: МИТСО, 2012. — 187 с. — 300 
экз. — ISBN 978-985-497-177-3.

Кнігарня “Раніца”,
г. Магілёў

Кнігі беларускіх
выдавецтваў

1. Оксана Котович, Янка Крук. Зо-
лотые правила народной культуры. — 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011.

2. Наталья Батракова. Миг беско-
нечности. — Минск: Регистр, 2012.

3. Дорогами православной Бела-
руси. — Минск: Белорусская Пра-
вославная Церковь, 2010.

4. Деды. Дайджест публикаций 
о белорусской истории. — Минск: 
Харвест, 2012.

5. Магілёўшчына — жамчужына 
Беларусі. — Магілёў: Магілёўская 
абласная ўзбуйненая друкарня імя 
Спірыдона Собаля, 2011.

6. Літаратура ХІ — ХVІ стагод-
дзяў. — Мінск: Мастацкая літара-
тура, 2011.

у кнізе прадстаўлены невядомыя 
або малавядомыя шэдэўры айчыннай 
пісьмовай спадчыны, якія складаюць 
духоўны набытак беларускага наро-
да. упершыню на сучаснай беларускай 
мове падаюцца аповеды папулярнай у 
сярэднявеччы “энцыклапедыі” жыцця 
— Пролага. Чытач знойдзе таксама 
творы св. кірыла Тураўскага, самыя 
старажытныя жыціі беларускіх свя-
тых, “летапіс вялікіх князёў літоў-
скіх”, звароты да чытачоў Францы-
ска скарыны, сымона Буднага, васіля 
Цяпінскага; урыўкі з паэтычных тво-
раў яна вісліцкага, Міколы Гусоўска-
га, яна радвана і іншых, а таксама 
пазнаёміцца з белетрыстыкай эпохі 
адраджэння.

7. Анатолий Резанович. Полынь-
вода. — Минск: Мастацкая літара-
тура, 2012.

8. Валентина Поликанина. Под ти-
хой звездой прощенья… — Минск: 
Літаратура і Мастацтва, 2012.

9. Сергей Климкович. Секрет 
Полины. — Минск: Кавалер, 2012.

10. Крынічка. Тэматычны збор-
нік. — Мінск: Мастацкая літара-
тура, 2009.

Кнігі расійскіх
выдавецтваў

1. Стефани Майер. Сумерки. 
Новолуние. Затмение. Рассвет. — 
Москва: АСТ; Астрель, 2010.

2. Дарья Донцова. Дед Снегур и 
Морозочка. — Москва: Эксмо, 2010.

3. Борис Акунин. Статский 
советник. Сокол и ласточка. — 
Москва: Захаров, 2010.

4. Пауло Коэльо. Алхимик. 
11 минут. — Москва: АСТ, 2008.

5. Игорь Губерман. Гарики на каж-
дый день. — Москва: Эксмо, 2010.

6. Григорий Остер. Вредные сове-
ты. — Москва: Астрель; АСТ, 2012.

7.  Татьяна Устинова. Третий четверг 
ноября. — Москва: Эксмо, 2010.

8. Дмитрий Глуховский. Метро 
2033. — Москва: АСТ, 2009.

9. Виктор Пелевин. Чапаев и 
пустота. — Москва: Эксмо, 2010.

10. Сергей Клочков. Лунь. —  
Москва: АСТ, 2012.
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Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя 
Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 
26–28 мая 2011 г.) / [рэдкалегія: М. А. Мажэйка 
(адк. рэд.) і інш.]. — Мінск: БДУКМ, 2012. — 246 с. 
— Частка тэксту на рускай мове. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-522-054-2.

Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі

В помощь эстетическому воспитанию: 
(рекомендательный список литературы) / ГУ 
«Минская областная библиотека им. 
А. С. Пушкина», Отдел литературы по ис-
кусству. — Минск: Минская областная 
библиотека, 1995–   

Вып. 26 / [составители: Книжникова О. Ю., 
Молоканова Р. М.]. — 2012. — 20 с. — 50 экз.

Лявончыкаў, В. Е. Тлумачальны слоўнік 
бібліятэчных і бібліяграфічных тэрмінаў / 
В. Е. Лявончыкаў, Л. А. Дзямешка, Р. І. Саматыя; 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры 
і мастацтваў. — 3-е выд., выпраўленае і 
дапоўненае. — Мінск: БДУКМ, 2012. — 230 с. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-522-053-5.

Не дай себя одурманить: профилак-
тика зависимостей среди подростков: 
библиографический список литературы / 
Учреждение культуры «Могилевская област-
ная библиотека им. В. И. Ленина», Информа-
ционно-справочный отдел; [составитель 
А. М. Харевич]. — Могилев: Могилевская об-
ластная библиотека, 2012. — 23 с. — 100 экз.

Працы выкладчыкаў і супрацоўнікаў 
БДУКМ за 2011 год: (з фонду бібліятэкі): біблія- 
графічны паказальнік / Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Бібліятэка; 
[складальнікі: Т. В. Ішуціна, А. М. Прыходзька]. 
— Мінск: БДУКМ, 2012. — 46 с. — 60 экз.

Учреждения культуры и новые инфор-
мационные технологии: библиографический 
список литературы / ГУ «Минская областная 
библиотека им. А. С. Пушкина», Сектор инфор-
мации по проблемам культуры и искусств; 
[составители: Клюева Елена Юрьевна, Корзик 
Анна Евгеньевна]. — Минск, 2012. — 21 с. 
— 80 экз.

Бiблiятэчная справа.
Бiблiятэказнаўства

Вайцехович, Н. Ю. Основы информаци-
онной культуры студента-медика: пособие 
для студентов высших учебных заведений 
по специальности 1-23 01 11 Библиотекове-
дение и библиография (по направлениям) / 
Н. Ю. Вайцехович; Министерство культуры 
Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет культуры и искусств. 
— Минск: БГУКИ, 2012. — 81 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-6798-97-2.

Год книги и ее вечность / [редактор-
составитель Л. В. Нестерович]. — Минск: 
Красико-Принт, 2012. — 175 с. — Часть 
текста на белорусском языке. — 1700 экз. 
— ISBN 978-985-405-680-7.

Ильина, С. В. Авторитетные /
нормативные базы данных в АБИС: учебное 
пособие для студентов высших учебных 
заведений по специальности 1-23 01 11 
Библиотековедение и библиография (по 
направлениям) / С. В. Ильина; Министерство 
культуры Республики Беларусь, Белорусский 
государственный университет культуры 
и искусств. — Минск: БГУКИ, 2012. — 96 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-6798-88-0.

Клубы по интересам и любительские 
объединения в публичных библиотеках: 
от замысла к воплощению: информаци-
онно-методический обзор / Витебская об-
ластная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел 
библиотековедения; [составитель 
М. В. Анегдина; редколлегия: Т. Н. Адамян 
(отв. ред.) и др.]. — Витебск: Витебская об-
ластная библиотека, 2012. — 26 с. — 13 экз.

Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi

Белорусский государственный универ-
ситет (Минск). Факультет международных 
отношений. Сборник научных статей моло-
дых ученых / Белорусский государственный 
университет, Факультет международных 
отношений; [составитель Н. С. Анцух; под об-
щей редакцией В. Г. Шадурского]. — Минск: 
Четыре четверти, 2012–    

Вып. 1. — 2012. — 346 с. — Часть текста 
параллельно на русском и английском 

языках. — Часть текста на английском и 
белорусском языках. — 90 экз. — ISBN 978-
985-7026-53-1.

Белорусский национальный техни-
ческий университет (Минск). Факультет 
маркетинга, менеджмента, предпринима-
тельства. Студенческая научно-техниче-
ская конференция (68; 2012). Материалы 
68-й студенческой научно-технической 
конференции / [редколлегия А. Д. Маляренко 
и др.]; Министерство образования Республи-
ки Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Факультет марке-
тинга, менеджмента, предпринимательства. 
— Минск: БНТУ, 2012. — 344 с. — 150 экз. 
— ISBN 978-985-525-967-2.

Витебский государственный универси-
тет имени П. М. Машерова. Ученые записки 
УО «ВГУ им. П. М. Машерова»: сборник на-
учных трудов / Министерство образования 
Республики Беларусь, Витебский государ-
ственный университет им. П. М. Машерова. 
— Витебск: ВГУ, 2002–    

Т. 13 / [редколлегия: А. П. Солодков 
(главный редактор) и др.]. — 2012. — 233 с. 
— Часть текста параллельно на русском 
и английском языках. — Часть текста на 
белорусском языке. — 100 экз.

Военная академия Республики 
Беларусь (Минск). Сборник научных статей 
Военной академии Республики Беларусь / 
Вооруженные Силы Республики Беларусь, 
Военная академия Республики Беларусь. 
— Минск: ВА РБ, 2004–   

№ 22 / [редколлегия: В. М. Булойчик 
(главный редактор) и др.]. — 2012. — 136 с. 
— Часть текста параллельно на русском и 
английском языках. — 100 экз.

Европейский и национальный 
контексты в научных исследованиях = 
European and national dimension in research: 
материалы IV конференции молодых 
ученых (Новополоцк, 25–26 апреля 2012 
г.) : в 3 ч. / [редколлегия: Д. Н. Лазовский 
(председатель) и др.]. — Новополоцк: ПГУ, 
2012. — 99 экз. — ISBN 978-985-531-308-4.

Ч. 1: Humanities. — 138 с. — ISBN 978-985-
531-309-1.

Ч. 2: Economics. — 127 с. — ISBN 978-985-
531-310-7.

Ч. 3: Technology. — 171 с. — ISBN 978-985-
531-311-4.

Инженерные, экономико-правовые 
и гуманитарные вопросы энергетики и 
охраны окружающей среды = Engineering, 
economical, legal and humanitarian issues of 
energy and environmental protection: мате-
риалы семинара “Энергетика и охрана окру-
жающей среды”: при поддержке программы 
NEPAS / [редколлегия: Г. М. Бровка (гл. ред.) 
и др.]. — Минск: БГАТУ, 2012. — 410 с. — Часть 
текста на английском, белорусском, испан-
ском, немецком, польском и французском 
языках. — 70 экз. — ISBN 978-985-519-513-0. 

Информационные технологии и управ-
ление: материалы 48-й научной конференции 
аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 
7–11 мая 2012 г.) / [редколлегия: Л. Ю. Шилин и 
др.]. — Минск : БГУИР, 2012. — 145 с. — Часть 
текста на белорусском языке. — 150 экз. — 
ISBN 978-985-488-889-7.

Межвузовская научная конференция 
молодых ученых (15; 2012 ; Минск). 
Тезисы докладов XV межвузовской научной 
конференции молодых ученых, 19 апреля 
2012 г., Минск / [редколлегия: В. В. Манкевич 
(отв. ред.) и др.]. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. 
— 248 с. — 195 экз. — ISBN 978-985-491-060-4.

Молодежь в науке-2011: приложение к 
журналу «Весці Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі»: в 5 ч. / Национальная академия 
наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН 
Беларуси. — Минск: Беларуская навука, 2012.–     
— ISBN 978-985-08-1381-7.

Ч. 4: Серия аграрных наук / [редколлегия: 
В. Г. Гусаков (главный редактор) и др.]. — 2012. 
— 219 с. — 66 экз. — ISBN 978-985-08-1401-2.

Политическое и социально-экономиче-
ское развитие Республики Беларусь: история 
и современность: сборник научных статей по 
материалам академической научной конферен-
ции студентов и магистрантов (Горки, 21 ноября 
– 8 декабря 2011 г.) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия; [редколлегия: 
П. А. Саскевич (отв. редактор), Н. И. Гавриченко 
(отв. редактор), А. В. Соляник (отв. редактор) и 

др.]. — Горки: БГСХА, 2012. — 296 с. — Часть 
текста на белорусском языке. — 50 экз.

Современные технологии в науке, 
технике, образовании: материалы 52-й 
студенческой научно-практической 
конференции (Минск, 10–16 мая 2012 г.) / 
под общей редакцией Е. А. Криштоповой. 
— Минск: МГВРК, 2012. — 121 с. — Часть 
текста на английском и белорусском языках. 
— 120 экз. — ISBN 978-985-526-151-1.

Эврика: материалы областной научно-
практической конференции учащихся, 
Витебск, 19 мая 2012 г. / [редколлегия: 
А. П. Солодков (главный редактор) и др.]. 
— Витебск: ВГУ, 2012. — 138 с. — Часть тек-
ста на английском, белорусском, немецком и 
французском языках. — 60 экз. — ISBN 978-
985-517-354-1.

Выданні для моладзі.
Дзіцячая, юнацкая літаратура.

Кнігі для самых маленькіх

Апекуны зямнога жыцця: [для 
малодшага школьнага ўзросту / складальнік 
Г. М. Малей; малюнкі В. П. Слаука]. — Мінск: 
Беларуская Энцыклапедыя, 2012. — 16 с. 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0634-5.

Библейские истории с комментариями: 
Ветхий и Новый Завет: [для детей / текст под-
готовлен детскими служителями Объеди-
ненной Церкви христиан веры евангельской 
в Республике Беларусь; художник 
В. И. Тригубович]. — Минск: Ковчег Спасе-
ния, 2011 (2012). — 215 с. — 20000 экз. — 
ISBN 978-985-6832-06-5 (ошибоч.).

Гісторыя пра маленькіх чалавечкаў, 
альбо Пра электрычнасць...: [для малодша-
га школьнага ўзросту / складальнік 
Ю. В. Малахоўская; мастак Ю. В. Малахоўская]. — 
Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2012. — 16 с. 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0627-7.

Как живет ежик: [для младшего школьного 
возраста / составитель Т. И. Жуковская; фото 
А. П. Дрибаса, А. А. Статкевич, О. А. Тычинской]. 
— Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2012. 
— 16 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0632-1.

Преподобная Мария Египетская / [пере-
сказал для детей Велько Александр Влади-
мирович]. — 2-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзар-
хат Московского Патриархата), 2011. — 20 с. 
— Издано при участии ООО «Семья – Еди-
нение – Отечество» (д. Семково, Минский 
р-н) и ООО «Спутник Христианина» (Москва). 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-511-511-4.

Преподобный Нестор Летописец 
Печерский / [пересказал для детей 
Мартинович Александр Александрович]. — 
3-е изд. — Минск: Белорусская Православная 
Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 16 с. — Издано 
при участии ООО «Семья – Единение – 
Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-511-497-1.

Преподобный Серафим Вырицкий / 
[пересказала для детей Вечерская Елена 
Вадимовна]. — 2-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата), 2012. — 16 с. — 
Издано при участии ООО «Семья – Единение 
– Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-511-498-8.

Преподобный Серафим Саровский / 
[пересказал для детей Крупин Владимир 
Николаевич]. — 3-е изд. — Минск: Белорус-
ская Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2012. 
— 16 с. — Издано при участии ООО «Семья 
– Единение – Отечество» (д. Семково, Минский 
р-н) и ООО «Спутник Христианина» (Москва). 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-511-515-2.

Преподобный Сергий Радонежский Всея 
Руси чудотворец / [пересказал для детей 
Кудласевич Анатолий Алексеевич]. — 4-е изд. 
— Минск: Белорусская Православная Церковь 
(Белорусский Экзархат Московского Патри-
архата), 2012. — 16 с. — Издано при участии 
ООО «Семья — Единение – Отечество» 
(д. Семково, Минский р-н) и ООО «Спутник 
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN 
978-985-511-499-5.

Просветители земли белорусской: [для 
младшего школьного возраста / состави-
тель Т. И. Жуковская; фото А. П. Дрибаса]. 
— Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2012. 
— 16 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-11-0615-4.

Святая благоверная великая княгиня 
Анна Кашинская / [пересказала для детей 
Демченко Светлана Петровна]. — 3-е изд. 
— Минск: Белорусская Православная Цер-
ковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 16 с. — Издано при 
участии ООО «Семья – Единение – Отечество» 
(д. Семково, Минский р-н) и ООО «Спутник 
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN 
978-985-511-501-5.

Святая блаженная Матрона Московская / 
[пересказала для детей Вечерская Елена 
Вадимовна]. — 3-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата), 2012. — 16 с. 
— Издано при участии ООО «Семья – Едине-
ние – Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и 
ООО «Спутник Христианина» (Москва). — 
3000 экз. — ISBN 978-985-511-507-7.

Святая великомученица Анастасия 
Узорешительница / [пересказал для детей 
Велько Александр Владимирович]. — 2-е 
изд. — Минск: Белорусская Православная 
Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 20 с. — Издано при 
участии ООО «Семья – Единение –Отечество» 
(д. Семково, Минский р-н) и ООО «Спутник 
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN 
978-985-511-520-6.

Святая великомученица Варвара / [пере-
сказал для детей Велько Александр Влади-
мирович]. — 2-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата), 2012. — 20 с. — 
Издано при участии ООО «Семья – Единение 
– Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-511-517-6.

Святая великомученица Екатерина / 
[пересказал для детей Велько Александр 
Владимирович]. — 3-е изд. — Минск: Бело-
русская Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2012. 
— 20 с. — Издано при участии ООО «Семья – 
Единение – Отечество» (д. Семково, Минский 
р-н) и ООО «Спутник Христианина» (Москва). 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-511-516-9.

Святая мученица Александра Римская 
/ [пересказал для детей Велько Александр 
Владимирович]. — 2-е изд. — Минск: Бело-
русская Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2012. 
— 16 с. — Издано при участии ООО «Семья – 
Единение – Отечество» (д. Семково, Минский 
р-н) и ООО «Спутник Христианина» (Москва). 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-511-508-4.

Святая праведная Иулиания княжна 
Ольшанская / [пересказала для детей 
Михаленко Елена Иосифовна]. — Минск: Бело-
русская Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2012. 
— 16 с. — Издано при участии ООО «Спутник 
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN 
978-985-511-493-3.

Святая равноапостольная великая 
княгиня Ольга / [пересказала для детей 
Черныш Зоя Владимировна]. — 5-е изд. 
— Минск: Белорусская Православная 
Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 16 с. — Издано при 
участии ООО «Семья – Единение – Отечество» 
(д. Семково, Минский р-н) и ООО «Спутник 
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN 
978-985-511-519-0.

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-
Францисский / [пересказала для детей 
Малишевская Оксана Вадимовна]. — 2-е 
изд. — Минск: Белорусская Православная 
Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 16 с. — Издано при 
участии ООО «Семья – Единение – Отечество» 
(д. Семково, Минский р-н) и ООО «Спутник 
Христианина» (Москва). — 3000 экз. — ISBN 
978-985-511-505-3.

Святой апостол Андрей Первозванный 
Небесный покровитель Руси / [пересказала 
для детей Медведева Ольга Александровна]. 
— 4-е изд. — Минск: Белорусская Православ-
ная Церковь (Белорусский Экзархат Москов-
ского Патриархата), 2012. — 16 с. — Издано 
при участии ООО «Семья – Единение – От-
ечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-511-500-8.

Святой благоверный князь Даниил 
Московский / [пересказал для детей Крупин 
Владимир Николаевич]. — 2-е изд. — Минск: 
Белорусская Православная Церковь (Белорус-
ский Экзархат Московского Патриархата), 

2012. — 16 с. — Издано при участии ООО 
«Семья – Единение – Отечество» (д. Семково, 
Минский р-н) и ООО «Спутник Христианина» 
(Москва). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-514-5.

Святой богатырь Илия из Мурома / 
[пересказали для детей Масленицына Ирина 
Александровна и Богодзяж Николай Констан-
тинович. — 4-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата), 2012. — 16 с. — 
Издано при участии ООО «Семья – Единение 
– Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-511-506-0.

Святой великомученик Георгий Победо-
носец / [пересказал для детей Велько Алек-
сандр Владимирович]. — 2-е изд. — Минск: 
Белорусская Православная Церковь (Белорус-
ский Экзархат Московского Патриархата), 
2012. — 24 с. — Издано при участии ООО 
«Семья – Единение – Отечество» (д. Семково, 
Минский р-н) и ООО «Спутник Христианина» 
(Москва). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-509-1.

Святой праведный Иоанн Русский 
/ [пересказала для детей Дашкевич 
Татьяна Николаевна]. — 2-е изд. — Минск: 
Белорусская Православная Церковь 
(Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 16 с. — Издано 
при участии ООО «Семья – Единение – 
Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-511-503-9.

Святой пророк Илия / [пересказал для 
детей Велько Александр Владимирович]. 
— 2-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2012. 
— 20 с. — Издано при участии ООО «Семья 
– Единение – Отечество» (д. Семково, 
Минский р-н) и ООО «Спутник Христианина» 
(Москва). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-
518-3.

Святой пророк Иоанн Предтеча и 
Креститель Господень / [пересказал для 
детей Кудласевич Анатолий Алексеевич]. 
— 4-е изд. — Минск: Белорусская 
Православная Церковь (Белорусский 
Экзархат Московского Патриархата), 2012. 
— 16 с. — Издано при участии ООО «Семья 
– Единение – Отечество» (д. Семково, 
Минский р-н) и ООО «Спутник Христианина» 
(Москва). — 3000 экз. — ISBN 978-985-511-
510-7.

Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония Муромские / 
[пересказал для детей Велько Александр 
Владимирович]. — 2-е изд. — Минск: 
Белорусская Православная Церковь 
(Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2012. — 20 с. — Издано 
при участии ООО «Семья – Единение – 
Отечество» (д. Семково, Минский р-н) и ООО 
«Спутник Христианина» (Москва). — 3000 
экз. — ISBN 978-985-511-504-6.

Святые первомученики Руси Феодор 
и сын его Иоанн / [пересказали для детей: 
Масленицына Ирина Александровна и 
Богодяж Николай Константинович]. — 2-е 
изд. — Минск: Белорусская Православная 
Церковь (Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата), 2012. — 16 с. — 
Издано при участии ООО «Семья – Единение 
– Отечество» (д. Семково, Минский р-н) 
и ООО «Спутник Христианина» (Москва). 
— 3000 экз. — ISBN 978-985-511-502-2.

Тихомиров, Д. И. Букварь / Д. Тихомиров, 
Е. Тихомирова. — Минск: Лучи Софии, 2012. 
— 128 с. — 20830 экз. — ISBN 978-985-6869-
17-7 (в пер.).

Хомич, Е. О. Что? Зачем? Почему? / 
[Хомич Елена Олеговна, Якушева Маргарита 
Никитьевна]. — Минск: Харвест, 2012. — 207 с. 
— 10100 экз. — ISBN 978-985-16-5308-5 
(в пер.).

Шереметьева, Т. Л. Динозавры. Что? 
Зачем? Почему?: [для младшего и среднего 
школьного возраста / Шереметьева Татьяна 
Леонидовна; художник В. И. Волынец]. 
— Минск: Харвест, 2012. — 254 с. — 7000 
экз. — ISBN 978-985-16-9283-1 (в пер.).

Winx club. Головоломки и тесты № 17: 
[для младшего школьного возраста / 
перевод с итальянского Васильевой Т. А.]. 
— Москва: Астрель, 2012. — 31 с. — Издано 
при участии ООО «Харвест» (Минск). 
— 10000 экз. — ISBN 978-5-271-42936-1 
(Астрель). — ISBN 978-985-18-1452-3 
(Харвест).



Вольг а ПАЎЛЮчЭНКА

— Яніна, па якіх “дробязях” 
можна прадбачыць, што новы 
праект будзе цікавы?

— Калі аўтар пазітыўна на-
строены і па-чалавечы ставіцца 

да сваіх рэдактараў. Насамрэч 
ад таго, з чым пераступіў чала-
век парог выдавецкай устано-
вы, шмат залежыць.

— Скажы, калі ласка, а дзе-
ля чаго ты б магла адкласці 
ўсе свае справы?

— Усё б на свеце адсунула, 
каб убачыць выстаўку свайго 
дзядулі Гаўрыіла Вашчанкі. І, 
вядома, калі я патрэбна сваім 
блізкім.

— Дзядуля, тата і маці — ма-
стакі. У такой сям’і ці можна 

было быць кім-небудзь яшчэ 
апрача таго, каб стаць мастач-
кай? 

— Можна. У сем’ях іншых 
мастакоў дзеці выбіраюць роз-
ныя прафесіі — і гэта нікому не 
перашкаджае. 

Бацькі развівалі ўсе 
нашы здольнасці. Я 
вучылася граць на пія-
ніна. Можа, пра адно і 
шкадую, што не наву-
чылася як належыць. 
Сёння дома піяніна 
часцей выконвае ролю 
шыкоўнай падстаўкі. 
Сястра таксама пачы-
нала з музыкі. Але ка-
лі давялося выбіраць 
прафесію, мы абедзве 
аддалі перавагу маля-
ванню.

— Што яшчэ ў шэ-
рагу тваіх любімых 
заняткаў? Раскажы 
пра сябе.

— Люблю ныраць з 
аквалангам, так што 
добра ведаю прыга-
жосць беларускіх азёр. 

Любімая пара года 
— лета. Таму мае фі-
ранкі павінны быць 

аранжавымі, каб заўсёды пра 
яго нагадваць. Яшчэ люблю 
збіраць грыбы. Да ціхага па-
лявання прывучыў дзядуля. 
Катоў люблю. Але доўга не 
дазвалялі іх трымаць. Першая 
котка з’явілася, калі мне бы-
ло пятнаццаць гадоў. Дарэчы, 
калі апошні раз хадзіла ў гры-
бы, прынесла яшчэ адно каця-
нё. Знайшла яго на шашы і не 
змагла пакінуць адно на волю 
лёсу.

— А сваякі не выгналі? 
— (усміхаецца.) Спрабавалі.
— У дзяцінстве дзяўчын-

кі мараць быць прынцэса-
мі, уяўляюць сваё вяселле. 
Да каго з гераінь казак ты 
хацела быць па-
добнай? Помніш 
свае першыя 
малюнкі?

— У дзяцін-
стве размалёўва-
ла вусны гераіням 
кніжак. Здаралася 
маляваць і ў падруч-
ніках. Прынцэсай 
быць дакладна 
не збіралася. Але 
што датычыць 
вясельнага ўбо-
ру, лічу, сукенка 
ўсё ж такі павінна 
быць доўгай і без 
лішніх дэталяў. З 
казачных гераінь 
мне куды бліжэй 
была Русалач-
ка, таму што 
я вельмі люблю мора. Толькі 
вось хацелася, каб на сушы 
абыходзілася без пакут.

— чым апрача кніг цікава 
займацца?

— Падабаецца рабіць 
візіткі. Яны павінны гаварыць 
пра чалавека самае галоўнае. 
У якасці прыкладаў: у дзяў-
чыны з прозвішчам Коціна 

была візітка з рыскамі, якія 
нагадваюць сляды ад котчы-
ных кіпцюроў. Бачыла візіт-
ку аднаго фатографа — з вы-
явай фотаапарата і дзіркай у 
сярэдзіне аб’ектыва, каб праз 
візітку можна было глядзець. 
Скажам, візітка стаматола-
га можа быць як пакусаная. 
У мяне ў студэнцтве візітка 
была зусім простая: імя, про-
звішча і побач курсор. Мой 
студэнцкі кіраўнік Руслан 

Найдзен заўсёды паўта-
раў: “Гэта павінна быць 
смачненька”.

— Твая дыпломная?
— Дзевяць плакатаў на 

тэму экалогіі, адзін з іх 
вісеў пад вуг-
лом. У яго ку-

точку была 
вада, што 
сімвалізавала 

запасы пітной 
вады на планеце. 

Як слоік, які на-
хіляюць, каб уба-

чыць глыток, 
што застаўся 
на донцы.

Больш за ўсё 
мне падабаецца 

просты лака-
нічны дызайн. 
Часам дзеля 
таго, каб пе-
радаць даволі 
вялікую ін-
ф а р м а ц ы ю , 
дастаткова мі-

німуму сродкаў.
— Хто яшчэ з мастакоў для 

цябе аўтарытэт?
— Не магу не адзначыць 

крэатыўнасць такіх майстроў, 
як Цэслер і Войчанка. Маё за-
хапленне іх творамі пачалося з 
таго часу, калі ўбачыла іх пла-
кат, на якім быў трохлітровы 
слоік з “Кока-Колай”.

чыгрын, С. 
С л о н і м с к і я 
падмуркі / 
Сяргей чыг-
рын. — Мінск: 
Кнігазбор, 2012. 
— 296 с.

“Калі вы яшчэ не 
былі ў старажыт-

ным беларускім 
горадзе Слоніме, то 

спазніліся як мінімум на 200 — 300 
гадоў. І шмат чаго ўжо не ўбачыце. 
Але моцна засмучацца не трэба, бо 
Слонім — горад, пра які можна рас-
павядаць бясконца, ды і паглядзець 
тут ёсць на што нават сёння”, — так 
распачынае свой аповед пра родны 
горад знаны пісьменнік і края-
знаўца Сяргей Чыгрын. Гісторыка-
краязнаўчыя і літаратуразнаўчыя 
артыкулы, што склалі гэтую кнігу, 
— пра знакамітых землякоў, сувязі 
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Льва 
Сапегі, Уладзіміра Караткевіча са 
Слонімшчынай, а таксама пра ма-
лавядомыя старонкі з гісторыі гэ-
тага старажытнага горада.

Доля белару-
скай культуры 
пад саветамі, 
1920 — 1991 гг. / 
у к л а д а л ь н і к 
А. Е. Тарас. — 
Мінск: Харвест, 
2012. — 335 с.

Новы зборнік 
серыі “Невядомая 

гісторыя” складаец-
ца з дзвюх частак. Асноўная з 

іх уяўляе сабой аднайменную працу 
Уладзіміра Глыбіннага (Сядуры), што 
выйшла больш як паўстагоддзя таму 
ў Мюнхене пад грыфам Інстытута па 
вывучэнні СССР. У ёй разглядаецца 
развіццё культуры з 1920 года, калі 
адбылося другое абвяшчэнне БССР, 
да 1957-га, часу напісання даследа-
вання. Аўтар падрабязна спыняецца 
на перыядзе беларусізацыі, асвятляе 
сталінскія рэпрэсіі 1930-х гг., раз-
важае пра феномен кароткачасовай 
адлігі ў культурнай палітыцы падчас 
Вялікай Айчыннай вайны, выказ-
вае свае здагадкі наконт перспектыў 
функцыянавання айчыннай культу-
ры ў 1930-я гады. Выданне дапоўнена 
сучаснымі працамі, выкладанне па- 
дзей у якіх даведзена да 1991 года.

Л о н д о н , 
Дж. До Адама. 
Алая чума.   / 
Джек Лондон; 
пер. с англ. 
Н. В. Ваннико-

ва, Г. П. Злоби-
на. — Москва: 
Астрель, 2012. 
— 285 с.

Калі б вы пра-
чыталі гэтыя тво-

ры, не ведаючы імя аўтара, то 
ніколі ў жыцці не здагадаліся б, што 
іх напісаў Джэк Лондан. Той Лон-
дан, які стварыў бліскучага “Марці-
на Ідэна”, які пісаў шмат пра жыццё 
на Поўначы. Аўтар гэтай кнігі — зу-
сім іншы Джэк Лондан, якога мала 
хто ведае. Ён фантастычны, ставіць 
пад сумненне перавагі цывілізацыі, 
крытыкуе лад жыцця ў вялікіх га-
радах, а з пункту гледжання сюжэ-
та твораў — выкарыстоўвае больш 
простыя сродкі… Але тут пазнаецца 
і класічная філасофія амерыканска-
га аўтара: толькі ў складаных сітуа-
цыях, калі чалавек апынаецца адзін 
на адзін перад велічнасцю прыро-
ды, ён выяўляе сваю сапраўдную 
сутнасць. 

Марына ВЕСЯЛУХА,
Дзяніс МАРЦІНОВІч

Водгукі дасылайце на электронны 
адрас: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены 
магазінам “Кніжны салон”.

Тэл.: 385-60-89.
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Візітка: 

Яніна Вашчанка нарадзілася ў Мінску 
ў 1987 годзе. У 2006-м скончыла гімназію-каледж 
мастацтваў, у 2011-м — кафедру графічнага 
дызайну факультэта дызайну і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва Беларускай дзяржаўнай 
акадэміі мастацтваў. Двойчы адзначана 
заахвочвальным прызам за ўдзел у штогадовым 
рэспубліканскім конкурсе плакатаў “Небяспека 
— СНІД”, які праводзяць Міністэрства культуры і 
Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.

Мастак і кніга

Яніна Вашчанка:
«Мае фіранкі павінны быць 
аранжавымі»

Яніна Вашчанка працуе ў рэдакцыйна-выдавецкай 
установе “Выдавецкі дом «Звязда»”.
І гатова выступіць не толькі
ў ролі мастацкага рэдактара, але і мастака.
Не супраць узяцца за аздабленне і якой-небудзь 
дзіцячай кніжкі. Тэмп яе працы напружаны: 
нярэдкія праекты, якія “трэба было здаць учора”.

Вокладка да кнігі В. Кастручына “Оленье 
спасибо” (мастацкі рэдактар Я. Вашчанка).

Фрагмент 
плаката на 

экалагічную тэматыку 
“Гібель 75% відаў 

млекакормячых і 86% птушак 
звязана з дзейнасцю чалавека”. 

Плакат “Дагуляліся”. 

Ганна С ЯМЁНА ВА

Менавіта такое разумнае выслоўе вы-
чытала ў новым  зборніку “Мо і так…” 
Генадзя Говара, які нядаўна надрукавалі 
ў Курску. Адзначу, катрэны паэта атры-
маліся трапнымі і цікавымі. У невялікім 
і кампактным зборніку можна сустрэць 
філасофскі роздум, развагу пра духоў-
насць, мудрыя парады, нават гумар. Пэў-
на, нікога раўнадушным не пакінуць вось 
такія радкі:

Пахвала расхрысты-балалайкі
Бубну надала аўтарытэт.

і бубніць акрылены зазнайка —
скрыпку запрашае на дуэт… 

Шчырага беларуса цікавіць гісто-
рыя роднага краю, хвалююць пошукі 
нашай чалавечай існасці. А сапра-
ўдны паэт заўсёды чуйна прыслу-
хоўваецца да прыроды, да людзей. 
І цягнецца, бы тыя зялёныя парас-
ткі, да сонейка, да ўсяго светлага і 
добрага. Генадзь Говар шануе род-
ныя мясціны, беларускае слоўка, сва-
іх родных і сяброў. Таму і з’явіўся 
роздум пра чалавека і яго існаванне 
на гэтай шчодрай і ўрадлівай зямлі:

калі Францішак Багушэвіч
да роднай мовы далучаў,
Ён веданне суседніх веліч —
Невыпадкова азначаў…  

Гэта значыць, нашаму сучасніку ка-
рысна шмат чаго ведаць пра замежжа. 
Бо існуе добрая магчымасць штосьці 
параўноўваць, рабіць высновы… Але 
ў той жа час не трэба забываць і пра 
родныя карані, культуру, мову. І ўсяляк 
услаўляць, шанаваць тую зямлю, якая 
ўзрасціла, натхніла на добрыя справы. 
Ды й падарыла моцныя крылы для твор-
чага палёту! 

Паэтаў шмат, а слоў усім хапае…



Сяргей БеЛАЯР

Фантастычнае апавяданне
Будзем знаёмыя: маё імя Акіра Ёшы 

VII М-ШІ А. Я — гуманоідны робат. І не 
проста які-небудзь сярэднестатыстычны 
робат, здольны выконваць дробязныя 
задачы, а самы лепшы і “прасунуты” 
ва ўсім свеце. Так сцвярджаў мой бацька 
— прафесар Іхіра Тамідзава, дэкан 
факультэта робататэхнікі і прыкладной 
механікі Такійскага ўніверсітэта. І ў мяне 
не было падстаў не давяраць яго словам. 
Лічба “VII” у маім імені азначае прак-
тычную серыю, літара “М” — тое, што 
я з’яўляюся шматфункцыянальным ме-
ханізмам, здольным выконваць мноства 
разнастайных задач. “ШІ” — указанне 
на мой штучны інтэлект, “А” — адзнака 
ўмення працаваць у аўтаномным рэжы-
ме і самастойна прымаць рашэнні.

Бацька спраектаваў мяне для работы ў 
агрэсіўным беспаветраным асяроддзі — 
ці то ў адкрытым космасе, ці то на павер-
хні доследных і асвойваемых планет. Мне 
па сілах шмат што: я магу лёгка перасоў-
ваць вялікі цяжар, хутка будую сховішчы 
і вытворчыя аб’екты, без праблем праводжу 
разведку любога характару, умею лунаць 
над зямлёй, выкарыстоўваючы антыграві-
тацыйныя рухавікі, магу служыць у якасці 
платформы для большасці відаў узбраення. 
Мая палімерная металакерамічная скура 
здольная вытрымліваць пагібельнае сонеч-
нае выпраменьванне, жар вогненнай лавы, 
ціск на вялікіх глыбінях, мне хоць бы што 
моцны вецер і высокі ўзровень радыяцыі, 
кулі і асколкі. Неяк мяне спрабавалі пра-
паліць вузканакіраваным лазерам, які мог 
прарэзаць нават тытан. Дык вось, на маёй 
скуры не засталося і следу. Бацька зрабіў 
мяне з вялікім запасам трываласці. Іхіра 
Тамідзава быў упэўнены, што засцярога 
ніколі не будзе залішняй. Бо ніхто не мог 
ведаць, з чым мне давядзецца сутыкнуцца. 
Я павінен быць гатовым да ўсяго. З гонарам 
сустрэць любое выпрабаванне і выканаць 
задачу, якой бы цяжкай яна ні здавалася. 
У ячэйках майго мозга не было месца для 
сумневу. Таму што я з’яўляўся самым леп-
шым. Самым перадавым і дасканалым. 
Куды да мяне астатнім... ASIMO, EveR-1, 
HRP-4C і Repliee R-1 не маглі параўнацца 
са мною. Гэтыя недасканалыя механізмы 
не ўмелі нават сотай долі працэнта ад таго, 
чаму навучыў мяне бацька. Параўнанне з 
імі магло нават мяне пакрыўдзіць. Іх элект-
ронныя мазгі былі пустыя. “Кансервавыя 
бляшанкі” маглі дзейнічаць выключна па 
стандартным алгарытме. Крок убок, самая 
нязначная змена параметраў — і мае пры-
мітыўныя суродзічы “завісалі”. Я ж і цяпер 
у стане не толькі прытрымлівацца прагра-
мы, але і імправізаваць. Калі хочаце ведаць, 
я — здольны вучань. Функцыя саманаву-
чання дазваляе мне засвойваць велізарныя 
масівы інфармацыі. І не проста банальна 
“пераварваць” або прымаць дадзеныя да 
ведама, але і выкарыстоўваць іх у поўнай 
меры. За кароткі прамежак часу я магу вы-
вудзіць з велічэзнай гары хламу зярняты 
ісціны. Аддзяліць праўду ад хлусні. Ухапіць 
самую сутнасць. Выкарыстаць новую ін-
фармацыю для выканання задачы. А цяпер 
адкажыце мне: хто з робатаў мінулага ды 
сучаснасці можа зрабіць нешта падобнае? 
Я складаю хайку не горш за Мацуе Басё або 
Ёсу Бусон, умею граць на біве і тайко…

Я ганаруся сваімі цягліцамі — эла-
стычнымі нанатрубкамі з упляценнем 
тытанавых нітак, трывалым палімерным 
корпусам, гнуткімі сучляненнямі, якія 
дазваляюць мне рухаць канечнасцямі 
пад любым вуглом. Не меншы гонар у 
мяне абуджаюць мае механічныя паль-
цы. З аднолькавай эфектыўнасцю я магу 
падымаць цяжкія чыгунныя балванкі, 
звязкі рэек, панэльныя блокі жылых да-
моў і складаць арыгамі, працягнуць ніт-
ку ў іголку. Дазволю сабе зноў нагадаць 
гравюры на дрэве і манахромную аква-
рэль. Не, я не думаю, што вы настолькі 
няпамятлівыя. Проста не магу ўтры-
мацца ад гонару. У маіх грудзях “б’ецца” 
механічнае сэрца — дзве ёмістыя аку-
мулятарныя батарэі. Ні адна істота — 

ці то штучны механізм, ці то жывы 
арганізм — не можа параўнацца са мной 
у працягласці жыцця. Бацька казаў, што 
пры належным наглядзе я магу пражыць 
вельмі і вельмі доўга.

Я нараджаўся ў пакутах. Адно — 
прыдумаць ідэальнага робата, а зусім 
іншае — увасобіць задуму ў рэальнасць. 
Ператварыць метал і пластык у жывы 
арганізм. Удыхнуць у тварэнне жыццё. 
Майму бацьку гэта ўдалося. Я падазраю, 
што ён геній. Так, так, і не трэба крыва 
пасміхацца. Я ведаю, пра што кажу. 
Гатовы адказаць за свае словы. IQ майго 
бацькі ўшчыльную набліжаўся да адзнакі 
ў 250. Хлусня, — скажаце вы? І не будзеце 
мець рацыі. Я на ўласныя вочы бачыў 
яго асабістую справу. Такога таленаві-
тага мозга, як у дэкана факультэта роба-
татэхнікі і прыкладной механікі, няма і 
не было ні ў кога на свеце. Мой бацька 
— унікум. Каму яшчэ пад сілу стварыць 
дасканалы механізм, які да таго ж вало-
дае розумам? Толькі майму бацьку.

Цяпер, калі я трохі распавёў пра сябе, 
дазвольце мне падзяліцца з вамі маёй 
сумнай гісторыяй. Запэўніваю, гэта не 
зойме шмат часу. Калі вы згодныя, то 
заварыце сабе зялёную гарбату, сядзьце 
ў мяккае крэсла, накрыйце ногі пледам. 
З вашага дазволу, я пачну...

Калі я быў малады, мне падабала-
ся “купацца” ў промнях славы. Мой 
бацька часта вывозіў мяне ў людзі. 
Прафесар Іхіры Тамідзава не любіў 
ладзіць шоу, але спонсары патрабавалі, 
каб ён паказваў мяне людзям. Падатка- 
плацельшчыкі павінны былі ведаць, на 
што выдаткоўваюцца іх грошы. Да таго 
ж дэманстрацыі новых вынаходніцтваў 
і тэхнікі прыцягвалі да сябе ўвагу патэн-
цыяльных пакупнікоў. Яны зляталіся на 
паказы робатаў, нібы мухі на мёд.

У адрозненне ад бацькі, я атрымлі-
ваў сапраўдную асалоду ад грому апла-
дысментаў і выдыхаў здзіўлення і за-
хаплення, якімі мяне ўзнагароджвалі 
людзі. Для выкліку экстазу мне зусім 
не трэба было лезці са скуры, танчыць, 
скакаць, жангліраваць або паказваць 
фокусы, як маім безгаловым папярэдні-
кам. Цалкам хапала і самога майго з’яў-
лення. Ну і слоў канферансье... Людзі слу-
халі пра мяне з заміраннем сэрца. І было 
з-за чаго — бо для мужчын і жанчын я 
з’яўляўся жывым увасабленнем чалавеча-
га генія, чарговым доказам усемагутнасці 
людской расы. Хапала аднаго толькі пог-
ляду на мяне, каб нават нізкалобыя і таў-
стапузыя “задохлікі” адчувалі сябе ніяк 
не менш за распарадчыкаў лёсу Сусвету...

Для велізарнай людской масы я быў жы-
вым, дакладней — механічным, увасаблен-
нем яе надзей і спадзяванняў, дапамагаў 
Homo Sapiens перамагчы страх і няўпэўне-
насць у сабе. Мяне любілі і шанавалі. Былі 
гатовыя насіць на руках. Шоу з маім удзе-
лам па папулярнасці хутка пераўзышлі 
нават перадачы з палітыкамі і парназор-
камі. Што такое секс у жывым эфіры ў па-
раўнанні з дэманстрацыяй усемагутнасці і 
здольнасці справіцца з любой задачай? Ня-
дзіўна, што ў хуткім часе пра мяне ведалі 
ўсе — ад дзіцяці да старога. Я стаў брэндам. 
Прадукцыя з маім партрэтам разыходзіла-
ся выдатна. Кубкі, майкі, кепкі, календары, 
паштоўкі, постары, камп’ютарныя гульні... 
Усяго не пералічыш. Спонсары паціралі 
рукі ад задавальнення. Грошы ў іх кішэні 
цяклі проста вар’яцкія. Прыбытак у сот-
ні разоў акупіў укладзеныя ў мяне сродкі. 
Таўстуны не скупіліся на прэміі і гранты 
для майго бацькі і яго калектыву.

Як праўдзівы навуковец прафесар Тамідза-
ва накіроўваў іены на навуковыя мэты, спра-
баваў зрабіць мяне яшчэ больш дасканалым, 
аптымізаваць для масавай вытворчасці. 
Ён марыў, што з маёй дапамогай чалавек 
пачне асвойваць космас... Цяпер я разумею, 
што бацька быў рамантыкам. Наіўным ле-
туценнікам. Бо грошы ў гэтым свеце ўсё 
яшчэ значаць занадта шмат. Ён не разумеў 
элементарных рэчаў — масавая вытвор-

часць робатаў азначала страту эксклюзіў-
насці, скарачэнне і страту прыбытку. Нату-
ральна, пайсці на такі крок багацеі не маглі. 
Яны прама сказалі, што не зацікаўленыя ў 
падобным развіцці падзей. Бацька паспра-
баваў супраціўляцца, не ісці на павадку 
“грашовых мяшкоў”, аднак пераацаніў свае 
сілы і не прыняў пад увагу ўплыў алігархаў. 
Спачатку прафесара Іхіра Тамідзава папя-
рэдзілі пра непажаданасць ягоных даследа-
ванняў, затым намякнулі на нечаканыя ўс-
кладненні, а потым сталі пагражаць. Бацька 
быў не са слабакоў, здавацца не хацеў, усту-
піў у барацьбу. Вось толькі сілы былі няроў-
ныя. Да таго ж нуварышы ўдарылі па самым 
балючым месцы майго бацькі — яго жонцы 
і дачцэ... Блізкія Іхіры Тамідзава трапілі ў 
аварыю. Паліцыя сказала, што гэта няшчас-
ны выпадак, аднак у дэкана факультэта ро-
бататэхнікі і прыкладной механікі Такійска-
га ўніверсітэта былі ўсе падставы для таго, 
каб не верыць афіцыйнай версіі. Занадта 
своечасова для багацеяў усё здарылася…

Каб забыцца пра гора, бацька з па-
двоенай энергіяй прыступіў да працы. 
Дняваў і начаваў у лабараторыі. Схуднеў 
і асунуўся, пастарэў адразу на некалькі 
дзясяткаў гадоў... Ад моцнага, упэўнена-
га ў сабе і людзях, бадзёрага, здаровага 
мужчыны застаўся толькі прывід, які з 
вялікай цяжкасцю перасоўваўся па да-
следчым цэнтры. Калегі, як маглі, спраба-
валі падтрымліваць майго бацьку, аднак 
ён не заўважаў іх. Цалкам засяродзіўся на 
працы. Ён хацеў, каб я стаў панацэяй. 
Замяніў чалавека ва ўсіх шкодных абла-
сцях, стаў для людскога роду пропускам 
у вырай... Менавіта ў той самы момант 
я ўпершыню адчуў незадаволенасць. 
Спачатку я не мог дакладна сказаць, што 
мяне грызе. Унутры расло пачуццё крыўды 
і раздражнення. Я паспрабаваў прааналіза-
ваць дадзеныя і прыйшоў да несуцяшаль-
най высновы, што мяне не задавальняюць 
дзеянні майго бацькі. Ён хацеў ператва-
рыць мяне з куміра ў звычайнага выканаў-
цу, у тупы, бяздушны механізм...

Пакуль мы гастралявалі па выспе і све-
це, пагроза страты арыгінальнасці асаблі-
ва мяне не хвалявала. Я мог адолець раз-
дражненне і незадаволенасць. Не павінен 
быў бунтаваць супраць волі бацькі. Мае 
думкі былі занятыя іншым. Слава, пашана, 
любоў... Мяне пазнавалі на вуліцы. Прасілі 
аўтографы. Малілі сфатаграфавацца разам. 
Як я мог адмовіць? Ад бясконцых сполахаў 
цямнела ў вачах. Дотыкі чалавечых рук 
зацерлі мой корпус да люстранога бляску. 
Я быў шчаслівы. Я хацеў толькі аднаго 
— каб мной захапляліся, дарылі любоў і 
ўвагу. Я не мог жыць без славы. Толькі 
слава напаўняла сэнсам маё існаванне... 

Мой бацька меў рацыю, калі казаў, што 
нішто не вечнае. Ні камень, ні зоркі, ні сам 
Сусвет. Рана ці позна ўсяму прыходзіць 
канец. Я ж спадзяваўся, што мая слава 
будзе вечнай. Што людская памяць будзе 
бясконца доўга ўтрымліваць мой вобраз... 
Як моцна я памыляўся... Мой тур быў у 
самым разгары, калі ў Японіі здарылася 
бяда. 11 сакавіка 2011 года... Рубікон, які 
падзяліў маё жыццё напалам. Будзь пра-
кляты гэты дзень! Фукусіма дай-іці гэн-
сіроку хацудэнсё стала маім прысудам. 
Чортавыя землятрус і цунамі ўмомант 
ператварылі маю славу ў нішто. Адбы-
лося гэта не ў адзін дзень, але для мяне, 
надзеленага даўгалеццем, два фатальныя 
месяцы з’яўляліся менавіта імгненнем. 
Але пра ўсё па парадку...

У адзін “цудоўны” дзень, калі я адпра-
цоўваў чарговы паказ для публікі, да мяне 
з’явіўся бацька. Ён быў настолькі слабы, 
што перасоўваўся ў інваліднай калясцы. 
Прафесар Іхіра Тамідзава распавёў пра 
катастрофу на АЭС і папрасіў у мяне дапа-
могі. Я не мог і не меў права адмовіць яму. 
Да таго ж спонсары палічылі, што ўдзел 
у ліквідацыі наступстваў самым леп-
шым чынам адаб’ецца на маім іміджы. Бо 
(калі хто забыўся) мяне стваралі для працы 
ў экстрэмальных умовах. Толькі я мог дапа-
магчы. Толькі мне пад сілу было перамагчы 

стыхію. Зборы былі нядоўгімі. Мяне пагру-
зілі ў спецыяльны кантэйнер. Самалётам 
даставілі ў горад Акума павета Футаба прэ-
фектуры Фукусіма. Грузчыкі глядзелі на мя-
не, як на самога імператара. Ад чыгуначнай 
станцыі неслі на руках праз бруд, завалы, 
смецце і трупы. Здзімалі парушынкі... Такое 
абыходжанне было мне даспадобы.

Сама станцыя Фукусіма-1 аказалася 
жудаснай і агіднай. Да таго ж мае да-
тчыкі зафіксавалі павышаны радыяцый-
ны фон. Выпраменьванне было інтэн-
сіўным. Занадта моцным... Вось у гэты 
момант я і “зламаўся”. Раздражненне і 
гнеў выйшлі вонкі. Унутры мяне як быц-
цам нешта выбухнула. Раптам апякла 
думка, што і я магу пацярпець. Прычым 
не фізічна — браніраваны корпус дазва-
ляў без асаблівай рызыкі працаваць у 
зоне паражэння, — а маральна...

Я зразумеў, што радыяцыя можа за-
біць маю асобу. Большасць клетак майго 
электронна-малекулярнага мозга, якія 
адказвалі за выкананне элементарных 
рухаў, змаглі б перанесці выпраменьван-
не, чаго нельга было сказаць пра ячэйкі, 
якія складалі маё “эга”. І я спытаў сябе 
— ці варта? Што важней — праблемы 
нейкіх людцаў ці мой унутраны свет? 
Людзей — маса, бясконцае мноства. 
Пераважная большасць з іх існуе без якога- 
небудзь сэнсу. Смерць любога з мужчын і 
жанчын не значыць роўным лікам нічога...

А я адзін такі. Арыгінальны. Непаў-
торны...

І я спытаў самога сябе: чаму я, які 
звыкся да славы і шанавання публікі, 
эксклюзіўны і бясцэнны, павінен лезці ў 
радыеактыўнае жарало?

Чаму я павінен рызыкаваць сабой дзе-
ля біямасы, якая нават не ведае сапраў-
днай каштоўнасці жыцця?..

Не хачу! Не жадаю! Не буду!..
Хай “брудную працу” робяць іншыя...
Няхай хто-небудзь іншы рызыкуе 

сваім жыццём. Не я!
Бацька нічога не адказаў. Толькі падцяў 

вусны і заплакаў... Цяпер я разумею, што ён 
зняверыўся ўва мне... Але я не хацеў нічога 
заўважаць. Прыйшоў у змрочную ашале-
ласць. Развярнуўся і хутка накіраваўся да 
сваіх насілкаў. Заставацца каля Фукусіма 
дай-іці гэнсіроку хацудэнсё было вышэй 
за мае сілы. Я быў занадта адчувальны і 
ранімы. Злосна загадаў грузчыкам аднесці 
сябе назад. Вось толькі тыя не ссунуліся з 
месца. Змерылі мяне пагардлівымі погля-
дамі і накіраваліся да станцыі, каб дапа-
магчы ліквідатарам. Нават пагроза смерці 
не магла спыніць гэтых хлопцаў.

Не здолеўшы справіцца з гневам, я 
пайшоў да станцыі пешшу. Вестка пра 
маю здраду ляцела наперадзе мяне. Мой 
цягнік сышоў, пакінуў мяне ў адзіноце. 
Не ведаючы, куды падацца, я проста пай-
шоў наперад. Вось толькі куды б ні ступа-
ла мая нага, людзі адварочваліся ад мяне. 
Ад мінулага шанавання не засталося і 
следу. Месца павагі заняла пагарда...

Не вытрымаў сораму, памёр мой творца.
Мяне сустракалі абыякава, а часам і 

з адкрытай варожасцю. Я не апраўдаў 
людскіх спадзяванняў. З куміра я пера-
тварыўся ў ізгоя... Мне нідзе не знаходзі-
лася месца. І толькі на адной са звалак, 
пакінутай бамжамі, я знайшоў прытулак. 
Цяпер жыву тут — сярод зноскаў, быта-
вых адходаў, хламу і металічнага лому, 
вымушаны вечна чакаць прабачэння...

Людзі, не трымайце на мяне зла! Пра-
бачце і зноў палюбіце мяне! Калі ласка!!!

          Чаму я?
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Ірына ТУЛУПА ВА, 
ф о т а Алякс андр а Дзмі т рыев а

Насамрэч, форум атрымаўся разнапла-
навы і маштабны: на афішы значыліся 
14 спектакляў з 8 краін свету. Прычым, 
тэматыка і падыходы да творчага пра-
цэсу настолькі розніліся, што іх аказа-
лася складана ўмясціць у фармат на-
ват трох аб’яўленых кірункаў. Гледачу 
абяцалі надзвычай прыемныя ўражан-
ні ад спектакляў-лаўрэатаў расійскага 
конкурсу “Залатая маска”, насычаную 
міжнародную праграму і маладзёжную 
off-праграму. Ды што ні спектакль — 
то падзея! З уласцівымі ёй перадумовамі, 
разгортваннем асноўнай дзеі і паслясло-
ўя па выніках. Апошняе таксама было не-
абходнае: асобныя пастаноўкі выклікалі 
столькі эмоцый і думак, што імі хацелася 

падзяліцца і, ведаючы пра прысутнасць 
на фестывалі рэжысёраў, задаць пытан-
ні: пра творчыя задумы і канцэпцыі, 
якія часам ашаламлялі ці то празмернай 
фізіялогіяй і прыземленым натуралізмам, 
ці то палётам чалавечай думкі і спробай 
пераасэнсавання вечных каштоўнасцей, 
ці то спалучэннем на сцэне ў чымсьці 
антаганічных жанраў кіно і тэатра і іх 
аб’яднаннем у творчых памкненнях.

Адкрыўся “ТЭАРТ” “Шэрбурскімі па-
расонамі” — першым у Расіі тэатраль-
ным увасабленнем легендарнага мюзікла 
Мішэля Леграна. Спектакль у паста-
ноўцы 25-гадовага Васіля Бархатава 
быў намінаваны на самую прэстыжную 
расійскую тэатральную прэмію “Зала-
тая маска”, і беларускі сцэнограф Зіновій 
Марголін атрымаў-такі за яго “Маску”. 
Як і прадбачылася, адкрыццё прайшло 
з аншлагам, і добры пачатак стаў трады-
цыяй для ўсіх пастановак: вольных мес-
цаў не заставалася ні на адным 
з паказаў. Наведаць тэатры ця-
гам трох тыдняў лічылі сваім 
абавязкам (і ўдачай!) не толь-
кі тэатралы-заўзятары, але і 
спецыялісты, якія прыйдуць 
на сцэну праз гады. Да таго ж 
і ўдзельнікі форуму наведвалі 
спектаклі калег. Так што публіка 
збіралася самая разнапланавая: 
па ўзросце і па дасведчанасці 
ў тых працэсах, што адбыва-
юцца ў тэатральным асяроддзі. 
Прыходзілі, каб убачыць, што 
ж ідзе на сцэнах іншых краін. 
За гэтую выключную магчы-
масць асобная падзяка аргані-
затарам “ТЭАРТа” ад гледачоў. 
На многіх паказах можна было 
бачыць студэнтаў, пераважна 
Акадэміі мастацтваў — яны за-
ймалі, здавалася, усю глядац-
кую прастору: каыля ўвахода-
выхада, на прыступках паміж 
крэсламі... Карацей, атмасфера 
была самая дэмакратычная і, як 
падавалася, знікалі межы паміж 

тымі, хто на сцэне, і тымі, хто ў глядзель-
най зале. Гэта таксама было абгрунтава-
на: фестываль меў прыкладны характар, 
тут імкненне авалодаць прафесіяй брала 
верх над простым жаданнем прыемна 
бавіць вольны час і знаходзіцца ў ася-
роддзі творчай багемы. Ішла штодзённая 
адпрацоўка стыляў ды напрамкаў і звер-
ка іх з выяўленымі, часам мадэрнісцкімі 
тэндэнцыямі. Наколькі яны абгрунтава-
ныя ў сучасным тэатры?

Пры рознасці творчых падыходаў 
выяўлялася і нешта агульнае ў раз-
віцці тэатральнага мастацтва: схіль-
насць да наватарства, мабільнасць 
творчых груп, здольных працаваць на 
любой, нават спецыяльна не прызнача-
най сцэне, імкненне максімальна вы-
карыстоўваць сцэнічную прастору і 
сучасныя тэхнічныя сродкі. Да прыкладу, 

на экране над сцэнай можна 
было ўбачыць кадры з рэ- 
флексіямі галоўных геро-
яў (тэатр + кіно) і нават 
трансляцыю ў рэжыме ан-
лайн таго, што ў гэты час 
адбывалася ў глядзельнай 
зале (спектакль “Персона. 
Мэрылін”). Для таго ў 
памяшканні працавала 
тэлекамера. 

Зрэшты, пра кіно. Дзве 
пастаноўкі дакладна за-
краналі гэту тэму. Рускі тэ-
атр Эстоніі з Таліна прывёз 
цудоўны спектакль “Ад-
на летняя ноч у Швецыі”. 
Эрланд Юсефсан, знака-
міты акцёр і драматург, 
які здымаўся ў фільмах  
Андрэя Таркоўскага “На-

стальгія” і “Ахвярапрынашэнне”, напісаў 
п’есу пра адзін здымачны дзень, даклад-
ней, ноч, удзельнікам якой стаў ён сам. 
Пастаноўку ў Рускім тэатры прымерка-
валі да юбілею Таркоўскага і прывезлі ў 
Мінск падчас фестывалю на сцэну Рэ-
спубліканскага тэатра беларускай драма-
тургіі. Невыпадкова імя галоўнага героя 
п’есы — Андрэй. Паводле рэжысёра Іль-
мара Таска, які паставіў спектакль, яго за-
цікавіла “сутыкненне і сінтэз двух светаў, 
Швецыі і Расіі. З гэтага сутыкнення ўсе 
выходзяць змененымі — і ўзбагачанымі”. 
Зразумела, духоўна. Сюжэт быццам бы 
просты. Першае раздражненне ад працы 
рэжысёра Андрэя з Расіі творчая група не 
стрымлівае і выказвае тут жа, на здымач-
най пляцоўцы. Яны не разумеюць, чаму 
ён дазваляе сабе шукаць пляцоўкі для 
мізансцэн, варыянты найлепшага ас-
вятлення, прыдзіраецца да сцэнічных 
касцюмаў у час, калі кінавытворчасць 

ужо распачатая і за кожны здымачны 
дзень трэба плаціць грошы. А той адзіны 
варыянт, які б падышоў і быў канчат-
кова прыняты, яшчэ не знойдзены. 
Акцёраў раздражняе, чаму рэжысёр, 
як ім падаецца, ігнаруе іх думкі... Але 
ўрэшце пры канцы спектакля ўсе пачы-
наюць разумець: яны закаханыя ў гэта-
га рэжысёра! Закуліссе кінематографа, 
адкрытае для гледача, падаецца пры-
вабным не таму, што паказвае акцёраў 
“без грыму”, а менавіта філасофскімі 
пошукамі, якія прыводзяць да стварэн-
ня той ці іншай кінастужкі. У Швецыі 
не разумеюць: “Чаму рускі можа зада-
ваць гэтыя пытанні, а мы — не?” Спек-
такль запамінальны нават рэплікамі: 
“Вам дазволілі зазірнуць у сцэнарый? — 
Дарэмна! Калі акцёр ведае, што адбыва-
ецца паміж першай і апошняй  сцэнамі, 
усё астатняе — фальш”, “Акцёр павінен 
жыць у кадры”, “Вы павінны іграць так, 
быццам вас здымаюць буйным пла-
нам”,  “Ты — кавалак гліны ў творчым 
працэсе. Бог пакінуў нас — і засталася 
толькі гліна... Не, мы пакінулі Бога — 
і засталася толькі гліна”, “Павага — гэта 
не рабалепства, гэта бунт, складанасць...” 
Падавалася, акцёры шукаюць сябе не 
толькі падчас майстар-класаў, а і на сцэ-
не — і гэта аб’ядноўвала мастацкую част-
ку фестывалю з прыкладной, выхаваўча- 
навучальнай.

Яшчэ адзін спектакль пра кіно — 
гэта найперш спроба перадаць пера-
жыванні публічнай асобы — Мэрылін 
Манро. Асобы ў яе неадназначнасці 
— з пошукамі натхнення ды асобы, 
якая правакуе канфлікты ўнутры сябе 
(схільнасць да дэпрэсіі) і вакол сябе (з 
сябрамі і блізкімі), імкнецца парваць 
прынятыя стэрэатыпы і выйсці за 
межы, адведзеныя грамадствам. На-
колькі гэта можна перадаць на сцэне 
тэатра, прычым,  на імправізаванай 
сцэне, якая пад паказы спектакляў 
раней не выкарыстоўвалася (гэта бы-
ло прыстасаванае памяшканне ў Бе-
ларускім дзяржаўным акадэмічным 
музычным тэатры) — таксама заста-
лося пытаннем, якое выйшла па-за ме-
жы форуму. Спектакль для дарослых 
выклікаў шмат размоў і сваёй праця-
гласцю (ён доўжыўся тры гадзіны), і 
ступенню адкрытасці, якую прапана-
вала творчая група Драматычнага тэа-
тра імя Густава Халаўбка з Польшчы.

Не раз станавілася прадметам спрэ-
чак італьянская пастаноўка Рамэа Ка-
стэлучы “Пра канцэпцыю Ліка Сына 
Божага”. Наватарская і неадназначная, 
яна існуе на мяжы спектакля і перфор-
манса. На сцэне амаль няма дзеі: сын да-

глядае хворага бацьку, мяняе 
яму памперсы... “Партрэт-
лік Ісуса — як святло”, — 
заявіць пасля прагляду спек-
такля рэжысёр. А гледачы 
заўважаць: “Пастаноўка ўра-
зіла”. Хаця сказаць, што заха-
піла,  не змогуць...

Заўважым:  міжнародны 
фестываль “ТЭАРТ”, арга-
нізатарам якога з’яўляецца 
Цэнтр візуальных і выка-
нальніцкіх мастацтваў, пра-
ходзіў  пры падтрымцы Мі-
ністэрства культуры Беларусі 
і завяршыўся нацыянальнай 
прэм’ерай спектакля “Ладдзя 
роспачы” па аднайменным 
творы У. Караткевіча. І тым 
самым нязмушана прыцягнуў 
увагу да бліжэйшай будучыні. 
А менавіта да падзей лістапа-
да. Наперадзе ў нас яшчэ ад-
зін тэатральны тыдзень, калі 
мы зможам убачыць конкурс-
ныя спектаклі Нацыянальнай 
тэатральнай прэміі —2012.
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АRT-пацеркіЖыццё — «ТЭАРТ»?

Лістапад і кастрычнік у Беларусі — два “тэатральныя” месяцы. 
І калі лістападаўскі форум — Нацыянальная тэатральная прэмія 
— яшчэ наперадзе, то вынікі “ТЭАРТа”, які праходзіў
з 2 па 20 кастрычніка ў Мінску, можна ўжо падводзіць.
Арганізатары Міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва 
“ТЭАРТ” абяцалі гледачам прывезці лепшыя пастаноўкі з усяго 
свету, паказаць бліскучую ігру акцёраў і назваць самыя гучныя 
рэжысёрскія імёны. Ці ўдалося? Сцэна са спектакля “Персона. Мэрылін”.

Сцэна са спектакля “Адна летняя ноч у Швецыі”.

Сцэна са спектакля “Ладдзя роспачы”.

Алякс андр а ДВА РЭЦКАЯ

Мастацкая галерэя “VILNIUS” 
з 8 па 27 лістапада прапануе па-

знаёміцца з творчасцю Тамары Налівайкі, 
вядомага майстра акварэлі і жывапіснай 
тэхнікі, падчас яе персанальнай выстаў-
кі “Мой родны кут, як ты мне мілы!”. 
Прыхільнікі творчасці мастачкі змогуць 
пабачыць больш як пяцьдзясят работ 
— вынік яе творчага шляху, мары, што 
здзейснілася: усю сябе аддаваць маста-
цтву. Рэалістычныя пейзажы і нацюрмор-
ты прывабліваюць шчырасцю, любоўю 
да прыгажосці роднай прыроды, Тамара 
Налівайка ўмее пакідаць цуд прыроды на 
палатне і хоча, каб наведвальнікі выстаўкі 
таксама пабачылі яго.

Да 130-годдзя з дня нараджэння 
першага народнага паэта Беларусі 

6 лістапада а 17-й гадзіне ў Дзяржаўным 
літаратурным музеі Янкі Купалы адкры-
лася выстаўка мастацкіх работ “Краявіды 
зямлі беларускай” з прыватных калекцый 
Ігара Бархаткова, Аляксандра Радаева, 
Юрыя Бокача, Дзмітрыя Бісюкова і Іны 
Гаўрылавай. Тут будуць прадстаўлены 
палотны Міхася Сеўрука, Антона Бар-
хаткова, Уладзіміра Сухаверхава, Сяргея 
Каткова, Альгерда Малішэўскага і іншых 
аўтараў. Акрамя таго, у рамках грамадска-
культурнай акцыі “Чытаем Купалу разам” 
падчас адкрыцця выстаўкі радкі з вер-
шаў паэта прагучаць у выкананні спевака 
Івана Вабішчэвіча, акцёра і тэлевядучага 
Аляксандра Яраслаўцава, рэдактара часо-
піса “Пінгвін” Ірыны Кабасакал, тэлевяду-
чых АНТ Люцыі Лушчык і Яўгена Булкі, 
карэспандэнта АНТ Аляксандра Мацяса, 
дызайнера-мадэльера Лінды Намус, са-
лісткі групы “Топлес” Ціаны Банькоўскай, 
а таксама прадзюсара Іны Радаевай.

Вялікая колькасць самых розных му-
зычных стыляў, напрамкаў, рытмаў 

і сюрпрызаў. Ціхія, лагодныя, спакойныя 
воды акіяна, а праз імгненне — дзікія 
танцы, шматпавярховыя нагрувашчванні 
гукаў здзіўляюць сваёй энергетыкай і не-
магчымасцю аналізу. Менавіта так уяў-
ляюць сучасны джаз удзельнікі ансамбля 
“Дыліжанс-jazz”. Таму застаецца толькі 

падпарадкавацца гэтай стыхіі, настроіц-
ца на ўспрыманне каляровых мелодый 
і атрымліваць асалоду ад музыкі. У лю-
бым выпадку, калі вы 11 лістапада а 19-й 
гадзіне завітаеце ў Рэспубліканскі тэатр 
беларускай драматургіі паслухаць ан-
самбль “Дыліжанс-jazz”, музыка не пакіне 
вас раўнадушнымі. У канцэрце возьмуць 
удзел кіраўнік праекта Андрэй Лабачэўскі 
(фартэпіяна); Яўгенія Лятун (вакал); Бэла 
Шпінер (вакал); Андрэй Церабеж (сакса-
фон); Карэн Карапецян (скрыпка); Улад 
Мазуркевіч (гітара); Людміла Крукоўская 
(бас); Андрэй Маўрын (ударныя); Вольга 
Залеская (вядучая).

Унікальная выстаўка “З любоўю да 
Лацінскай Амерыкі” адкрываец-

ца сёння ў Нацыянальным гістарычным 
музеі Рэспублікі Беларусь. Тут можна 
будзе пабачыць работы васьмі мастакоў і 
скульптараў Беларускага саюза мастакоў 
— Уладзіміра Злянко, Андрэя Пяткеві-
ча, Антона Шапо, Юрыя Анушкі, Васіля 
Зянько, Аляксея Хацкевіча, Паўла Шапо, 
Аляксандра Шапо, якія праз свае творы 
прэзентуюць публіцы ўласны погляд на 
Лацінскую Амерыку праз адлегласць і 
час. Падтрымку ў арганізацыі выстаў-
кі аказваюць Пасольства Баліварскай 
Рэспублікі Венесуэла і Ганаровае кон-
сульства Перу. Экспазіцыя будзе праца-
ваць для наведвальнікаў да 25 лістапада 
2012 года.

Удзельнікі ансамбля “Дыліжанс-jazz”.



Вольг а ПАЎЛЮчЭНКА, 
ф о т а Вік т ар а Зайкоўскаг а

— Віктар, калі ты зразумеў, што без 
кіно тваё жыццё немагчыма?

— Кіно я заўсёды любіў. Маё дзяцінства 
прайшло ў гарадскім пасёлку Радашковічы 
пад Мінскам. Кожны вечар у клубе круцілі 
нейкі фільм, і мы з сябрам хадзілі туды па-
стаянна. 

Дарэчы, яшчэ да школы — мама праца-
вала бібліятэкарам, лічбы і літары я рана 
ведаў — помню, прыйшоў да яе і папра-
сіў, каб падказала, як вызначыць час, калі 
мульцікі па праграме пачынаюцца. Пра-
чытаць у праграме слова “Мультфільм” 
я ўжо ўмеў, а вось вызначыць, калі ж бу-
дуць паказваць, — не. Ведаеш, усе нашы 
моцныя жаданні збываюцца. Лета часця-
ком праводзіў у бабулі і заўсёды думаў, як 
гэта дрэнна, што за дзень усяго адзін-два 
мульцікі пакажуць. Марыў, як было б цу-
доўна, каб можна было глядзець не адзін 
раз на дзень, а колькі захочаш. І мае дзеці 
гадаваліся ўжо з відзікам.

— Ты член Беларускага саюза кінемата-
графістаў, здымаўся ў некаторых беларус-
кіх стужках, працаваў фатографам на вялі-
кай колькасці карцін. Пра якія фестывалі 
расказалі прыхільнікам кіно твае фота?

— Здымаў самы першы “Магніфікат”. 
Самы першы Брэсцкі фестываль быў 15 
гадоў таму, так што ўжо столькі часу яго 
падзеі на маіх фота. Фестываль жаноча-
га кіно. Шмат гадоў ездзіў на фестываль 
“Залаты Віцязь” да Бурляева. Яшчэ “Кіна-
шок”, Бярдзянскі кінафестываль. І, вядо-
ма, “Лістапад”.

— Самы любімы наш фестываль. 
Нагадай, у якім годзе ў яго рамках адбы-
лася твая персанальная выстаўка?

— Здаецца, гэта быў 2003 год. У Музеі 
кіно па ініцыятыве часопіса “На экранах” 
былі прадстаўлены зробленыя мной фо-
тапартрэты нашых беларускіх акцёраў. 
Гэтыя ж фота сталі калекцыяй калянда-
рыкаў з акцёрамі, выдадзенай часопісам. 
Захоўваю ўсе яго нумары з маімі здымка-
мі. Раней архіў быў на плёнках, жонка шу-
мела, што жыць няма дзе. Як толькі стаў 
“вольным фатографам”, навёў парадак: 
набыў спецыяльныя ўпакоўкі для плёнак, 
парэзаў на кавалкі, расклаў па скрынках. 
Цяпер іншая праблема: ужо часопісаў 
шмат… Хутка жонка скажа, з-за іх жыць 
няма дзе, у хаце месца мала.

— Як пачалося тваё супрацоўніцтва з 
адзіным часопісам, верным кінатэматыцы?

— Летам 1996 года я пазнаёміўся з яго 
галоўным рэдактарам Людмілай Пера-
гудавай. Канцэртны зал “Мінск”, канцэрт 
Бутусава. Яна замовіла мне фота. Так я 
ўпершыню пераступіў парог рэдакцыі. 
Потым мяне запрасілі яшчэ нешта зняць і 
яшчэ. А ўвосень таго года акрэдытавалі на  
Лістапад”. Шмат наздымаў, ім спадабалася. 

Працаваў я тады ў аэрапорце “Мінск-2”: 
спачатку тэхнікам, потым інжынерам. Зай-
маўся сур’ёзнай справай — абслугоўваў 
самалёты.

— І некалькі гадоў здымкі для кіно 
заставаліся тваім хобі. 

— Ужо не помню, на якую менавіта кар-
ціну мяне паклікалі працаваць фатогра-
фам. “А вы фатограф?” — “Так”. — “А дзе 
вучыліся на фатографа?” — “Я не вучыўся”. 
— “Ну вы дзесьці фатографам працава-
лі? У працоўнай кніжцы такі запіс ёсць?” 
— “Не”. — “А як жа мы можам запісаць вас 
фатографам? Адукацыі няма, працы няма. 
Хаця б спіс карцін прынясіце, на якіх былі 
задзейнічаны”.

Стаў я складаць спіс — назбіралася со-
рак фільмаў. Помню іх здзіўленне.

— І ўсё ж давялося выбіраць? 
— Мне падабалася мая праца. У лётчыкі 

я не папаў — патрапіў у тэхнікі. На пер-
шым курсе вучылішча былі на слясарнай 
практыцы. Наша майстэрня была побач 
з самалётамі, на якіх праводзіліся занят-
кі для курсантаў. Я крадком прабраўся 
да іх на перапынку. Выкладчык у кабіне 
пытае групу: “Што гэта? Дзеля чаго гэты 
прыбор? Як ён працуе, што паказвае?” А 
хлопцы маўчаць. Мне дзіўна — як можна 
не ведаць, гэта ж так цікава! У маім дыпло-
ме няма чацвёрак — ніводнай! Я вучыўся 
пад Масквой, ёсць там горад Ягор’еўск на 
101-м кіламетры. Кантынгент зразумела 
які. Але ў ім школа лётчыкаў, што калісьці 
скончыў Чкалаў. І маё прозвішча ўпрыго-
жыла дошку гонару. Пятнаццаць гадоў та-
му яно там дакладна яшчэ было: я з’ездзіў 
паглядзець наўмысна, калі быў у камандзі-
роўцы ў Маскве. 

Так што я любіў сваю работу. Прыходзіш 
у аэрапорт, самалёт два дні прастаяў, усе 
ламаюць галаву, што з ім, а цябе раптам 
азарае — і ты знаходзіш паломку. Адтуль 
вынес добрае правіла: на самалёце няма 
нічога аднаго — два рухавікі, два крыла 
і да т. п. Калі я пасябраваў з кіно, для яго 
гэта быў не лепшы час. Адны гады было 
больш карцін, другія — менш. Так што я 
меў зарплату на асноўным месцы, а ў воль-
ны час мяне карміў фотаапарат. Пазней 
прыйшло разуменне: змагаючыся на два 
фронты, нельга дасягнуць вышынь ні ў 
той, ні ў другой галіне.

— І калі чаша шаляў пераважыла ў бок 
кіно?

— Я стараўся не думаць, што настане 
дзень і трэба будзе зрабіць выбар. Нельга 
ж усё жыццё сядзець на двух крэслах ад-
начасова. І тут “здарылася страшнае”: мой 
начальнік прачытаў у інтэрнэце, што я фа-
тограф. За паўгода я атрымаў дзве вымовы. 
Прычым другая суседнічала на дошцы аб’яў 
побач з загадам аб падзяцы і грашовай прэ-
міі за выкананую працу. Трэцяй я чакаць не 
стаў, напісаў заяву і сышоў. Самае смешнае, 
напярэдадні з’ездзіў у Маскву на ўручэнне 
прэміі Тэфі. Здымаў яшчэ на плёнку. Пака-
заў у рэдакцыі кантролькі, яны адабралі не-
абходнае, я надрукаваў фота, але чамусьці 
адразу не здаў. Развітальны “банкет” выгля-
даў так: на адным стале стравы, а на другім 
— веерам гэтыя фота. І калі прыйшлі лю-
дзі, я іх суцешыў: “Не хвалюйцеся за мяне, 
я не прападу. Паглядзіце, чым я цяпер буду 
займацца”. Мой начальнік зглынуў сліну і 
адным з першых выйшаў з-за стала. Другі 
падышоў і сказаў: “У дачкі хутка вяселле. 
Здымеш?” Самае забаўнае, праз шмат гадоў 
запрасіў зняць і вяселле малодшай дачкі.

Упэўнены: думка матэрыяльная. Задаў 
пытанне — што мне рабіць, і Сусвет даў 
мне штуршок у патрэбным напрамку. 

— Карціна, у якой працаваў і якую 
запомніў на ўсё жыццё?

— Самая запамінальная першая карціна 
— як першае каханне — рэжысёра Івана 
Паўлава “Свежаніна з салютам”. У яго яна 
была таксама першая. З тых часоў зрабілі з 
ім шэсць праектаў. А тады ад рэдакцыі атры-
маў заданне зняць фотарэпартаж са здымак 

фільма. Зіма 2000 — 2001 года. Дырэктарам 
была Наталля Пальчонак. Паглядзела фота і 
кажа: “Ведаеш, у нас няма ў групе фатографа, 
зрабі фота для нас”. Падпісалі дамову. І ўсё. 
А кіно — гэта заразна. Прычым не лечыцца.

— Сустрэчу з кім з дзеячаў кіно ты 
лічыш звышудачай?

— Ёсць адна вельмі старажытная кніж-
ка. Там напісана: “Не ствары сабе куміра”. 
На экране чалавек — адзін, на здымачнай 
пляцоўцы і ў жыцці — зусім іншы.

Увогуле, усё адносна. На фестываль 
“Залаты Віцязь” аднойчы прывозяць нас 
у манастыр, крыніца святая, купелі. Трэба 
акунуцца. Я як занырнуў — адчуваю, свежа. 
У манаха спытаў пра тэмпературу вады. 3 
градусы! Каб мне раней сказалі, у жыцці б 
туды не палез. Так што і зімой на Чорным 
моры можна адпачыць, калі непрадузята 
ставішся да халоднага надвор’я. Сёння я 
актыўна мяняю жыццё, адносіны з людзь-
мі. Адыходзяць непатрэбныя табе. Адзін з 
маіх прыяцеляў кінуў піць. Імгненна змя-
нілася яго атачэнне. Тыя, хто п’е, адышлі, 
а прыцягнуліся тыя, хто паважае яго за за-
латыя рукі і іншыя станоўчыя якасці.

Яшчэ прыклад. Помніш школьныя 
палітінфармацыі? Нам расказвалі, як 
мільянеры адпраўляюць дзяцей на кані-
кулах мыць посуд у рэстаране. Мы іх асу-
джалі — пазбаўляюць дзяцей дзяцінства. 
У выніку ў нашай краіне выгадавалася па-
каленне лайдакоў, якія не ўмеюць грошы 
трымаць у руках. Калі, як не ў юнацтве, 
шукаць сябе, спрабаваць, на што здатны?!

У Эйнштэйна ёсць выдатная фраза: 
“Калі мы будзем меркаваць пра рыбу па 
яе здольнасці лазіць па дрэвах, яна так і 
памрэ, не ўсвядоміўшы ўласных талентаў”. 

— Скажы, а калі ты працуеш на здым-
ках, ці можна меркаваць, чакае стужку 
шчаслівы пракатны лёс ці не?

— Літаральна на днях разважалі пра 
гэта, толькі на прыкладзе музыкі і выяў-
ленчага мастацтва. Пра нейкія геніяльныя 
рэчы вядома, што яны зроблены на адным 
дыханні… Не думаю, што Малевіч ствараў 
свой “Чорны квадрат” месяц, два ці нават 
сем. Так і ў кіно — гэта непрадказальна.
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Віктар Зайкоўскі:

«Кіно — гэта заразна.
           Прычым не лечыцца»

Літаральна другім заданнем, якое атрымала ў якасці журналіста
(а ў гэту прафесію я прыйшла даволі позна), было асвятленне
V Міжнароднага фестывалю жаночага кіно, што ладзіла студыя 
“Таццяна”. У зале Беларускага саюза кінематаграфістаў да мяне 
падышоў чалавек з ветлівай усмешкай і фотаапаратам: “А вось 
цябе я яшчэ не ведаю, давай знаёміцца!” Без перабольшвання, гэты 
фатограф ведае ўсіх журналістаў сталічных выданняў, што пішуць
на тэму кіно. Таму што на працягу не аднаго дзясятка гадоў яго 
аб’ектыў старанна захоўвае ўсе значныя падзеі, звязаныя
з сінема. З тых самых часоў мы сябруем. Амаль ва ўсіх прысвечаных 
кіно артыкулах мой подпіс суседнічае з радком 
“Фота Віктара Зайкоўскага”. 

Кацярына Васільева ў фільме “Глыбокая плынь”.

Падчас здымак фільма “Франц + Паліна”.

На чырвонай дарожцы Брэсцкага кінафестывалю — 2012:
Алег Сільвановіч, Вольга Астравумава, Павел Латушка.



Дзяніс  МА РЦІНОВІч, 
ф о т а Анжа лікі  Гр эковіч 

Арганізатарам мерапрыемства высту-
піў Музычны тэатр “Галерэя” — новае 
імя для сталіцы. Ён быў заснаваны яш-
чэ ў мінулым годзе і адкрыўся паказам 
спектакля “Кінараманс”, які атрымаў 
ад стваральнікаў жанравае пазначэнне 
“гісторыя з водарам кавы”. Другім пра-
ектам “Галерэі” стаў канцэрт-спектакль 
“У душы маёй…”, у якім узялі ўдзел Ган-
на Бяляева (сапрана), яе калега па тэат-
ры Дзяніс Нямцоў (чытальнік) і Віталь 
Дубовік (гітара). Ва ўтульнай атмасферы 
хатняга салона пад акампанемент шасці-
струннай гітары прагучалі старадаўнія 
рускія рамансы (“Слушайте, если хоти-
те”, “Что это сердце”, “И нет в мире очей”, 
“Ночь светла”, “Не уходи”, “Нет, не любил 
он”, “Тёмно-вишнёвая шаль”, “Эй, ям- 
щик, гони-ка к «Яру»” і іншыя), а таксама 
любоўная лірыка Пушкіна і Лермантава, 
Кальцова і Буніна... 

Прызнаюся шчыра: нягледзячы на 
тое, што адсочваю ўсе прэм’еры Музыч-
нага і неаднаразова бачыў яго салістаў, 

канцэрт стаў для мяне прыемнай нечака-
насцю. Напрыклад, Д. Нямцоў часцей за 
ўсё выконвае ў тэатры ролі, якія адпавя-
даюць тыпажу “прастака”. А Г. Бяляева, 
за выключэннем партыі Сільвы ў аднай-
меннай аперэце, пакуль увасабляе ролі 
другога плана. “У душы маёй…” прадста-
віў для выканаўцаў шанц выявіць сябе ў 
іншым жанры, чым яны бліскуча скары-
сталіся. Увасабленне вобразаў паэта і яго 
музы дапамагло стварыць рамантычную 
атмасферу ХІХ стагоддзя і перадаць аду-
хоўленасць і глыбіню перажыванняў ге-
рояў у рускім рамансе і паэзіі таго часу.

Не аспрэчваючы несумненны поспех 
мерапрыемства, хацелася б звярнуць 
увагу на некаторыя спрэчныя моманты. 
Асабіста мне крыху не хапіла ў ім… рэ-
жысёра, задачы якога фактычна ўзялі на 
сябе выканаўцы. Згодна з канцэпцыяй, 
у аснове канцэрта-спектакля гісторыя 
нешчаслівага кахання паміж героямі 
Г. Бяляевай і Д. Нямцова. Яны знаходзі-
ліся ў розных прасторах (яна — у сваёй 
гасцёўні, ён — ва ўласным кабінеце): іх 
адносіны засталіся ў мінулым. Але калі 
параўноўваць “У душы маёй…” з веча-

рамі рамансаў, 
што ставіла ў 
Музычным Ган-
на Маторная, 
бачна, што ў 
апошніх перахо-
ды паміж нума-
рамі абыгрыва-
ліся больш тон-
ка, а сувязі паміж 
персанажамі — 
куды больш 
складаныя. У гэтым канцэрце-спектаклі 
сцэнічныя лёсы Г. Бяляевай і Д. Нямцова 
перакрыжаваліся толькі аднойчы: калі 
салістка чытала  ліст з вершамі, якія за 
сцэнай агучваў чытальнік. У астатнім 
яны існавалі паасобку. Здзівіла і пэўная 
непрадуманасць элементаў сцэнаграфіі. 
Калі дзеянне пераносіцца ў ХІХ стагод-
дзе і адбываецца пры свечках, дык пры 
чым тут таршэры? Здавалася б, дробязь, 
а яна ўплывае на агульную карціну.

У далейшых планах тэатра — цыкл 
канцэртаў, якія будуць праходзіць на 
пляцоўцы Палаца прафсаюзаў кожную 
нядзелю месяца. 11 лістапада ансамбль 

старадаўняй музыкі “Кантабіле” прадста-
віць “Музыку Нясвіжскага палаца”. 18-га 
пройдзе канцэрт Ігара Задарожнага ў су-
праваджэнні ансамбля “Рэтра-хіт”, пад-
час якога прагучаць песні 1960 — 1970-х 
гадоў, а 25-га — музычны спектакль 
“Фантазіі Вольфганга Амадэя”. У апош-
няй пастаноўцы прагучаць арыі з опер 
“Вяселле Фігара”, “Чароўная флейта”, 
“Дон Жуан” і “Так робяць усе”. У больш 
далёкай перспектыве магчымыя паказы 
аднаактовых опер. Будзем спадзявацца, 
што да ўдзелу ў іх будуць запрошаны і 
выканаўцы канцэрта-спектакля “У душы 
маёй…”. У добры шлях, “Галерэя”!
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Запрашае «Галерэя»!
У Белай зале Рэспубліканскага Палаца культуры прафсаюзаў прайшоў 
канцэрт-спектакль “У душы маёй…” салісткі Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага музычнага тэатра Ганны Бяляевай.

Выканаўца галоўнай ролі Ганна Бяляева.

Алякс андр а ДВА РЭЦКАЯ, 
ф о т а аў т ар а

На ўрачыстым адкрыцці экспазіцыі міністр культуры 
Беларусі Павел Латушка падкрэсліў важнасць выстаў-
кі, назваўшы яе “вялікай падзеяй у культурным жыцці 
Беларусі”. Таксама ён нагадаў прысутным, як сумаваў 
Марк Шагал у далёкай Францыі па сваім любімым Ві-
цебску, у каторы раз вымалёўваючы горад, яго агаро-
джы і жыхароў на сваіх карцінах. Менавіта таму выстаў- 
ка і мае назву “Жыццё і каханне”, бо гэта жыццё, якое 
непарыўна звязана з каханнем, з любоўю да беларускага 
народа і роднай зямлі. “Марк Шагал належыць і бела-
рускай зямлі, і беларускаму народу, але, зразумела, ён 
аб’ядноўвае людзей усяго свету, бо яго постаць ужо на-
лежыць Сусвету”, — адзначыў міністр культуры. 

Выстаўка арганізавана Музеем Ізраіля па ініцыяты-
ве і пры фінансавай падтрымцы Міністэрства культу-
ры Рэспублікі Беларусь, пры падтрымцы Пасольства 
Рэспублікі Беларусь у Дзяржаве Ізраіль і Пасольства 
Дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь.

Прадстаўленыя экспанаты адносяцца да розных пе-
рыядаў (з 1910-х па 1961 год) і дазваляюць убачыць 
творчасць Шагала ва ўсёй яе разнастайнасці — пейзажы, 

партрэты, жанравыя кампазіцыі, ілюстрацыі да літара-
турных твораў (такіх, як “Мёртвые души” Гогаля, “Бай-
кі” Лафантэна), якія раскрываюць арганічную сувязь 
мастацтва і літаратуры, ілюстрацыі да ўласнай біягра-
фіі і да біяграфіі ягонай жонкі Бэлы.

Ёсць у экспазіцыі і ілюстрацыі да Бібліі. Шагал знайшоў 
незвычайнае тлумачэнне біблейскіх герояў, яго цікавілі 
зносіны чалавека і Бога. Тут можна пабачыць партрэты 
Маісея, Давіда, Самсона. Некаторыя з твораў выстаўкі былі 
падораны Музею Ізраіля самім мастаком і яго дачкой Ідай. 
Ёсць таксама работы, што паступілі ў дар ад шматлікіх пры-
ватных калекцыянераў з Еўропы, Амерыкі, Ізраіля. 

Як сцвярджае куратар праекта і загадчык аддзела 
гравюр і малюнка Музея Ізраіля Таццяна Сераковіч, 
віцебскі перыяд творчасці Шагала ў Музеі Ізраіля амаль 
не прадстаўлены. Вядома, з цягам часу Віцебск пера-
твараецца для мастака ў горад мрояў, яго краявіды 
пачынаюць супадаць з парыжскімі пейзажамі. Але на 
цэнтральным жывапісным палатне “Закаханыя” (1937) 
акрамя каляровага букета можна пабачыць самаго 
Шагала, яго жонку Бэлу, іх дачку Іду ў выглядзе анёла і, 
зразумела, Віцебск. 

“Творы Шагала адрозніваюцца арыгінальным зліц-
цём яўрэйскай і руска-беларускай спадчыны з авангард- 

нымі еўрапейскімі тэндэнцыямі 
ў мастацтве. Гэты культурніцкі 
сінкрэтызм змешвае казку з рэ-
альнасцю, пераўтварае яе ў цэлы 
фантастычны свет, у якім ёсць 
месца біблейскім легендам, лю- 
дзям. Мастак вельмі любіў і не 
раз наведваў Ізраіль. Свой пер-
шы візіт у краіну продкаў ён 
здзейсніў у 1931 годзе разам з 
жонкай і дачкой. Потым шмат 
разоў вяртаўся ў Ізраіль у сувя-
зі з вядомымі манументальнымі 
праектамі вітражоў для вокнаў 
сінагогі, размешчанай на тэ-
рыторыі медыцынскага цэнтра 
“Адаса”, габеленамі і мазаікамі 
для кнесета будынка парламента 
ў Іерусаліме”, — распавядае Тац-
цяна.

Надзвычайны і паўнамоцны па-
сол Ізраіля ў Беларусі Іосіф Шагал, 
які прысутнічаў на ўрачыстым 
адкрыцці выстаўкі “Марк Ша-
гал: жыццё і каханне”, адзначыў 
сімвалічнасць дадзенай падзеі: 
“Выстаўка адкрываецца ў 20-год-
дзе ўсталявання дыпламатычных 

адносін паміж Ізраілем і Рэспублікай Беларусь. Шлях 
карцін на Радзіму быў нялёгкім. Але Марк Захаравіч, 
напэўна, глядзіць на нас з нябёсаў і радуецца, што яго 
карціны яшчэ больш збліжаюць два народы, якія былі 
яму вельмі дарагія. Гэта сапраўднае свята мастацтва, 
якое вышэй за палітыку, а часам і фарміруе яе”.

Трэба адзначыць, што першая сустрэча беларуска-
га гледача з творчасцю Марка Шагала адбылася ў 1997 
годзе, калі яго ўнучкі Бэла і Мерэт Меер — арганізатары 
экспазіцый у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублі-
кі Беларусь і Музеі Марка Шагала ў Віцебску — прапа-
навалі адзначыць дзень нараджэння майстра ў Беларусі 
выстаўкамі яго твораў. Гэтая традыцыя працягвалася 
да 2005 года. 15 літаграфій Марка Шагала было прад-
стаўлена ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі на 
выстаўцы “Марк Шагал і мастакі еўрапейскага аван-
гарда” з калекцыі Музея Марка Шагала ў Віцебску, якая 
экспанавалася ў 2010 годзе. Аднак 2012 год прынёс 
беларусам новыя магчымасці знаёмства са шматгран-
най творчай спадчынай сусветна вядомага мастака: з 
верасня 2012 па студзень 2013 года ў Нацыянальным 
мастацкім музеі праходзіць выстаўка “Мастакі парыж-
скай школы з Беларусі”, дзе таксама можна пабачыць 
творы Марка Шагала.

Паводле слоў Надзвычайнага і Паўнамоцнага пас-
ла Францыі ў Беларусі Мішэля Рэнеры, тры гады таму 
яго вельмі здзівіла, што Беларусь была зямлёй Шагала, 
але без Шагала. Так, у Віцебску ёсць “Арт-Цэнтр Марка 
Шагала”, ёсць яго дом-музей. Аднак выстаўка — гэта 
новы этап, новы крок. “Шагал шмат працаваў і памёр у 
Францыі, але мы не забываем, што ён нарадзіўся ў Бела-
русі. Вельмі істотна паказаць турыстам і прыхільнікам 
мастацтва, што вось менавіта на гэтай зямлі нарадзіўся 
адзін з самых выбітных і вядомых мастакоў ХХ стагод-
дзя”, — зазначыў спадар Рэнеры.

Падчас адкрыцця выстаўкі Нацыянальнаму мастац-
каму музею былі перададзены творы ізраільскай ма-
стачкі Малкі Цэнцыпер “Перакур” і ізраільскага маста-
ка Адрыяна Жудро “Бэла”.

Музей Ізраіля, які быў заснаваны ў 1965 годзе, на да-
дзены момант з’яўляецца не толькі найбуйнейшай куль-
турнай установай Ізраіля, але і адным з вядучых музеяў 
археалогіі і мастацтва ў свеце. Ён валодае энцыклапе-
дычнай калекцыяй — ад дагістарычных часоў да сучас-
нага мастацтва, якая дзякуючы дапамозе і падтрымцы 
спонсараў усяго свету ў цяперашні час налічвае каля 
500 тысяч экспанатаў. Што датычыцца твораў Шагала, 
у музеі яны не складаюць асобную экспазіцыю, аднак 
іх можна знайсці ў галерэі сучаснага мастацтва пачат-
ку ХХ ст. побач з працамі Мадыльяні, Суціна і іншых 
прадстаўнікоў авангарда. Усяго Музей Ізраіля мае каля 
пяці жывапісных і трохсот графічных прац Шагала. 

Марк Шагал: жыццё і каханне
Выстаўка “Марк Шагал: жыццё і каханне” з калекцыі Музея Ізраіля (Іерусалім) адкрылася ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі 
Беларусь. Прыхільнікі творчасціі сусветна вядомага мастака ўпершыню маюць унікальную магчымасць пабачыць
на ўласныя вочы 89 шэдэўраў жывапісу, арыгінальную і друкаваную графіку майстра. Выстаўка працягнецца
да 28 студзеня 2013 года і стане завяршэннем юбілейнага, 125-га, года з дня нараджэння Марка Шагала. 

Знаёмства з работамі выстаўкі.



Марына ЯЎСЕЙчЫК

Рэалізавалі ідэю паказаць на 
сцэне драматычную гісторыю 
Густава-Конрада рэжысёр 
Аляксандр Янушкевіч, мастак 
Таццяна Нерсісян, кампазітар 
Аляксандр Летвіноўскі.

Што ж прапануе гледачу 
сцэнічная кампазіцыя па-
эмы Адама Міцкевіча (часткі 
другая, трэцяя і чацвёртая)? 
З першых хвілін дзейства 
зала спрычыняецца да таям-
нічага рытуалу ўшанавання 
продкаў, які суправаджаец-
ца адпаведнай музыкай, што 
нагнятае прастору, нібыта 
запрашае гледача ў далёкую 
невядомую краіну. Маўляў, 
хадзем за мной, нешта пака-
жу. У транс уводзіць не толь-
кі музыка, але і  рытмічнае 
тупанне акцёраў, якія гучна, 
з моцай пераступаюць з нагі 
на нагу: улева — управа, уле-
ва — управа. Такія манатон-
ныя дзеянні суправаджаюц-
ца чытаннем тэксту паэмы 
“Дзяды”.  

У пастаноўцы быў “задзей-
нічаны” і экран, на якім ад-
люстраваліся кадры, знятыя 
на Радзіме Адама Міцкевіча. 
Цікава, што на тым жа экра-
не ў рэжыме рэальнага часу 
былі паказаны рытуальныя 
дзеянні качання вараных яек 
па драўлянай місцы, выра-
бу фігуркі чалавека з хлеба, 
якую пасля рэзалі на кавал-
кі.  Усё гэта адбывалася на 
сцэне, але каб павялічыць 
маштаб дэталяў, якія не-
магчыма ўбачыць з залы, ды 
падкрэсліць значнасць ры-
туалу — усе дзеянні транс-
ліраваліся на экране. Чым не 
містыка, сведкамі якой сталі 
гледачы?! 

Аднак наколькі лёгкім ака-
залася ўспрыманне сцэнічнай 
кампазіцыі? Уважліваму гле-
дачу трэба было сачыць за іг-
рой акцёраў, адначасова ўдум-
вацца ў словы паэмы, якія гу-
чалі са сцэны, чуць (менавіта 
чуць, а не слухаць) музыку і 
глядзець на экран, каб сачыць 
за рытуальнымі дзействамі. 

Сапраўды містычнымі — і 
дзякуючы рэфрэну “Цёмна, 
людзi... Глуха, людзi... Штось-
цi будзе... Штосьцi будзе...”, 
і пражэктару, што часам 
асляпляў гледачоў, і іншым 
прыёмам рэжысёра — атры-
маліся “Дзяды”. Дзень, калі 
сустракаюцца, сціраючы ме-
жы, два светы — жывых і па-
мерлых. 
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Га ліна БА ГДА НА ВА, 
ф о т а з  архів а аў т ар а

У апошні час шмат пісалася пра тое, 
што рэалізаваны ў 1932 годзе праект ар-
хітэктара Г. Лаўрова (пры кансультацыі 
А. Весніна, аднаго з братоў Весніных 
— класікаў рускага канструктывізму) па-
сля рэканструкцыі  можна лічыць узорам 
выкарыстання найноўшых тэхналогій 
ХХІ стагоддзя. Абяцаюць, што хутка 
кожны зможа патрапіць туды на экс-
курсію. Таму хочацца звярнуць увагу не 

толькі на тэхніку, але і на новыя, напраў-
ду ўнікальныя творы манументальна- 
дэкаратыўнага мастацтва, якія з’явіліся 
тут гэтым летам. 

Канструктывізм, які захапіў Еўропу ў 
1920 — 1930-я гады, даводзіў, што пры-
гожае, эстэтычнае мусіць быць сацыяль-
на функцыянальным. Вобразная сістэма, 
структура і канструкцыя будынкаў вы-
датна прадстаўлялі сінтэз пластычных 
мастацтваў. Правільныя ўраўнаважаныя 
аб’ёмы, строгія геаметрычныя лініі — і 
пры тым нясумная дынаміка, пачуццё 
трываласці і лёгкасці.

Менавіта лёгкасць падтрыманая ў но-
вых інтэр’ерах Ленінкі. І не толькі пе-
раважна светлымі колерамі, якія кант-
растуюць з цёмнымі акцэнтамі дзвярэй, 
але, галоўнае, — вітражамі і мазаікамі.

Калі заходзіш у будынак, пры пэўным 
асвятленні вітражы літаральна “кладуц-
ца” пад ногі. Іх мяккі сонечны каларыт, 
рытміка агучваюць прастору ўзнёслым 

святлом. У аснову кампазіцый пакладзе-
ны элементы традыцыйнага беларускага 
арнаменту, але гэта хутчэй сучасныя ва-
рыяцыі на тэму традыцый, калі хочаце, 
беларускі джаз. Толькі пасля заўважаеш, 
з якіх дробных шкельцаў і як ювелірна 
ўсё зроблена!

Новым словам у манументальна- 
дэкаратыўным мастацтве можна лічыць 
і мазаікі, што аздабляюць уваходы з лес-
віцы ў залы на трох паверхах і далікат-
на, нязмушана эстэтызуюць і падтрым-
ліваюць канструктывісцкія акцэнты 
інтэр’ера. У іх каларыце пераважаюць 

малочна-белы, залаты, усе 
адценні цёплага карычне-
вага. 

Калі супастаўляць рыт-
міку мазаік з рытмікай 
музыкі, гэта хутчэй на-
родныя спевы ў сучаснай 
прафесійнай апрацоўцы. 
Тут можна знайсці безліч 
архетыпных, звернутых да 
нашай падсвядомасці зна-
каў і сімвалаў, але ўсе яны 
— частка агульнага строга-
га і эстэтычна выверанага 
вобраза.

Ізноў звярнуся да дзеся-
цірублёўкі. На ёй ёсць не 
толькі выява будынка, але 
і... элемент арнаменту — 
знак зямлі, засеянай, урад-
лівай, знак, які, магчыма, 
адбіўся ў падсвядомасці 
аўтараў і не мог не адлю-
стравацца ў мазаіках.

Усе тры кампазіцыі 
— гэта варыяцыі паводле 
ўзораў беларускіх тканых 

посцілак, ручнікоў, драўляных ліштваў 
і прасніц, ганчарных вырабаў. Ёсць га-
лоўны, акцэнтаваны над уваходам эле-
мент — напрыклад, салярны знак або 
ромб, які ў розных выпадках трактуецца 
па-рознаму. Але ён далікатна ўплеце-
ны ў агульную, дынамічна распрацава-
ную кампазіцыю, у якой практычна не 
сустракаецца ідэнтычных узораў. За-
хоўваючы, трымаючы агульны рытм, 
яны адрозніваюцца або ў дэталях, або 
паводле каларыстычнага тону. Асаблі-
ва ўражваюць фрагменты, сугучныя 
традыцыйным беларускім посцілкам-  
“дымкам”: плоскасць як вада, ў якую кі-
нулі каменьчык.

Мастак В. Альшэўскі, кіраўнік Цэнтра 
сучаснага мастацтва, які курыраваў гэты 
грандыёзны праект, прызнаўся, што ў яго 
асабіста мазаікі нараджаюць асацыяцыі 
са Слуцкімі паясамі. У залатым мігценні 
драбнюткай італьянскай смальты сапраў- 
ды можна заўважыць аналогію з тканым 
перапляценнем.

Цяжка паверыць, што ўсе тры кампазі-
цыі, якія так дакладна ўпісаліся ў сучас-
ны інтэр’ер і надалі яму высакароднасці 
і адначасова цеплыні, разам з вітража-
мі былі створаны менш як за тры лет-
нія месяцы! Аўтары праекта — маладыя 
дзёрзкія мастакі, пераможцы Міжнарод-
ных мастацкіх конкурсаў, лаўрэаты Спе-
цыяльнага Фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па падтрымцы таленавітай мо-
ладзі Д. Чубукоў і Ю. Пеўнеў — працава-
лі над яго рэалізацыяй разам з В. Грынь, 
П. Ксяндзовым, А. і Я. Багданавымі, 
А. Пуцыковічам, Т. Пасюцінай, Я. Чы-
стым — выпускнікамі і студэнтамі роз-
ных аддзяленняў Беларускай дзяржаў-
най Акадэміі мастацтваў.

Ленінка
па-беларуску:
новае жыццё
гістарычнага
будынка

Ці памятаеце вы, як выглядае самая дробная на сёння дзесяцірублёвая купюра?
І што на ёй увасоблены гістарычны будынак, помнік беларускаму канструктывізму, якому сёлета 
восемдзесят? Упэўнена, што пераважная большасць тых, хто сёння працуе ў Савеце Рэспублікі
(ён цяпер размясціўся ў былым будынку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі —
за савецкім часам яна насіла імя У. І. Леніна) у студэнцкія гады менавіта тут набывалі самыя 
каштоўныя на сёння скарбы. Памятаеце? Хто валодае інфармацыяй, той валодае светам. 

Штосьці
будзе

На сцэне Беларускага 
дзяржаўнага тэатра 
лялек — спектакль
“Дзяды” па матывах 
аднайменнай паэмы 
Адама Міцкевіча. 
Дзень першага 
паказу спектакля быў 
абраны адмысловы 
— 2 лістапада. Акурат у 
гэты вечар адзначаюцца 
Дзяды, старажытнае 
свята памінання 
памерлых продкаў. 



Таццяна КУ РА Ш ЭВ І ч, 
ф о т а Ка с т уся Др о б ав а

Позірк адшуквае кнігу Максіма Тан-
ка “Лісткі календара” з надпісам “Дара-
гому другу Пімену Панчанку ад усяго 
сэрца. Максім Танк. Мінск. 1/IX-70 г.”, 
і я задумваюся над вялікай сілай 

сяброўства, якое пранеслі два гэтыя 
мастакі слова праз усё жыццё.

Паштовыя лісты, што дасылалі адзін 
аднаму Пімен Панчанка і Максім 
Танк, сведчаць пра іх паважлівыя і 
цёплыя стасункі. “Дарагі дружа Пімен! 
Пасылаю табе некалькі нашых дарож-
ных фотаздымкаў. Думаю, што, нагля-

дзеўшыся на іх, ты 
хутчэй паправішся, 
каб зноў разам нам 
адправіцца ў новыя 
вандроўкі. Моцна ця-
бе абдымаю. Максім 
Танк. 10/IX.66 г.”

Другі надпіс: “Дарагі 
дружа Максім! Я лячу-
ся ў дзіўным краі, ля 
сіняй бухты… 24.X.66. 
Місхор”.

Так пісаць маглі 
толькі вялікія сябры.

“Лісткі календара” 
— гэта фрагменты 
дзённікаў Максіма 
Танка, якія ён пісаў 
да 1939 года, да часу 
ўз’яднання Беларусі. 
Яны цудам уцалелі і 

нагадвалі пра знаёмых, сяброў, з якімі 
даводзілася працаваць, сустракацца ў 
тыя гады. Гэта быў час хваляванняў 
і надзей на будучыню. “Лісткі май-
го календара ўвесь час перагортвае і 
шматае навальнічны вецер. Некато-
рыя з іх я сам вырываю і нішчу. Цяжка 
па такім календары жыць, яшчэ ця-
жэй будзе некалі аднавіць мінулае, а 
па ініцыялах і клічках — уваскрасіць 
сапраўдныя імёны многіх маіх сяброў” 
(7.1.1935 г.).

Напэўна, хацелася Максіму Танку па-
дзяліцца перажытым з сябрам, бо ў 
кожнага з іх за плячыма былі цяжкія па-
дзеі, якія яны з гонарам вытрымалі, якія 
прымушалі напружана думаць і адказна 
жыць.

Цікавы экспанат музея — тэлефон 
з кватэры Пімена Емяльянавіча, што 
знаходзілася на сталічнай вуліцы Пулі-
хава ў доме № 29. Гэты тэлефон таксама 
з надпісам: “Панченко П. Е. от борцов 
за мир Белоруссии. 23.9-1987 г.”. 
Усё жыццё паэт не шкадаваў сіл для 
таго, каб квітнела зямля, каб нідзе і ні-
колі не было чорнай навалы, якую давя-
лося перажыць нашаму народу падчас 
мінулай вайны.

Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага      конкурсу друкаваных СМІ «Залатая Ліцера»
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Слова краязнаўцы Музейны ўнікат

Пошукі і знаходкі

Мікалай ТАЛЮК, 
старшы навуковы 
супрацоўнік Ваў-
кавыскага ваенна- 
гістарычнага му-
зея, распавядае 
пра гісторыю ўтва-
рэння ўстановы:

— Сваім узнік-
неннем наш музей 
абавязаны Георгію 
Пеху, краязнаўцу-

энтузіясту, які ў 1925 — 1935 гадах апан-
тана збіраў прадметы даўніны, удзельні-
чаў у археалагічных раскопках старажыт-
нага гарадзішча. У 1935-м на грамадскіх 
пачатках у горадзе быў адкрыты края-
знаўчы музей, а калекцыя Георгія Міка-
лаевіча стала асновай яго экспазіцыі. З 
уваходжаннем Заходняй Беларусі ў склад 
БССР ён быў нацыяналізаваны і зноў 
адкрыты для наведвальнікаў 1 студзеня 
1940 года. Падчас вайны музей быў раз-
рабаваны і зачынены.

У красавіку 1946-га Ваўкавыскі райвы-
канкам прыняў рашэнне па рэарганізацыі 
раённага краязнаўчага музея. Пех вярнуў-
ся ў горад і заняўся зборам новай калек-
цыі. Дзякуючы падтрымцы грамадства і 
дзяржавы, Акадэміі навук БССР і асабіста 
Якуба Коласа, музеяў Савецкага Саюза, а 
таксама раскопкам, праведзеным Георгіем 
Пехам на месцы старажытнага Ваўкавыс-
ка, фонды значна папоўніліся, і 1 верасня 
1948 года адроджаны музей адкрылі афі-
цыйна. У наступныя гады былі зроблены 
крокі па змене яго профілю, і ў хуткім часе 
ўстанова атрымала прапіску ў старадаў-
нім будынку памешчыцкай сядзібы, дзе 
ў 1812 годзе размяшчаўся штаб Другой 
Заходняй арміі генерала Пятра Баграціёна. 
У 1950 годзе ля ўвахода ўсталявалі брон-
завы бюст выдатнага палкаводца (работа 
скульптара Заіра Азгура). Праз нейкі час 
паступілі экспанаты з расфарміраванага 
Ленінградскага артылерыйскага гістарыч-
нага музея — зброя і рыштунак еўрапей-
скіх армій XVIII — XIX стст.

27 лютага 1953 года ваўкавыскі музей 
быў ператвораны ў Ваенна-гістарычны 
музей імя П. І. Баграціёна. Георгій Пех 
кіраваў ім да 1967 года. Экспазіцыя рас-
ла — спатрэбіліся дадатковыя выставач-
ныя плошчы. У 1989-м пачалі ўзводзіць 
новы будынак, які адчыніў дзверы адзі-
наццаць год таму. Цяпер тут размешча-
ны экспазіцыі, прысвечаныя гісторыі 
Ваўкавыска ад сярэднявечча да сённяш-
ніх дзён, і выставачная зала. У фае на-
ведвальнікі знаёмяцца з гісторыяй му-
зея. У старым будынку размешчана экс-
пазіцыя, прысвечаная найважнейшым 
падзеям у жыцці П. Баграціёна, яго па-
плечнікаў. Шэраг экспанатаў распавядае 
пра гісторыю Ваўкавыска падчас вайны 
1812 года.

Сяброўства,
пранесенае
праз гады

Асоба Пімена Панчанкі ў беларускай літаратуры 
XX стагоддзя — адметная. Паэт, публіцыст, 
перакладчык, педагог, крытык. Падарожнічаючы 
па літаратурным музеі Пімена Емяльянавіча 
ў СШ № 199 г. Мінска, заўсёды спыняюся каля кніг 
з прысвячэннямі творцу, што ў вялікай колькасці 
прадстаўлены ў вітрынах. Думаю пра шчырасць гэтага 
чалавека, павагу да яго сяброў і паплечнікаў па пяры.

Кніга “Лісткі календара” з дарчым надпісам Максіма Танка.

Тэлефон з кватэры Пімена Панчанкі.

Вер а ЛУКА ШЭВІч

— Музей — гэта ўнікальная 
ўстанова, навукова-даследчы і 
культурна-адукацыйны цэнтр. 
У адпаведнасці з патрабаван-
нямі часу і сусветнымі тэндэн-
цыямі змяняецца разуменне 
яго ролі ў грамадстве. Музеі 
з’яўляюцца захавальнікамі 
каштоўных нацыянальных 
рэсурсаў, якія праз сведчанне 
мінулых гадоў дапамагаюць 
нам знайсці натхненне ў сучас-
насці і атрымаць запаветы для 
будучыні. Яшчэ музей можна 
назваць базавай установай, у 
якой захоўваецца памяць пра 
мінулае, што і накладвае вялі-
кую адказнасць на тых, хто ў 
ім працуе.

— Якія ўражанні засталі-
ся ў вас пасля ўдзелу ў фору-
ме “Музеі Беларусі”?

— Безумоўна, форум — 
значная падзея культурнага 
жыцця краіны, значны крок 
у развіцці нацыянальнай му-
зейнай справы. Адчувалася 

адзінства музейнай прасторы 
краіны, можна было ўзбага-
ціцца вопытам, назапашаным 
за апошнія гады айчыннымі і 
замежнымі музеямі. Форум 
стаў адметнай пляцоўкай для 
прэзентацыі дасягненняў у 
экспазіцыйна-выставачнай, 
культурна-адукацыйнай і 
навукова-фондавай рабоце. 
Акрамя таго, цікава было 
сустрэцца з калегамі, даве-
дацца, якія формы і метады 
работы выкарыстоўваюць 
яны. Запом-ніліся словы 
міністра культуры Беларусі 
Паўла Латушкі: “Музей — гэ-
та тое месца, куды мы, ма-
ленькія хлопчыкі і дзяўчын-
кі, адчыняем дзверы і дзе 
спазнаём штосьці новае пра 
гісторыю свайго горада, кра-
іны”. Таксама ён падкрэсліў, 
што музейная справа вельмі 
важная як у сферы культуры, 
так і ў мастацтве краіны.

— Вы прэзентавалі рабо-
ту “Выток Нёмана — выток 
духоўнасці”... 

— Мы імкнуліся распа-
весці пра духоўнае жыц-
цё-быццё уздзенскай зямлі. 
Згадзіцеся, нават не кожны 
уздзенец ведае, што ў стара-
жытнасці наш Нёман назы-
валі Хронасам (ракой часу), 
а Наднямонне — Літвою, 
што ў перакладзе з угра-
фінскай мовы азначае пяці-
рэчча. А наш бацька-Нёман 
якраз і ўтвараецца ад зліцця 
пяці рэк: Неманца, Лошы, 
Усы, Уздзянкі і Ператуці. Ра-
ка ў розныя часы натхняла 
на творчаць многіх паэтаў, 
мастакоў, кампазітараў, на-
вукоўцаў, філосафаў: Паўлю-
ка Труса, Кандрата Крапіву, 
братоў Сяргея і Аляксея Тка-
човых, Івана Салаўя, Міхася 
Рагалевіча, Фадзея Булга-
рына, Аляксандра Махнача, 
Уладзіміра Летуна і многіх 
іншых. Праз сімвалічнае 
значэнне пяці рэк мы пака-
залі вытокі Нёмана як сімва-
ла духоўнасці нашай зямлі. 
А больш падрабязны аповед 

пра гэту работу можна па-
чуць, наведаўшы наш музей.

— Прадстаўленыя на фору-
ме музеі адрозніваліся раз-
настайнасцю экспазіцый, 
матэрыяльна-тэхнічным 
забеспячэннем?

— Форум “Музеі Беларусі” 
— гэта школа падказак, па-
рад, што і як павінна быць. 
Музеі павінны развівацца ў 
рэчышчы сучасных тэндэн-
цый, валодаць новымі тэхна-
логіямі, укараняць інавацый-
ныя падыходы, накіраваныя 
на захаванне і прадстаўленне 
гісторыка-культурнай спад-
чыны. Неабходна пашыраць 
партнёрскія сувязі і супрацоў- 
ніцтва. Галоўныя крытэрыі 
паспяховасці музея, у тым 
ліку і нашага, — грунтоўная 
экспазіцыя. Хацелася б, каб і 
заработная плата ў супрацоў-
нікаў была больш высокай, бо 
музейны работнік — гэта уні-
кум, які ўмела спалучае ролі 
гісторыка, філолага, лектара, 
мастацтва- і прыродазнаўцы.

Хронас — рака часу
Падчас І Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі” Уздзенскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей 
прэзентаваў экспазіцыю “Выток Нёмана — выток духоўнасці”, праз якую пазнаёміў удзельнікаў
гэтага мерапрыемства з геаграфіяй уздзенскага краю. Пра месца музея ў жыцці сучаснага грамадства
і ўражанні ад форуму распавядае дырэктар раённага музея Тамара ЛУХВЕРЧЫК.

АБМЯНЯЛІСЯ
ВЫСТАўКАМІ
Нацыянальны Полацкі гісторыка-

культурны музей-запаведнік і Наўга-
родскі дзяржаўны аб’яднаны музей- 
запаведнік абмяняліся экспазіцыямі. 
Расіяне прадставілі ў Полацку выстаўку 
“Аляксандр Неўскі” з фондаў сваёй уста-
новы. Можна будзе пабачыць шматлікія 
археалагічныя знаходкі, якія дазволяць 
дастаткова поўна прадставіць старонкі 
працяглай гераічнай барацьбы з немца-
мі і шведамі ў XIII ст.: перамогі 1240 і 
1242 гадоў, здабытыя рускімі дружынамі 
пад кіраўніцтвам Аляксандра Неўска-
га, якія маюць неацэннае значэнне ў гі-
сторыі рускай дзяржавы і наўгародскай 
зямлі. У Ноўгарадзе адкрылася выстаў-
ка мастацкіх твораў з фондаў Нацыя-
нальнага Полацкага музея-запаведніка 
“На мяжы стагоддзяў”, якая знаёміць 
з творамі беларускіх мастакоў канца 
ХХ — пачатку ХХI ст. Экспазіцыя ўяўляе 
сабою элемент даследавання панарамы 
творчых працэсаў, якія адбываюцца 
ў нашай краіне.

Бажэна СТРОК



На с т а с ся ВЕС ЯЛУХА,  
ф о т а Юрыя Ів анюка

Фарміраванне заканадаўчай базы 
аховы помнікаў пачалося ў нашай краі-
не ў 1991 г. Сёння яна ўключае 9 Указаў 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Закон 
Рэспублікі Беларусь “Аб ахове гісторыка- 
культурнай спадчыны”, які ў 2006 г. быў 
прыняты ў новай рэдакцыі, 10 пастаноў 
Урада Беларусі, 14 пастаноў і загадаў 
Міністэрства культуры, 17 іншых за-
конаў, якія ўтрымліваюць нормы, што 
шматбакова разглядаюць пытанні аховы 
спадчыны. 

Эдмунд Ярмусік, дэкан факультэта 
гісторыі і сацыялогіі ГрДУ імя Я. Купа-
лы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
падчас сустрэчы распавёў пра вялікую 
запатрабаванасць і высокую маральную 
адказнасць прафесійных гісторыкаў у 
сучасным грамадстве. Эдмунд Станісла-
вавіч адзначыў, што праблема сумеснага 
пасяджэння патрабуе асобнай увагі, бо 
неабходна прапагандаваць ідэю аховы 
помнікаў сярод жыхароў горада. Гэтаму 
ў некаторай ступені спрыяе факультэт 
гісторыі і сацыялогіі, дзе вядзецца выву-
чэнне гісторыка-культурнай спадчыны ў 
межах студэнцкіх курсавых і дып-
ломных праектаў, даследчыцкіх прац 
выкладчыкаў. 

Святлана Марозава — загадчык ка-
федры гісторыі Беларусі, доктар гіста-
рычных навук, прафесар — падзяліла-
ся развагамі наконт захавання і выка-
рыстання гісторыка-культурнай спад-
чыны, што з’яўляецца вялікім духоў-
ным набыткам народа і яго падмуркам, 

які страціць недаравальна. Практыч-
нае прымяненне такіх аб’ектаў бачыц-
ца ў пераўтварэнні іх у турыстычныя 
месцы, а іх захаванню і прапагандзе 
павінны ў большай меры садзейні-
чаць музеі і архівы, творы мастацкай 
літаратуры гістарычнага жанру, а так-
сама стварэнне радаводаў. Кіраўнік 
краязнаўчага гуртка “НіКа”, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт Наталля 
Івашчанка прысвяціла сваё выступлен-
не тэарэтычнаму асэнсаванню прабле-
мы. Яна перш дала вызначэнне паняц-
цю“гісторыка-культурная спадчына”, 

працытавала З. Фрэйда: “Помнікі і ма-
нументы, якімі мы ўпрыгожваем на-
шы гарады, уяўляюць сабой сімвалы 
ўспамінаў”. Спадарыня Івашчанка з 
дапамогай слайдаў, на якіх былі зме-
шчаныя гравюры і выявы панарам 
Гродна ў розныя стагоддзі, даводзі-
ла думку, што Гродна ўвасобіў праз 
архітэктурную спадчыну амаль усе 
стылі і кірункі.

Увага студэнтаў і ліцэістаў была 
скіраваная на самую арыгінальную 
частку гістарычнага цэнтра Гродна 
— “Новы свет”, які захаваў дух га-

радской ускраіны. Гэты своеасаблівы 
раён пачаў фарміравацца яшчэ ў 80-х 
гг. ХІХ ст., але шчыльна забудоўвацца 
стаў толькі ў 1920 — 1930-я гг. поль-
скімі чыноўнікамі і афіцэрамі. Раён 
стылістычна даволі разнастайны: у ім 
захаваліся будынкі ў стылі “рускага” 
мадэрну, канструктывізму, у тым ліку 
і драўлянага. 

Падчас сустрэчы адбылася і прэ-
зентацыя новага выдання. Гэта кніга 
Валерыя Чарапіцы “Гродно, Студенче-
ская, 3: история дома и жизни его оби-
тателей. Век ХХ” (Гродна, ГрДУ, 2012). 
Выданне распавядае пра гісторыю ад-
наго гродзенскага дома, а таксама пра 
жыццё яго ўладальнікаў і насельнікаў 
на працягу больш як ста год. Аўтар 
піша: “…Горад — гэта ў першую чар-
гу дамы, якія фарміруюць яго вуліцы 
і завулкі. Дамы не растуць як грыбы 
пасля цёплага дажджу. Іх будуюць лю-
дзі з надзеяй на тое, што яны будуць 
стаяць вечна. Гісторыя аднаго гро-
дзенскага дома пры ўважлівым прачы-
танні дазваляе не толькі азнаёміцца з 
жыццём яго насельнікаў, але і ў многім 
зразумець, чым было напоўнена ХХ 
стагоддзе для Гродна і ўсёй вялізнай 
краіны”, — піша аўтар.

Загадчык гістарычнай кафедры Ліцэя 
№ 1 г. Гродна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Віктар Белазаровіч ад-
значыў, што праект ліцэістаў па зама-
лёўцы будынкаў розных архітэктурных 
стыляў, што захаваліся ў “Новым свеце”, 
— ужо гісторыя, і ў будучыні ён можа 
паслужыць добрай крыніцай для выву-
чэння Гродна. 

Ва лянціна МА ЛЮШЫНА, 
ф о т а аў т ар а

Дык што такое трапкач? На 
жаль, вычарпальнага адказу на 
гэтае пытанне не знайсці нават 
у даследаваннях па мастацтве. 
Тым часам творы, якія мне ўда-
лося выявіць падчас шматлікіх 
экспедыцый па розных рэгіёнах 
Беларусі, пераконваюць, што 
беларускі трапкач — адзін з 
найцікавейшых відаў народнага 
мастацтва і яго вывучэнне знач-
на ўзбагачае веды пра побыт і 

самабытную культуру нашага 
народа.

Разумеючы функцыянальнае 
ўтылітарнае прызначэнне гэтага 
ткацкага вырабу, даследчыкі па-
кінулі па-за ўвагай яго мастацкія 
асаблівасці. Абыякавасць іх да 
трапкача тлумачыцца не толькі 
ў цэлым недастатковай даследа-
ванасцю нашай народнай куль-
туры, але, магчыма, і тым, што 
трапкач на першы погляд можа 
здацца не вельмі прыкметным. 
У адрозненне, напрыклад, ад 
бялюткіх ручнікоў альбо стра-
катых посцілак ён часцей за ўсё 
не арнаментаваны, не ўпрыго-
жаны карункамі. Але ў гэтай яго 
вонкавай сціпласці, лаканізме 
формы ёсць свая непаўторная 
выразнасць і адметная (хочацца 
сказаць, чыста беларуская) пры-
гажосць. Здаецца, трапкач ува-
браў у сябе стрыманыя колеры 
рэчаў вясковага побыту, фарбы 
тканін, рупліва зробленых пра-
цавітымі рукамі сціплай бела-
рускай сялянкі. У гэтых тканінах 
— іх фактуры, непадробленай 
натуральнасці неадбеленага па-
латна — адчуваем народны дух, 
водар і каларыт роднай зямлі. 
Разглядаючы трапкачы, міжволі 
думаеш: якія яшчэ неспазнаныя 
багацці хавае скарбонка нашай 
народнай культуры, колькі ў ёй 
загадкавага і таямнічага.

Традыцыйны трапкач — гэта 
канец ільнянога неадбеленага 
палатна, завершаны ручным 
пляценнем з нітак асновы. Звы-
чайна ён мае выгляд укароча-
нага ручніка з метр даўжынёю, 
адзін канец якога аздоблены 
ажурным пляценнем альбо 
каснікамі. Яго “індывідуаль-
ныя” асаблівасці (памер, фор-
ма, фактура, характар пляцен-
ня, узор і г. д.) залежалі ад май-
стэрства, мастацкага густу тка-
чыхі і, вядома ж, ад рэгіяналь-
ных традыцый. Напрыклад, 
палескія трапкачы цешаць вока 
разнастайнымі, нярэдка муд-
рагелістымі, але разам з тым 
вельмі зграбнымі ўзорамі пле-
ценых павучкоў, зорачак, акен-
цаў — “стрэпкамі”, як іх там 
называюць.

Трапкачы Паазер’я розняцца 
ад палескіх большымі памерамі і 
зусім іншым завяршэннем, амаль 
аднолькавым у кожнай гаспады-
ні па ўсім рэгіёне: гэта строгія 
шнуры з заплеценых у 11 — 16 
кос нітак асновы. Адметнасць 
праяўляецца толькі ў тым, што 
ў адных вырабах каснікі проста 
вісяць, у другіх маюць выгляд 
замкнёных ланцужкоў.

Трапкач цікавы не толькі сваім 
знешнім выглядам: з ім звязаны 
народныя звычаі, а часам і магіч-
ныя павер’і. Вось, напрыклад, на 

Віцебшчыне кажуць: хто зойдзе 
ў хату ў той час, калі гаспадыня 
заканчвае ткаць палатно, — хут-
ка памрэ. “Папаў на стыкальнік 
— памрэш”. Цікава, што апош-
нія ніткі мелі магічнае значэн-
не, таму іх ашчадна скручвалі ў 
клубочкі і беражліва захоўвалі. 
А калі здаралася каму ў сям’і за-
хварэць, то на захад сонца тры 
разы абкручвалі суворай ніткай 
з гэтых клубкоў канец рукі ці 
нагі, каб скончылася хвароба.

Раней лічылася нядобрай пры-
кметай падаваць ежу на голы 
стол. На святы, калі “рабілі ста-
лы”, слаліся абрусы, для аднаго 
госця даставаўся з куфра ручнік, 
а для сваіх у буднія дні добры 
быў і трапкач. Рабілі гэта з верай 
у тое, што не збяднее хата — заў-
сёды будзе хлеб-соль на стале.

Прызначэнне трапкачоў раз-
настайнае. Жыхары Гродзен-
шчыны і Міншчыны трымалі 
на стале хлеб-соль накрытымі 
“скарачом”, амаль паўсюдна ў 
трапкачах насілі ежу ў поле, 
дзе-нідзе накрывалі дзежку з 
расчыненым цестам. У руплі-
вай палескай гаспадыні нават 
цадзілка для малака, цырнік 
(клінападобны мяшэчак для 
вырабу тварожнага сыру) бы-
лі ўпрыгожаныя ажурнай сет-
кай. У Пастаўскім і Глыбоцкім 
раёнах з дапамогай махрачоў 

жанчыны “рабілі луг” — цадзілі 
праз трапкач з попелам у цэбар 
гарачую ваду, каб потым у лаз-
ні мыць атрыманым растворам 
галаву. Шырока распаўсюджана 
гэтая з’ява была ў ваенныя гады, 
калі мыла не хапала. І паўсюль 
на Беларусі трапкач дапамагаў 
матулям выхоўваць неслухаў. 
Не адзін гарэзнік адчуў на сва-
ёй скуры суворыя ніткі. “Як ус-
маліць маці, дык аж выгарыць”, 
— успамінаюць многія. “Дам 
трапкача!” — гэта пагроза ста-
ноўча дзейнічала на малых.

Значэнне трапкача было не 
толькі практычным — яго сэнс 
глыбока звязаны з культурай 
побыту беларусаў, нашымі на-
цыянальнымі традыцыямі, якія 
маюць працяг і сёння. Многія 
цяпер займаюцца макрамэ, але 
не ўсе ведаюць, што вытокі гэ-
тага рукадзелля можна знайсці 
ў куфрах нашых бабуль. Яск-
равым прыкладам таму з’яўля-
юцца цудоўныя трапкачы, якія 
смела можна назваць скарбамі 
народнага мастацтва.
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Радзіннае

Народны дух трапкача
Трапкач, махрач, сутыкальнік, стыкальнік, затыкальнік, канчальнік, скарач — каму сёння вядома значэнне гэтых 
слоў? Амаль нікому. У нашым цывілізаваным побыце яны ўжо не сустракаюцца. А тым часам у канцы XIX — 
пачатку XX ст., ды і пасля апошняй вайны, трапкач быў неад’емным атрыбутам беларускага сялянскага жыцця.

Палескі трапкач (вёска Ліпляны 
Лельчыцкага раёна). 

Трапкач, характэрны для Міншчыны.

Захаваць сімвалы ўспамінаў
Кафедра гісторыі Беларусі факультэта гісторыі і сацыялогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы
і гістарычная кафедра Ліцэя № 1 г. Гродна правялі сумеснае пасяджэнне “Гісторыка-культурная спадчына: яе ахова і выкарыстанне”. 
Арганізатары сустрэчы паспрабавалі не толькі зрабіць тэарэтычна-даследчы агляд праблемы захавання гісторыка-культурнай спадчыны
ў краіне, але і растлумачыць навучэнцам, як гэта важна. 

Дырэктар ліцэя № 1 г. Гродна Андрэй Канцэвіч і Валерый Чарапіца.



Раіс а  МА РчУК, 
ф о т а аў т ар а

Зінаіда Сяргейчык, былая настаўніца 
рускай мовы і літаратуры Салаўскай база-
вай школы, што на Драгічыншчыне, так-
сама ў свой час зняла са сцяны некалькі 
ўласнаручна вышытых карцін і паклала ў 
куфар. Сёння ж гэтыя вырабы зноў упры-
гожваюць яе дом. Цяжка паверыць, што 
створаны яны больш як паўстагоддзя та-
му: колеры яркія, шыўкі не пашкоджаны.

— Тады рука не паднялася выкінуць свае 
работы, таму што люблю ўсё гэта, а яшчэ 
спадзявалася, што вернецца мода на та-
кія рэчы, — распавяла Зінаіда Георгіеўна. 
— Здаралася, дастану вышыванкі з куфра, 
палюбуюся імі і пакладу назад. Мая маці, 
Надзея Канстанцінаўна, шмат вязала, шы-
ла і вельмі прыгожа вышывала. Прыклад-
на ў шасцігадовым узросце я папрасіла 
маці, каб навучыла мяне вязаць. Нітак жа 
не было. Распусцілі нейкую старую рэч, і 
я пачала вязаць шалік. Калі справілася з 
ім, маці паказала іншыя ўзоры. Адным 
словам, з адных і тых жа нітак доўга вя-
зала розныя ўзоры і розныя рэчы. Вельмі 
хацелася мець ляльку. Але за што купіць? 
Пачала і лялек шыць сама.

Вельмі люблю прыроду, светлыя і радас-
ныя сімвалы, асабліва кранаюць мяне тыя, 
што звязаны з сям’ёю. Вырасла я ў райскім 
куточку — на хутары, дзе было шмат пту-
шак і жывёл. Таму і старалася перш за ўсё іх 
адлюстраваць. Прыйшліся даспадобы алені 
як сімвал мацярынства — вышыла. Убачы-
ла карціну з двума лебедзямі — сімвал вер-
насці, — таксама некалькі месяцаў сядзела з 
іголкаю і ніткамі. Выразна памятаю, што ў 
дзяцінстве над маім ложкам вісеў вялікі ды-
ван “Алень”, які маці вышыла гладдзю. По-
тым з’явіўся другі — “Лебедзі”. Яны вельмі 
падабаліся мне. Тонкая работа, прыгожае 
шво: не адрозніць — машыннае ці ручное. 

А чым яшчэ ўпрыгожыць жытло? Вось і 
вышывалі жанчыны ўсё, што маглі.

Падчас вучобы ў пружанскім педву-
чылішчы Зінаіда Георгіеўна з задаваль-
неннем наведвала заняткі па рукадзеллі. 
Будучыя настаўніцы пачатковых класаў 
вучыліся шыць нескладаныя рэчы, вы-
шываць, каб потым на ўроках працы 
перадаць гэтае майстэрства дзецям. Да-
рэчы, з тых часоў захавалася ў жанчыны 
вышытая падушачка, якую некалькі гадоў 
таму падарыла ўнучцы Каці. Дзяўчынка 
ёю даражыць, беражэ.

— Неяк Каця папрасіла мяне: “Бабуля, 
навучы мяне вышываць”, — расказала 
жанчына. — Пачалі з простага крыжыка, 
адолелі ўжо і балгарскі. Потым я знайшла 
мадэль вязанай дзіцячай кофтачкі з коці-
кам і зайчыкамі. Каця прапанавала іх вы-
шыць. Чаму б і не? Загарэлася, уключыла 
фантазію. У выніку атрымалася карціна: 
зайчыкі бягуць па траўцы і нясуць маці па 
кветачцы, а зверху ляціць матыль. Такая 
вось сямейная ідылія. Вышыванку падары-
ла сваёй заказчыцы-ўнучцы. Узор “Каляд-
ная ноч” убачыла ў часопісе “Гаспадыня”. 
Адразу засумнявалася, што змагу яго вы-
шыць, падаўся складаным. Калега-настаў-
ніца Марыя Пятроўна Федзюковіч, якая 
ўжо даўно займаецца вышыўкай, падтры-
мала мяне і таксама вырашыла вышыць 
“Калядную ноч”. Хадзілі адна да адной, 
глядзелі, што ў каго атрымліваецца.

Не так даўно Зінаіда Георгіеўна захапі-
лася вышыўкай па-сапраўднаму.

— На адным з ручнікоў адлюстравала арна-
мент. Раней у нашых мясцінах вышывалі яго 
толькі чорнымі і чырвонымі ніткамі, цяпер 
жа сталі дадаваць бэзавы, блакітны, зялёны 
колеры. Я ж мяркую знайсці старадаўнія ўзо-
ры, характэрныя для вёскі Салава, і вышыць 
ручнік у традыцыйным народным стылі.

На рахунку майстрыхі — пяць вышытых 
ручнікоў. У кожны выраб яна стараецца 

ўнесці штосьці новае, асабістае. Здаецца, ну 
што для вопытнага чалавека вышыць ружу. 
Але не кожнаму ўдаецца так затаніраваць 
ды зрабіць няўлоўнымі пераходы, каб квет-
ка глядзелася як жывая.

— Іншы раз столькі часу ідзе на адну 
кветачку! Але я ніколечкі пра гэта не шка-
дую, — распавядае далей вясковая настаў- 
ніца. — Магу вышываць гадзінамі, за-
быўшыся на абед. Калі закончу работу, 
абавязкова развешу ручнік, каб раніцаю 
адразу паглядзець: што ж атрымалася? 
Калі штосьці не спадабаецца — усё роўна 
зраблю так, як мне здаецца лепш. Яшчэ 
прыкмеціла, што для кожнай вышыўкі 
трэба знайсці ў хаце прыдатнае менавіта 
для яе месца, каб яна “загаварыла”. І па 
памерах той жа ручнік павінен адпавя-
даць іконе.

Прыгожыя ручнікі не затрымліваюцца ў 
доме гаспадыні. Некалькі вырабаў падары-
ла родным. Ужо нават заказы паступаюць, 
асабліва на вышываныя ручнікі. Зінаіда 
Георгіеўна амаль штодня бярэ ў рукі іголку. 
А ў самой вёсцы суполка аматараў вышыўкі 
пашыраецца. Дапамагаюць адзін аднаму на-
быць ніткі, тканіну, дзеляцца ўзорамі.
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Афарызм

З глыбінкі
ГУЧЫЦь КОЛАС 
НА ўВЕСь ГОЛАС

Восеньскія дні ў Слуцкай гарадской дзі-
цячай бібліятэцы праходзяць пад знакам 
юбілею беларускага Песняра Якуба Коласа.

З гэтай нагоды ладзяцца ў бібліятэцы 
чытанні “Шляхамі Якуба Коласа”, на якія  
прыходзяць вучні малодшых класаў з усіх 
школ горада. Юныя наведвальнікі разам з 
бібліятэкарамі гартаюць старонкі жыцця і 
творчасці пісьменніка, на тэатралізаванай 
імпрэзе слухаюць вершы “У школку”, “Ру-
чэй”, “Дзед-госць”, “На рэчцы зімою”, якія 
паэт напісаў для маленькіх.

З задавальненнем сустракаюцца дзе-
ці з галоўным героем паэмы “Міхасёвы 
прыгоды” ды разам з вясёлым хлопчы-
кам Міхасём чытаюць коласаўскі твор, 
адказваюць на пытанні віктарыны і нават 
удзельнічаюць у незвычайнай рыбалцы. 
Каб аддзячыць Міхасю за багаты улоў, 
аматары беларускага слова чытаюць гос-
цю вершы Коласа, разгадваюць рэбусы, 
у якіх зашыфраваны назвы твораў бела-
рускага пісьменніка, запрашаюць яго паў-
дзельнічаць у беларускіх забавах. 

…Пройдуць гады. Вырастуць сённяш-
нія чытачы. Але тая шчырая атмасфера, 
што пануе ў бібліятэцы на святкаванні 
юбілею народнага паэта, напэўна, калі- 
небудзь прымусіць сённяшніх удзель-
нікаў свята звярнуцца да радкоў Якуба 
Коласа ўжо ў сталым узросце.

Юлія ПАРХОМЕНКА,
г. Слуцк

САКРЭТ — У КЛЮЧЫКУ
Тое, што Анатоль Зэкаў з аднолька-

вым поспехам можа заваражыць любую 
аўдыторыю — як дарослых, так і зусім 
юных слухачоў — гэта ўжо факт агульна-
вядомы. 

Нядаўна ў тым змаглі пераканацца вуч-
ні і настаўнікі СШ № 1 і гімназіі г. Лепеля. 
Выступаючы пачаргова перад школь-
нікамі малодшых і старэйшых класаў, 
пісьменнік да кожнай з гэтых катэгорый 
слухачоў знайшоў свой ключык. Першым 
расказваў казкі і чытаў вершы, прапано-
ўваў вымавіць скорагаворкі і адгадаць 
загадкі, а за правільныя адказы ўручаў 
падарункі ад часопіса “Вясёлка”, у якім 
працуе. Старэйшых вучняў зачароўваў 
вершамі пра каханне і весяліў гумары-
стычнымі творамі і пародыямі на белару-
скіх паэтаў. 

Не засталася па-за ўвагай і песенная 
творчасць пісьменніка: яе прадставіў 
ураджэнец гэтых мясцін кампазітар і 
спявак Аляксандр Балотнік. 

Марыя БЯРНАЦКАЯ,
г. Лепель

ІМГНЕННІ СУСТРЭЧЫ
Канцэртная зала ў Паставах была пе-

рапоўнена. Сюды прыйшлі людзі, неабы-
якавыя да кніг, у прыватнасці, да твор-
часці беларускай пісьменніцы Наталлі 
Батраковай. Аматары чытання ведаюць 
Н. Батракову як аўтара раманаў “Террито-
рия души” і “Площадь согласия”, а таксама 
паэтычных зборнікаў “Состояние души”, 
“Я играю не по правилам” і “Сто сорок 
жизненных мгновений”.

На сустрэчу пісьменніца прыехала 
не з пустымі рукамі: яна прэзентавала 
чытачам раман “Миг бесконечности” ў 
двух тамах. 

Н. Батракова дзіўным чынам спалучае 
прыгожую літаратурную мову і псіха-
лагізм у раскрыцці характараў герояў. 
Адкрытая ў зносінах, шчырая, яна кан-
чаткова скарыла сэрцы гасцей імпрэзы 
выкананнем песень на ўласныя вершы. 

Валянціна ГІРВЕЛь,
г. Паставы

Каб узор «загаварыў»
Мода на вышыванкі нагадвае мне спіраль: то імі ўпрыгожвалі 
вясковыя хаты і нават гарадскія кватэры, то дружна здымалі 
маляўнічыя карціны і адпраўлялі ў шафу, а здаралася, 
і на сметнік — маўляў, нямодна, несучасна, ды і каму яны 
патрэбны?! Цяпер зноўку многія захапіліся гэтым рукадзеллем 
і з гонарам дэманструюць свае набыткі падчас розных выставак.

Любімы ручнік Зінаіды Сяргейчык.

Іо сіф ЗАЯЦ

Мяне вельмі ўражвае, калі бачу, як кавалак звычайнай гліны ў 
спрытных руках таленавітага мастака-кераміста ператвараецца ў 
адмысловую фігурку народнага музыкі або дзівосную фантастыч-
ную птушку. Творы гэтага кераміста кранаюць душу сваёй арыгі-
нальнасцю і непаўторнасцю.

— Вельмі прыемна, што шэраг маіх работ застанецца ў Дзятла-
ве, блізкім для сэрца горадзе, дзе прайшло незабыўнае юнацтва, 
— зазначыў Мікалай Лаўрэнцьевіч падчас перадачы музею сваіх 
твораў. — Няхай далучэнне да прыгожага абуджае ў людзях усё 
самае лепшае і заўсёды прыносіць радасць.

У мастака было шмат захапленняў, але менавіта кераміка ста-
ла сэнсам жыцця. Тут ён знайшоў сябе і ўласны мастацкі стыль. 
Вырабы Мікалая Несцярэўскага аздобілі інтэр’еры шматлікіх 
будынкаў у Мінску, Гродне і нават Валгаградзе. Мінчане добра 
ведаюць кафэ “Бульбяная” на праспекце Незалежнасці, дзе ўсе 

керамічныя вырабы — плён працы гэтага творцы. Кераміст з 
Дзятлава — адзін з аўтараў дэкаратыўных керамічных пластоў, 
якія ўпрыгожваюць станцыю метро “Плошча Якуба Коласа”. 
Мастак аздобіў сваімі работамі краму “Мінск” у Валгаградзе, 
кавярні ў Салігорску і Светлагорску, працаваў над афармленнем 
будынка аэрапорта “Мінск-2”. Сцены Гродзенскага тэатра лялек, 
Дзятлаўскай гімназіі таксама ўпрыгожаны творамі майстра.

Многія керамічныя работы Мікалая Лаўрэнцьевіча занялі 
пачэснае месца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі 
Беларусь, Музеі беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах, 
але большая частка яго твораў захоўваецца на Дзятлаўшчыне. 
У фондах тутэйшага музея налічваецца каля 200 работ маста-
ка. І амаль усе яны падораны. Творца перадаў сюды калекцыю 
дэкаратыўных скульптур аб’ёмных формаў, серыю керамічных 
плакетак з выявамі дзяржаўных дзеячаў старажытнай Белару-
сі і Вялікага Княства Літоўскага, керамічныя партрэты дзеячаў 
беларускага Адраджэння.

Творчая майстэрня

Сэнс жыцця — кераміка
Увагу многіх наведвальнікаў Дзятлаўскага дзяржаўнага гісторыка-краязнаўчага музея 
адразу прыцягвае калекцыя мастацкай керамікі Мікалая Несцярэўскага: пано, посуд, 
дэкаратыўная скульптура і пласты — каля 70 аўтарскіх работ.

                      Ёсць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыццё
                                   і яго глыбокі сэнс і хараство — чалавек і прырода.

Якуб КОЛАС


