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Яў  г ен ГА  РА Д НІЦ КІ

Чым ба га цей шы жыц цё вы во пыт аў-
та ра, тым больш ві да воч ным паў стае 
плён вы яў ле на га ім у мас тац тве. Без 
ад чу валь най пры сут нас ці аса біс та га 
до све ду твор пісь мен ні ка ста но віц ца 
па збаў ле ным твор чай сі лы, мас тац кай 
паў на важ кас ці.

Ула дзі мір Ва сіль е віч Гні ла мё даў, вы-
дат ны ву чо ны-гу ма ні та рый, да след чык 
лі та ра ту ры, ака дэ мік На цы я наль най 
ака дэ міі на вук, пісь мен нік, доб ра ве дае 
ца ну жыц цё ва му во пы ту, у яго твор чым 
да роб ку — шэ раг ра ма наў, у якіх рэ ча іс-
насць паў стае ў сва іх рэ аль на ад чу валь-
ных фор мах, быц цё вай паў на це і шмат-
знач нас ці. Для яго су вязь лі та ра ту ры з 
жыц цём з'яў ля ец ца са май пер ша снай і 
не аб ход най умо вай вы яў лен ня яе асноў-
на га пры зна чэн ня.

Для Гні ла мё да ва-да след чы ка, уваж-
лі ва га і пра нік лі ва га ана лі ты ка пра-
цэ саў лі та ра тур на га раз віц ця, так са ма 
як і для Гні ла мё да ва-пісь мен ні ка, най-
боль шую каш тоў насць скла да юць як-
раз тыя шмат стай ныя пра явы рэ аль-
ных жыц цё вых кло па таў і спраў ча ла-
ве ка на зям лі, якія, ста но вя чы ся змес-
там і па фа сам лі та ра ту ры, ро бяць твор 
слоў на га мас тац тва па зна валь ным, 
сэн са ва ёміс тым. Пры гэ тым асаб лі-
вая ўва га звяр та ец ца як раз на тое, што 
жыц цё вы до свед аў та ра прад стае ў пе-
ра ўва соб ле ным, эс тэ тыч на за свое ным 
вы гля дзе.

Боль шасць лі та ра ту раз наў чых і лі та ра-
тур на-кры тыч ных прац Ула дзі мі ра Гні-
ла мё да ва пры све ча на ана лі зу бе ла рус кай 
паэ зіі, вы яў лен ню асаб лі вас цей паэ тыч-
на га све та ўспры ман ня яе ства раль ні каў. 
У кож на га з паэ таў Ула дзі мір Ва сіль е віч 
імк нец ца знай сці тое асаб лі вае, не паў тор-
на-ад мет нае, што ўлас ці ва толь кі яму. Гэ та 
ін ды ві ду аль ная, ча ла ве чая не паў тор насць 
аў та ра вы яў ля ец ца ў лі та ра тур най твор-
час ці га лоў ным чы нам праз ад мет насць 
сты лю. Для Ула дзі мі ра Гні ла мё да ва вя-
до мае афа рыс тыч нае вы каз ван не «стыль 
— гэ та ча ла век» з'яў ля ец ца сут нас ным 
ад люст ра ван нем ад на го з асноў ных ме-
та да ла гіч ных прын цы паў да сле да ван ня 
мас тац ка га све ту пісь мен ні ка, кры тэ ры ем 
гар ма ніч най су ад не се на сці ў лі та ра тур-
ным тво ры аса бо ва га, бія гра фіч на га, аў-
тар ска га і ўстой лі вых жан ра ва-сты лё вых 
форм паэ тыч на га вы ра жэн ня.

У тэ а рэ тыч ных да сле да ван нях апош-
нім ча сам ак тыў на дыс ку ту ец ца пы тан-
не тэр мі на ла гіч на га раз ме жа ван ня та кіх 
па няц цяў, як твор і тэкст. Гэ та праб ле ма 
з'яў ля ец ца вы ключ на важ най для вы зна-
чэн ня стра тэ гіі лі та ра ту раз наў ча га ана-
лі зу, су час ных па ды хо даў да вы ву чэн ня 
лі та ра тур най твор час ці.

Сён ня на зі ра ец ца тэн дэн цыя да за мя-
шчэн ня тэр мі нам тэкст тра ды цый на-
га па няц ця твор. Па вод ле кан цэп цый 
тэ а рэ ты каў пост ма дэр ніз му, тэкст, ста-
но вя чы ся цэнт раль ным мо ман там лі та-
ра тур най твор час ці, прад стаў ля ю чы са-
бой не вы нік твор ча га пра цэ су, а са мую 
пра цэ су аль насць, пісь мо, па збаў ляе 

бы ло га да мі ну ю ча га зна чэн ня ка тэ го-
рыю аў тар. А ра зам з тым ра шу ча ад-
ся ка юц ца ад тэкс ту як са ма да стат ко вай 
і са ма ўзнаў ля е май сіс тэ мы ўсе ад зна кі, 
якія мо гуць звяз ваць яго з па за тэкс та-
вай рэ аль нас цю. Яны аказ ва юц ца як бы 
не па трэб ны мі.

Ці так гэ та на са май спра ве? Ула дзі-
мір Ва сіль е віч Гні ла мё даў не ўсту пае 
звы чай на ў па ле мі ку з ад эп та мі пост ма-
дэр нісц кіх і пост струк ту ра лісц кіх кан-
цэп цый. У гэ тым вы яў ля ец ца шы ры ня 
яго по гля даў, пры няц це роз ных ду мак і 
мер ка ван няў. Да по шу каў су час ных ма-
ла дых аў та раў, якія за ся родж ва юц ца на 
кан струк тыў ных улас ці вас цях тэкс ту, 
ён ста  віц ца з ува гай і ра зу мен нем. Ад-
нак усі мі сва і мі на ву ко вы мі пра ца мі і 
тво ра мі мас тац кі мі, рас пра ца ва ным ім 
твор чым ме та дам Ула дзі мір Гні ла мё даў 
як раз да во дзіць, што су вязь ство ра на-
га пісь мен ні кам з на ва коль ным све там, 
людзь мі — тое, што тэкст пе ра тва рае ў 
твор — жыц цё ва не аб ход на лі та ра ту ры.

Да ўлас най лі та ра тур най твор час ці, 
буй ных эпіч ных тво раў Ула дзі мір Ва-
сіль е віч прый шоў, ма ю чы ўжо ба га ты 
до свед да след чыц кай, лі та ра ту раз наў-
чай пра цы, у поў най ме ры рас крыў шы 
свой та лент лі та ра тур на га кры ты ка. 
Фо кус лі та ра тур на-кры тыч най ува гі 
Ула дзі мі ра Гні ла мё да ва кан цэнт ра ваў ся 
га лоў ным чы нам на ай чын най паэ зіі, на 
яе сты лё вай ад мет нас ці, раз на стай нас ці 
яск ра вых твор чых ін ды ві ду аль нас цей. А 
як пісь мен нік Ула дзі мір Ва сіль е віч па чаў 
пра ца ваць у жан ры про зы. У гэ тым, як 
мне зда ец ца, вы яві ла ся яго схіль насць 
да як ма га шы рэй ша га, вы чар паль на га 
ахо пу рэ аль най і мас тац кай рэ ча іс нас ці, 
да спа лу чэн ня ана лі тыч нас ці з мас тац-
кім асэн са ван нем жыц ця, пра нік нен нем 
у глы бін ныя плас ты на цы я наль на га гіс-
та рыч на га до све ду, улас ці вым для пра-
за іч на га эпа су. 

(Заканчэнне на стар. 5.)

Зна ка вае імя 
ў бе ла рус кай лі та ра ту ры

Што та кое лі та ра ту ра, што са бой уяў ляе гэ ты фе но мен ду хоў най 
і эс тэ тыч най твор час ці? На та кое пы тан не іс нуе без ліч ад ка заў 
і вер сій. Ся род іх ад ным з са мых не су мнен ных з'яў ля ец ца, 
ма быць, сцвер джан не, што лі та ра ту ра — гэ та мас тац кае 
ад люст ра ван не жыц цё ва га до све ду ча ла ве ка, 
уся го ім пе ра жы та га, та го, што ад клад ва ец ца ў па мя ці 
і за тым ува саб ля ец ца ў тво рах у воб раз най фор ме.

Якуб КОЛАС

Дзед-госць
Ходзіць дзед белабароды
Полем, лесам, пералескам,
Засцілае рэчкі лёдам,
Брыльянцістым 

снежным блескам.

Сыпле іней на бярозы,
Туліць дрэвы лёгкім пухам,
Крые руні, травы, лозы
Белай воўнаю-кажухам.

Дзеда ўсюды носяць ногі,
І к нам прыйдзе на хвілінку
Адпачыць крыху з дарогі,
Важна сеўшы на ялінку.

А ялінка!.. Чаго толькі
На яе няма галінках!
Свецяць зоркі і вясёлкі
У бліскучых павуцінках.

Тут лісічка, зайчык, мышкі,
Рыбкі, буслік даўгавязы.
А як ззяюць на ёй шышкі,
Нібы ў іх гараць алмазы!

Каля ёлкі карагоды,
Песні, гутарка жывая,
А той дзед белабароды
Толькі ў вусы смех пускае.

Дык рассунем кола шырай,
Патанцуем на памосце,
Песняй звонкай, 

песняй шчырай
Прывітаем дзеда-госця.

1939 г.

З Новым годам З Новым годам 
і Калядамі!і Калядамі!

Фота Кастуся Дробава
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✓ ✓ Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы са 
сту дэн та мі і вы клад чы ка мі Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро ні кі 
за явіў пра не па хіс насць прын цы-
пу не за леж нас ці Бе ла ру сі. «Усе 
па він ны зра зу мець, што Бе ла-
русь — гэ та на заў сё ды. Гэ та на-
ша, яна ні ко лі больш не бу дзе ні 
поль ская, ні ра сій ская, ні аме ры-
кан ская або ня мец кая. Да гэ та-
га трэ ба пры ву чыць усіх на шых 
парт нё раў», — за явіў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

✓ ✓ Кі раў нік дзяр жа вы па він ша-
ваў з 75-год дзем на род на га мас-
та ка Бе ла ру сі Ба ры са Гер ла ва на. 
Твор цу па пра ве на зы ва юць ад-
 ным з найлеп шых мас та коў-сцэ -
ног ра фаў Бе ла ру сі, дзя ку ю чы та-
лен ту, ары гі наль на му мыс лен ню і 
мас тац кай фан та зіі яко га з'я ві лі-
ся на свет бліс ку чыя па ста ноў кі, 
пры зна ныя на цы я наль най кла сі-
кай, ад зна ча ец ца ў він ша ван ні.

✓ ✓ Пы тан ні раз віц ця бе ла рус ка-
кі тай ска га су пра цоў ніц тва ў на ву-
ко вай і аду ка цый най сфе рах бы лі 
ў цэнт ры ўва гі пад час су стрэ чы 
ў Пе кі не з прад стаў ні ка мі БДУ. 
Су стрэ ча ад бы ла ся ў бе ла рус кім 
па соль стве з удзе лам пра рэк та ра 
па на ву ко вай ра бо це БДУ Але га 
Іваш ке ві ча, а так са ма за гад чы ка 
ка фед ры мо ва знаў ства і кра і наз-
наў ства Ус хо ду БДУ Аляк санд ра 
Гар дзея. У раз мо ве ўдзель ні ча лі 
Над звы чай ны і Паў на моц ны Па-
сол Бе ла ру сі ў КНР Вік тар Бу ра, 
су пра цоў ні кі па соль ства.

✓ ✓ Ка ля 50 пра ек таў рэа лі за ва-
на ў хо дзе рэс пуб лі кан скай ак цыі 
«Ня свіж — куль тур ная ста лі ца 
Бе ла ру сі 2012 го да». За ключ ныя 
ме ра пры ем ствы ак цыі ўклю ча-
лі кан цэрт струн на га квар тэ та 
Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест-
ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь, прэ зен-
та цыю кні гі «Ня свіж ска га краю 
на пеў ве ка вы», мас тац кія і фо-
та вы стаў кі, дэ ман стра цыю філь-
ма «Куль тур ная ста лі ца Бе ла ру сі 
2012 го да», а так са ма свя точ ны 
кан цэрт з удзе лам Прэ зі дэнц ка-
га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
ама тар скіх ка лек ты ваў, вы ка наў-
цаў з Ня свіж ска га ра ё на.

✓ ✓ На ва год няе шэс це Дзе даў 
Ма ро заў і Сня гу ра чак ад бы ло-
ся ў Мін ску 23 снеж ня. Шэс це 
ад кры ла пра гра му свят ка ван ня 
Но ва га го да і Ка ляд. У Мін ску ў 
свя точ ныя дні ад бу дзец ца больш 
як 120 куль тур на-за баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў. У на ва год нюю 
ноч бу дзе пра ца ваць ка ля 30 ад-
кры тых пля цо вак. Най больш 
знач ныя з іх — ка ля На цы я наль-
най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, Мінск ага 
ля до ва га па ла ца, Мінск ага па ла-
ца куль ту ры і спор ту чы гу нач ні-
каў. Куль мі на цы яй свя та ста не 
фе ер верк ка ля стэ лы «Мінск — 
го рад-ге рой», пер шыя зал пы 
яко га пра гу чаць у 1.30.

✓ ✓ Больш як 350 ме ра пры ем-
стваў для дзя цей прой дзе ў Мін-
ску да на ва год ніх і ка ляд ных 
свят. Ся род іх — даб ра чын ныя 
ак цыі, кон кур сы, спар тыў ныя 
спа бор ніц твы, на ва год нія ра ніш-
ні кі. У іх за дзей ні ча ны амаль усе 
ар га ні за цыі ста лі цы.

✓ ✓ Прэм' е ры філь маў сту дыі ў го-
нар свя то га Іа а на Во і на пры Свя та-
Елі са ве цін скім жа но чым ма-
нас ты ры ад бу дуц ца на ду хоў на-
асвет ніц кай вы стаў цы «Рас тво 
Хрыс то ва», якая пра хо дзіць з 
27 снеж ня па 5 сту дзе ня ў ста ліч-
ным Па ла цы мас тац тваў. Па ка-
зы за пла на ва ныя на 3 сту дзе ня. 
На вед валь ні кі вы стаў кі змо гуць 
уба чыць філь мы «Бра тэр ская 
свеч ка» рэ жы сё ра Іры ны Во лах і 
«Тры сло вы пра да ра ван не», рэ-
жы сё рам якой ста ла ма на хі ня 
Іа ан на (Ар ло ва).

Пад рых та ва ла 
Яры на РЫТАМІНСКАЯ    

У Саюзе пісьменнікаў БеларусіУ Саюзе пісьменнікаў Беларусі Прынятыя Прынятыя 
ў Саюз ў Саюз 
пісьменнікаў пісьменнікаў 
БеларусіБеларусі

СУДАРАВА 
(Мажчэнка) 
Іна Віктараўна

Фантаст
На р а д з і л а с я 

29 мая 1977 года 
ў г. Мінску. Скон-
чыла факультэт 
ж у рн а л і с т ы к і 

БДУ. Працуе галоўным рэдак-
тарам вэб-сайта ў аддзеле рэ-
кламы ТАА “Белинвестбанк”. 
Аўтар трох раманаў-фэнтэзі і 
дзвюх кніг для дзяцей. Раман 
“Двойная честь” (2010) выйшаў 
у выдавецтве “Лениградское из-
дательство” (Санкт-Пецярбург).

ВЯЛЬКО 
Аляксандр 
Уладзіміравіч

Пу б л і ц ы с т , 
гісторык

Н а р а д з і ў с я 
1  студзеня 1962 
года ў г. п. Гара-
дзея Нясвіжскага 

раёна. Скончыў фізічны фа-
культэт БДУ імя У. І. Леніна. 
Працуе галоўным рэдактарам 
у выдавецтве Беларускага Эк-
зархата Маскоўскай Патрыярхіі 
(Беларускай Праваслаўнай 
Царквы). Аўтар і ўкладальнік 
дваццаці кніг, якія расказва-
юць пра знакамітыя постаці 
асветніцтва, гісторыі, культу-
ры. Дакументальныя нарысы 
«Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский», «Святитель 
Павлин Милостивый» пабачылі 
свет асобнымі выданнямі 
(2012).

ЛіМ-часапіс

Да ні  ла  А Р ЦІ МО ВІЧ,
ф о  т а  Ка с  т у ся Др о  б а  в а

Ім прэ за па ча ла ся з він ша ван ня Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі, якое за чы таў пер шы на мес-
нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Рэспублікі Беларусь Аляк сандр Радзь коў. 
Паводле Кі раў ні ка дзяр жа вы, «По лы мя» 
прай шло «за ўваж ны гіс та рыч ны шлях і ад-
люст ра ва ла знач ны пе ры яд жыц ця на ша га 
на ро да. На ста рон ках ча со пі са дру ка ва лі ся 
тво ры кла сі каў, пісь мен ні каў да ва ен на га і 
пас ля ва ен на га па ка лен няў, якія пры нес лі 
бе ла рус кай лі та ра ту ры пры знан не ў све-
це».

Аляк сандр Мі хай ла віч па він ша ваў ка лек-
тыў і аса біс та. Ён уз га даў, што ў са вец кія ча-
сы вы дан не імк ну ла ся пад трым лі ваць перш 
за ўсё ай чын ных май строў сло ва. На яго дум ку, ця-
пер, у не за леж най Бе ла ру сі, вар та па шы раць аб ся-
гі і пра да стаў ляць тры бу ну творцам з ін шых кра ін. 
А. Радзь коў па жа даў па лы мян ска му ка лек ты ву 
пра цяг ваць твор чыя по шу кі і з упэў не нас цю кан-
ста та ваў: «Вы па трэб ныя кра і не!»

На мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ула-
дзі мір Ма ту се віч ад зна чыў, што ў са вец кія ча сы 
пуб лі ка цыя ў ча со пі се бы ла мэ тай кож на га ай-
чын на га лі та ра та ра, і па жа даў пра цяг ваць тра-
ды цыю. Ён уру чыў дзве па дзя кі мі ніст ра: ад ну — 
уся му ка лек ты ву «По лы мя», а дру гую — аса біс та 
за гад чы ку ад дзе ла про зы Ула дзі мі ру Са ла ма ху.

Ды рэк тар—га лоў ны рэ дак тар вы да вец ка га до-
ма «Звяз да» Алесь Кар лю ке віч аха рак та ры за ваў 
ча со піс як «ін тэр на цы я на ліс та», што зна ё міць 
чы та чоў з лі та ра ту рай на ро даў све ту, асаб лі ва 
пост са вец кай пра сто ры. Алесь Мі ка ла е віч уру-
чыў дып ло мы «По лы мя» аў та рам най больш ці ка-
вых пуб лі ка цый, што сё ле та з'я ві лі ся на ста рон ках 
ча со пі са. У сваю чар гу юбі лей ныя ме да лі Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі ад пер ша га сак ра та ра гэ тай 
ар га ні за цыі Ге на дзя Па шко ва атры ма ла гру па ай-
чын ных твор цаў.

Ака дэ мік-сак ра тар Ад дзя лен ня гу ма ні тар ных 
на вук і мас тац тваў На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі Аляк сандр Ка ва ле ня ад зна чыў плён нае 
су пра цоў ніц тва «По лы мя» і НАН. Так, «круг лыя 
ста лы», якія ла дзі лі ся дзвю ма ар га ні за цы я мі, даў-
но ста лі не свя там, а што дзён най пра цай. Аляк-
сандр Аляк санд ра віч уру чыў га на ро вую гра ма ту 
прэ зі ды у ма На цы яль най ака дэ міі на вук пісь мен-
ні ку Але сю Мар ці но ві чу.

Ака дэ мік НАН Бе ла ру сі Ула дзі мір Гні ла мё даў 
звяр нуў ува гу, што з шэ ра гу лі та ра тур ных ча со-
пі саў, якія бы лі за сна ва ныя ў Са вец кім Са ю зе ў 
1920-я га ды, да гэ туль вы хо дзяць толь кі «По лы-
мя» і «Сибирские огни». На яго дум ку, 90 га доў — 
свед чан не мас тац кай тра ды цыі, во пы ту і да лу ча-
нас ці да гіс то рыі. «По лы мя» заўж ды бу дзе свя ціць 
ай чын най лі та ра ту ры!

Вы ні кі Го да кні гі бы лі пад ве дзе ныя 
на агуль ным Пле ну ме Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі 22 снеж ня.

Ра і  с а  СІ  НЯ ЎСКАЯ,
ф о  т а  Ка с  т у ся Др о б ав а

На па ся джэн ні бы лі за слу ха ны спра ва зда чы 
стар шынь аб лас ных і Мінск ага га рад ско га ад дзя-
лен няў СПБ. Боль шасць з іх ад зна чы ла знач нае 
па ве лі чэн не коль кас ці кніг, вы да дзе ных у 2012 
го дзе. Акра мя та го, вы рас ла і коль касць су стрэч 
з чы та ча мі, біб лі я тэч ных ак цый і рэ гі я наль ных 
прэ мій. Ула дзі мір Гаў ры ло віч па ве да міў, што пад-
час пе ра моў з кі раў ні ком Го мель скай воб лас ці бы-
ла да сяг ну та да моў ле насць аб вы дзя лен ні срод-
каў на ства рэн не Му зея лі та ра ту ры Го мель шчы-
ны. Вя лі кая ўва га на да ва ла ся, па вод ле кі раў ні коў 
ад дзя лен няў, і пра цы з мо лад дзю: да пры кла ду, з 
15 кніг, вы да дзе ных прад стаў ні ка мі Мінск ага га-
рад ско га ад дзя лен ня СПБ, 8 — пер шых, а аў та рам 
са мых та ле на ві тых пра па на ва на ўсту піць у Са юз 
пісь мен ні каў.

Пры сут ныя на Пле ну ме гос ці — пер шы на мес-
нік Мі ніст ра ін фар ма цыі Рэспублікі Беларусь Лі лія 
Ана ніч, на мес нік Мі ніст ра куль ту ры Беларусі Та дэ-
уш Стру жэц кі, пер шы на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра ААТ «Бел кні га» Ге надзь Сі мін скі, ды рэк тар 
Цэнт раль най біб лі я тэч най сіс тэ мы Але на Ку быш кі-
на, вя ду чы спе цы я ліст Упраў лен ня агуль най ся рэд-
няй аду ка цыі мі ніс тэр ства аду ка цыі Беларусі Іры на 
Бу лаў кі на — да лу чы лі ся да аб мер ка ван ня ста сун каў 
па між пісь мен ні кам, вы даў цом, чы та чом, кні га ганд-
лем і біб лі я тэ кай. Як пад крэс лі ла Лі лія Ста ні сла ваў-
на, у гэ тым го дзе дзя ку ю чы іні цы я ты ве Прэ зі дэн та 
на шай кра і ны па чаў ся рух да кні гі, вя лі кая пра ца 
ро біц ца па пра па ган дзе бе ла рус кай кні гі за мя жой, 
шмат ува гі на да ец ца су пра цоў ніц тву з СПБ.

Да рэ чы, стар шы ня пісь мен ніц кай ар га ні за цыі 
Мі ка лай Чар гі нец пра па на ваў пра вес ці шэ раг су-
стрэч з біб лі я тэ ка ра мі ў сце нах са ю за. А лі та ра ту-
раз наў ца Яў ген Га рад ніц кі вы сту піў з пра па но вай 
што га до ва га се мі на ра для ма ла дых кры ты каў.

«Стра ціць кні гу — зна чыць стра ціць ча ла ве ка як 
асо бу» — гэ тыя сло вы пад су ма ва лі су стрэ чу твор-
цаў, якіх ча кае яшчэ вель мі шмат пра цы дзе ля та-
го, каб Кні га жы ла веч на.

Год — за вер ша ны. 
Пра ца — пра цяг ва ец ца

Ула ды ку 
Фі ла рэ ту — 
ор дэн 
«Вер насць 
і ве ра»

Ва  сіль ПРА ТА СЕ ВІЧ

Стар шы ня Мінск ага аб лас-
но га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Ба рыс Ба ту ра, на мес нік упаў-
на ва жа на га Ка мі тэ та па спра-
вах рэ лі гій і на цы я наль нас цей 
Ула дзі мір Ла ме ка, прад стаў ні кі 
Сі но да, прад стаў ні кі гра мад-
скас ці ў Дзень па мя ці свя то га 
пра вед на га Фі ла рэ та Мі лас ці-
ва га па він ша ва лі Міт ра па лі та 
Мінск ага і Слуц ка га, па тры-
яр ша га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі 
Фі ла рэ та.

Цёп лае сло ва пра шмат-
гран ную дзей насць Ула ды кі, у 
тым лі ку і на куль тур най ні ве, 
ска заў стар шы ня Са ю за пісь-
мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай 
Чар гі нец. Мі ка лай Іва на віч, а 
так са ма вя до мы ме цэ нат, да-
след чык бе ла рус кай даў ні ны 
Ана толь Стат ке віч-Ча ба га наў 
і член праў лен ня Між на род на-
га даб ра чын на га фон ду «Сям'я 
— Адзін ства — Ай чы на» Алесь 
Мар ці но віч уру чы лі Міт ра-
па лі ту Фі ла рэ ту вы шэй шую 
ўзна га ро ду гэ тай гра мад скай 
ар га ні за цыі — ор дэн «Вер-
насць і ве ра».

УзнагародаУзнагарода
Сяб ры «Лі Ма»Сяб ры «Лі Ма»

Свя ці, «По лы мя»!
Ста рэй шы лі та ра тур на-мас тац кі ча со піс кра і ны ад зна чыў свой 90-га до вы юбі лей. 
Ура чыс тая ве ча ры на прай шла ў га ле рэі «Ла бі рынт» На цы я наль най біб лі я тэ кі 
Бе ла ру сі.
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ПовязіПовязі

Арт-лініяАрт-лінія

Ту рыс тыч ны клас тар 
«Край жы ва твор ных кры ніц» 
ство раць у 2013 г. на Ма гі лёў-
шчы не. Пра ект бу дзе рэа лі за ва-
ны пры са дзей ні чан ні Пра гра-
мы пад трым кі Бе ла ру сі фе дэ-
раль ным ура дам Гер ма ніі. Гэ та 
ла гіч ны пра цяг рэа лі за ва на га ў 
2010 — 2011 гг. пра ек та «Зя лё-
ная спад чы на Пры дняп роўя», 
які да зво ліў аца ніць эка ту-
рыс тыч ны па тэн цы ял рэ гі ё на 
і склас ці кар ту «зя лё ных» тэ-
ры то рый Пры дняп роў шчы ны. 
Ця пер мяр ку ец ца ства рыць 
між рэ гі я наль ны аг ра ту рыс-
тыч ны клас тар на асно ве «зя-
лё на га» марш ру ту і брэн дын гу 
тэ ры то рыі Ма гі лёў скай воб лас-
ці як краю жы вой ва ды.

Ра і са МАРЧУК

У На цы я наль ным гіс та-
рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад кры ла ся фо та вы стаў-
ка, пры све ча ная 100-год дзю з 
дня на ра джэн ня фа то гра фа, 
ва ен на га ка рэс пан дэн та Аляк-
санд ра Дзіт ла ва. Ён на ра дзіў-
ся ў Санкт-Пе цяр бур гу яшчэ 
да Пер шай су свет най вай ны. 
Але лёс пры вёў яго ў Бе ла русь, 
і ме на ві та на ша кра і на ста ла 
кры ні цай на тхнен ня і са праўд-
най ра дзі май для твор цы. 
А. Дзіт лаў ад чу ваў пры га жосць 
ту тэй ша га краю і заўж ды імк-
нуў ся ак цэн та ваць са мае ха-
рак тэр нае. На вы стаў цы прад-
стаў ле ныя ра бо ты пе ры я ду 
пра цы ва ен ным ка рэс пан дэн-
там фо та хро ні кі ТАСС (най-
больш вя до мыя яго фа та гра фіі 
ва ен най па ры), пас ля ва ен на га 
жыц ця. Част ка ра бот апуб лі ка-
ва на ў аў тар скім фо та аль бо ме 
«Там, дзе сі нее На рач», здым кі 
дру ка ва лі ся на ста рон ках ча-
со пі са «Ма ла досць». Гле да чы 
змаг лі азна ё міц ца з ма тэ ры я-
ла мі, якія за хоў ва юц ца ў фон-
дах На цы я наль на га гіс та рыч-
на га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ар хі ва кі на фо та да ку мен таў у 
Дзяр жын ску і ў аса біс тым ар-
хі ве дач кі фа то гра фа Воль гі 
Дзіт ла вай.

Ры на НО ВАК

Кон курс па кі тай скай мо-
ве «Акен ца ў Пад ня бес ную» 
ад быў ся ў Бел дзярж уні вер-
сі тэ це. Пры яго ар га ні за цыі 
аб' яд на лі на ма ган ні на ву чаль-
ныя ўста но вы роз на га ўзроў-
ню: Рэс пуб лі кан скі ін сты тут 
кі та яз наў ства імя Кан фу цыя, 
ад дзел аду ка цыі пры па соль-
стве КНР у на шай кра і не і 
гім на зія № 12 г. Мін ска. Та кім 
чы нам, сваю да свед ча насць у 
мо ве і лі та ра ту ры ўсход няй 
кра і ны пра дэ ман стра ва лі і 
школь ні кі, і сту дэн ты. Лінг-
віс тыч нае спа бор ніц тва пра-
хо дзі ла ў два эта пы: трэ ба бы-
ло пра дэк ла ма ваць лю бі мыя 
вер шы і вы ка наць пес ні на кі-
тай скай мо ве. На кон кур се са-
бра лі ся вуч ні пя ці ста ліч ных 
гім на зій: № 11, 12, 20, 23, 33; а 
так са ма сту дэн ты БДУ, МДЛУ, 
БНТУ, БДЭУ, Ака дэ міі кі ра-
ван ня ды ін шыя.

Яры на РЫ ТА МІН СКАЯ

У му зеі су час на га вы яў лен-
ча га мас тац тва ад быў ся твор чы 
ве чар паэ та з Укра і ны Яў ге на 
Соі. Ён пі ша пад псеў да ні мам 
Yessoya (ЕС Соя) і па зі цы я ні-
руе ся бе як па эт-не ара ман тык. 
Яў ген — аў тар кніг «Бя ры», 
«More», «Hіtorіmakura», «Квет-
кі з ні чо га» ды ін шых. Яго вы-
ступ лен ні пра хо дзі лі ў роз ных 
га ра дах, у тым лі ку і ў Мін ску. 
Пад час су стрэ чы ад бы лі ся паэ-
тыч ныя чы тан ні, прэ зен та цыя 
кніг аў та ра, на бо ру паш то вак і 
аў ды ё дыс ка.

Ры та СТАХ

Дзі  я  на КА  Р ОЛЬ

На вы стаў цы мож на па ба чыць 
се рыю фа та гра фій, пры све ча-
ную по бы ту, пра цы і рэ лі гій на-
аб ра да вым ас пек там жыц ця на-
сель ніц тва Пад ляш ша, ся род 
якіх знач ную коль касць скла да-
юць бе ла ру сы.

Па вод ле То ма ша Та ма шэў ска-
га, ён па зна ваў гэ тую кра і ну па 
здым ках мно гіх сва іх сяб роў, 
улю бё ных у Пад ляш скае ва я-
вод ства. Цу доў ныя, не кра ну тыя 
ля сы, птуш кі і дзі кія жы вё лы, 
зві ліс тыя і за рос лыя рэ кі — усё 
гэ та доб ра ад люст роў ва юць ра-
ман тыч ныя фа та гра фіі.

— Ка лі я пры ехаў сю ды зі мой 
на  па чат ку 2011 го да, вы явы, 
якія бы лі ў па мя ці, су па ста ві лі-
ся з рэ ча іс нас цю — і па цвер дзі-
лі ся. Я быў за ча ра ва ны пры га-
жос цю пей за жа, але ён мя не не 
здзі віў, бо на гэ тую тэ му мно гае 
ўжо бы ло ска за на. Та му я вы ра-
шыў звяр нуць ува гу на лю дзей, 
якія так са ма ства ра юць пэў на га 
ро ду пей заж. Лю дзі Пад ляш ска-
га ва я вод ства ад кры ты да но ва-
га ча ла ве ка, та ле рант ныя і ад на-
ча со ва моц на звя за ныя са сва і мі 
ры ту а ла мі, сва ёй ідэн тыч нас-
цю. Яны, кры ху ад да ле ныя ад 
ілю зор най цы ві лі за цыі, увесь 
час звяр та юц ца да ста рых доб-

рых тра ды цый. Дзе 
б я ні з'я віў ся, яны 
па зі тыў на і з усмеш-
кай су стра ка лі мя не 
і ства ра лі не паў тор-
ную ат мас фе ру, — за-
зна чае зна ка мі ты фа-
то граф.

То маш Та ма шэў-
скі з'яў ля ец ца сяб-
рам Поль ска га са ю за 
мас та коў-фа та гра фі-
каў, агенц тва «Vіsum 
Archіv» у Гам бур-
гу, агенц тва «Іmage 
Collectіon» у Ва шынг то не, а так-
са ма Аме ры кан ска га та ва рыст ва 
фа то гра фаў для ча со пі саў, зай-
ма ец ца фа та гра фі яй для прэ сы, 
пуб лі куе свае пра цы ў най буй-
ней шых ча со пі сах све ту: «Stern», 
«Parіs March», «GEO», «New 
York Tіmes», «Tіme», «Fortune», 
«Vogue» і г. д. Вы даў не каль кі аў-

тар скіх кніг, а так са ма ілюст ра ваў 
сва і мі здым ка мі больш як дзя ся-
так аль бо маў роз ных аў та раў. 
Аў тар шмат лі кіх пер са наль ных 
вы ста вак у ЗША, Ка на дзе, Анг ліі, 
Із ра і лі, Япо ніі, Га лан дыі, Гер ма-
ніі, Поль шчы і на Ма да гас ка ры. 
Лаў рэ ат поль скіх і між на род ных 
фа та гра фіч ных уз на га род.

Ат мас фе ра доб ра зыч лі вас ці
Вя лі кая за ла Му зея су час на га вы яў лен ча га 
мас тац тва да 5 сту дзе ня за пра шае на вед валь ні каў 
на вы стаў ку фа та гра фіі То ма ша Та ма шэў ска га 
(Поль шча) «Га ран ту ец ца ат мас фе ра доб ра зыч лі вас ці. 
Пад ляш ша».

Свя т ла  на В ОЦІНА ВА

Гэ та быў пры го жы фі нал. Рас-
кош ная бе лая за ла шмат ка го 
на сва ім вя ку ба чы ла, і вы со кія 
сце ны яе чу лі ня ма ла ра зум ных і 
важ ных слоў, але ж ні ко лі ра ней 
не бы лі гэ та сло вы мас тац кія: 
спра ва зда чы і пла ны на бу ду чы-
ню, па боль шас ці, пра маў ля лі ся 
тут мо ваю ліч баў і фак таў. А 21 
снеж ня да жы ран до ляў-руж ля-
це ла ўзнёс лае...

У кон кур се, ар га ні за ва ным 
спе цы яль на ў Год кні гі, узя-
лі ўдзел дзе ці су пра цоў ні каў 
Нац бан ка па ўсёй кра і не. Вер-
шы, каз кі, за ма лёў кі, эсэ і «па-
за школь ныя са чы нен ні» на 
тэ му «Кні га — мой леп шы ся-
бар» раз гля да лі ся экс перт най 
ка мі сі яй, у склад якой увай шлі 
га лоў ны рэ дак тар «Лі Ма» Тац-
ця на Сі вец (стар шы ня ка мі-
сіі), га лоў ны рэ дак тар ча со пі са 

«Ма ла досць» Свят ла на Дзя ні-
са ва (су стар шы ня), га лоў ны 
ідэ о лаг бан ка Анд рэй Мак сім-
чык (на мес нік стар шы ні), га-
лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня 
ідэа ло гіі і са цы яль на га раз-
віц ця Ула дзі мір Ша вя лёў (ка-
ар ды на тар пра ек та), а так са ма 
га лоў ныя спе цы я ліс ты служ-
баў бан ка На тал ля Бан да рэн ка, 
Свят ла на За мя ці на і Вік то рыя 
Ша лі ма.

За бе лым аваль ным ста лом... 
Ці ка вая і да во лі не стан дарт-
ная фор ма прад стаў лен ня фі-
на ліс таў і іх ра бот. Пе ра мож цы 
ў кож най на мі на цыі са мі агуч-
ва лі свае тво ры пе рад чле на мі 
экс перт най ка мі сіі, кі раў ні ка мі 
бан ка і — што хва ля ва ла больш 
за ўсё — баць ка мі. Ра бо ты ад-
сут ных за чыт ва лі ся вя ду чы мі. 
Кож на му фі на ліс ту па за кан-
чэн ні ўру ча лі ся па да рун кі — ад 
На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь і Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да».

Дып ло мы пер шай сту пе ні і 
сер ты фі ка ты паў га да вой пад-
піс кі на лі та ра тур на-мас тац кі 
ча со піс «Ма ла досць» атры ма-
лі мін ча не Лі за ве та Га та ту лі на, 
Ма ры на Чы ча е ва і Мі кі та Сце-
шыц, а так са ма Рас ці слаў Колб з 
Пін ска і Аляк санд ра Утлік з Ма-
гі лё ва. Спіс пе ра мож цаў да паў-
ня юць ім ёны лаў рэ а таў дру гой і 
трэ цяй сту пе няў — Дзя ні са Ла-
па ці на (Мінск), Ксе ніі Цы буль-
кі (Мінск), Ка ця ры ны Грынь ко 
(Ма гі лёў), Воль гі Аляк се е вай 
(Мінск), Тац ця ны Саф ро на вай 
(Ма гі лёў), Кі ры Пал ту се вай (Ма-
гі лёў), Ма рыі Стан ке віч (Мінск), 
Ка ця ры ны Сід скай (Пінск) і Ма-
ры ны Аст ра вец кай (Ма гі лёў). 

Юныя твор цы, ёсць спа дзя ван-
не, на доў га за пом няць і свой 
пер шы пос пех, і сло вы, якія 
ўтуль ным сне жань скім над вя-
чор кам па чу лі яны ад на мес ні ка 
стар шы ні праў лен ня Нац бан ка 
Пят ра Ма ма но ві ча і га лоў на га 
рэ дак та ра «Ма ла до сці» Свят ла-
ны Дзя ні са вай — сло вы на род-
най мо ве, пры го жыя, свет лыя, 
на тхняль ныя.

З тво ра мі пе ра мож цаў мож на 
па зна ё міц ца на сай це Нац бан-
ка і ў кар па ра тыў ным вы дан ні, 
а так са ма на ста рон ках «Лі Ма» і 
«Ма ла до сці» на пра ця гу блі жэй-
шых ме ся цаў. Леп шыя са чы нен-
ні ча ка юць сва ёй пуб лі ка цыі ў 
спе цы яль ным пра ек це ча со пі са 
«Бя роз ка» — «Вя лі кі кон курс 
школь ных са чы нен няў».

Але  ся А РЫЦ КАЯ

Ат мас фе ра зі мо вых гу лян няў, свят ка-
ван няў Ка ляд і Но ва га го да, якой пра сяк-
ну та амаль кож ная ра бо та прад стаў ле най 
экс па зі цыі, ні ко га не па кі не абы яка вым: 
ге роі мас та ка спя ва юць, тан чаць, збі ра-
юц ца пад ка ляд най зор кай, на іх тва рах — 
ра дасць і прад чу ван не шчас ця. Зна ё мыя 
ад чу ван ні, ці не так?

Мас так Ю. Кру пян коў пра цуе ў галіне 
тэ ма тыч на га жы ва пі су і парт рэ та, зай ма-
ец ца кніж най гра фі кай, су пра цоў ні чае з 
бе ла рус кі мі і ра сій скі мі вы да вец тва мі. 
На ра дзіў ся ў Мін ску, сяб ра Са ю за мас-
та коў Бе ла ру сі, да цэнт ка фед ры ды зай ну 
БДУ. Ра бо ты Ю. Кру пян ко ва экс па на ва-
лі ся на шмат лі кіх вы стаў ках, не раз на-
бы ва лі ся пры ват ны мі ка лек цы я не ра мі з 
ЗША, Ні дэр лан даў і Гер ма ніі, зна хо дзяц-
ца ў ка лек цы ях Му зея су час на га вы яў лен-
ча га мас тац тва, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

свет ла гор скай кар цін най га ле рэі «Тра ды-
цыя». Мас так ства рыў вя лі кую коль касць 
парт рэ таў дзея чаў куль ту ры Бе ла ру сі 
(У. Му ля ві на, С. Ста ню ты, З. Азгу ра, 
М. Пта шу ка), аў тар се рыі кар цін «Ха ла-
кост», «Двое», ра біў ілюст ра цыі да кні гі 
Я. Швар ца «Сказ ка о по те рян ном време-
ни». Асноў ная тэ ма ра бот Ю. Кру пян ко ва 
— прос тыя лю дзі, у воб ра зах якіх доб ра 
па зна юц ца тыя пер са на жы, якіх мы ба-
чым у паў ся дзён ным жыц ці. Яны на столь-
кі рэа ліс тыч ныя, што між во лі па чы на еш 
раз ва жаць пра іх жыц цё, род дзей нас ці, 
ста сун кі з ін шы мі. Пер са на жы мас та ка не 
ста тыч ныя, яны пе ра жы ва юць, ду ма юць, 
ма раць і пра цу юць, амаль не ад роз ні ва-
юц ца ад нас з ва мі.

У гэ тыя ка ляд ныя дні праз сваю вы-
стаў ку «Ванд роў ка» мас так дзе ліц ца з 
гле да ча мі ат мас фе рай цяп ла і ўтуль нас ці, 
рас па вя дае пра бліз кае і зна ё мае кож на-
му: пра свя точ ны род ны Мінск, па мят-
ныя мес цы, пер шы снег, ка хан не, лю бі-

мую жан чы ну, 
м а  л е н ь  к у ю 
дач ку. Тут: ве-
ра ў леп шае, 
лю боў да лю дзей, на дзея на шчас лі вы і 
свет лы Но вы год.

Па вод ле да цэн та ка фед ры ды зай ну БДУ 
Ак са ны Коў рык, Ка ля ды — гэ та не толь кі 
хрыс ці ян скае свя та. Гэ та яшчэ і та ям ні чы 
пе ры яд у жыц ці пры ро ды, час зі мо ва га сон-
ца ста ян ня, на ра джэн не «Яры лы-сон ца»,
ка лі сы хо дзяць цем радзь і сму так, свет 
па воль на, але ня ўмоль на, па ва роч ва ец ца 
да вяс ны. Так і ў прад стаў ле ных на вы-
стаў цы ра бо тах, звя за ных з аб ра да вай 
ка ляд най тэ ма ты кай, ці ка выя не толь-
кі жы ва ўзноў ле ныя аў та рам фальк лор-
ны ан ту раж і ат ры бу ты, але важ ная са ма 
ат мас фе ра на род ных зі мо вых гу лян няў, 
якую мас так пе рад ае з мяк кім гу ма рам 
і цеп лы нёй. Яго ге роі: ста рыя і мо ладзь, 
лю дзі і жы вё лы — усе ра зам свят ку юць 
Ка ля ды.

Ка лі та бе ад 6 да 16
Вы ні кі ад ра зу двух кон кур саў для дзя цей і пад лет каў  — 
на леп шы лі та ра тур ны твор і леп шае са чы нен не — 
пад ве дзе ны ў На цы я наль ным бан ку Бе ла ру сі.

Тэ ры то рыя свя та
Пер са наль ная вы стаў ка жы ва пі су бе ла рус ка га мас та ка Юрыя Кру пян ко ва 
з цык ла «Ванд роў ка» пра хо дзіць у бу дын ку рэк та ра та Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўніверсітэта.
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Ігол кі 
ад змяі

Але на ВАЯГА

Хі ба ёсць на све це ча ла век, які не лю-
біць Но вы год? Вя до ма, ня ма!

І не дзіў на, бо гэ ты дзень па-са праўд на му
 ка зач ны. Па чу еш сло вы «Но вы год» — і ў 
ро це ад ра зу з'яў ля-
ец ца пры смак аліўе, 
ман да ры наў, шам-
пан ска га і цу ке рак. 
І хай та бе тры га ды 
ці сто, у гэ ты дзень 
ты ве рыш у цуд.

«Во жык» так са ма 
лю біць гэ та свя та і 
ро біць усё маг чы-
мае, каб чы та чы 
яшчэ раз упэў ні лі-
ся ў тым, што Но-
вы год — гэ та яшчэ і дзень, які не аб ход на 
пра вес ці з усмеш кай, бо «як Но вы год су-
стрэ неш, так яго і пра жы веш».

Апош ні ну мар гэ та га го да на поў не ны 
шмат лі кі мі на ва год ні мі ка ры ка ту ра мі, 
якія ча сам па каз ва юць не толь кі ка зач ны 
бок гэ та га свя та, але і рэ аль ны. Упер шы-
ню су мес на з Мі ніс тэр ствам па над звы-
чай ных сі ту а цы ях Бе ла ру сі прад стаў ле на 
руб ры ка «Вы клю чай нік», у якой зме шча-
ны ма люн кі Але га Па по ва. Ча со піс за пра-
шае ўзяць удзел у ства рэн ні но вых вы пус-
каў руб ры кі і ча кае вя сё лых двух рад коў-
яў і ма люн каў на тэ му бяс пе кі на пра цы 
і до ма.

За пра шае на «Вер ні саж» Аляк сандр 
Пят роў — роз на ба ко вы ча ла век, які су-
пра цоў ні чае з «Во жы кам» не пер шы год. 
Асаб лі вас цю твор час ці мас та ка мож на лі-
чыць пэў ны псі ха ла гізм, які чы та ец ца ў 
мно гіх ка ры ка ту рах. Рас тлу ма чыць гэ та 
мож на тым, што ця пер А. Пят роў вы ву-
чае прак тыч ную псі ха ло гію ў БДПУ імя 
М. Тан ка.

«Во жык» заў сё ды з па ва гай і ін та рэ сам 
ста  віц ца да но вых сяб роў. Гэ тым ра зам 
руб ры ка «Дэ бют» пры све ча на мас та ку 
Рус ла ну Бо гу шу. Сва ім злёг ку спе цы фіч-
ным, «чор ным» ад люст ра ван нем рэ ча іс-
нас ці ён ні ко га не па кі не раў на душ ным.

Да та го ж, у гэ тым ну ма ры зме шча ны 
вель мі ка рыс ны па да ру нак — ка лян дар са 
смеш ны мі ма люн ка мі, якія не да зво ляць 
вам су ма ваць на пра ця гу ўся го го да.

У іра нес цы «Свет ла во кая ва раж ба» На-
тал ля Куль га вая рас ка жа гіс то рыю пра 
тое, як мед сяст ра Ма ры ся вы ра шы ла да-
ве дац ца сваю бу ду чы ню і пай шла да ва-
раж біт кі. «— Зноў ба чу хлоп ца са свет лы-
мі ва ча мі, па да ба ец ца яму нех та. А яшчэ 
ка роль цём ны — бру нет, дык у яго ўво гу-
ле ка хан не на сэр цы... — Ва раж біт ка яшчэ 
неш та га ва ры ла, але Ма ры ся яе не чу ла. 
Яна лу на ла ў ма рах: на рэш це па чу ла тое, 
што ха це ла».

З руб ры кі «Ігол ка тэ ра пія» вы да ве да е-
це ся, як не тра піць у паст ку, дзе ў Бе ла-
ру сі мож на ўба чыць за ла тую ага ро джу, 
як у Мін ску ад мы ва лі гро шы. Так са ма 
ці ка ва бу дзе пра чы таць каз ку пра шы ны, 
якія шу ка лі са бе пры ту лак. Руб ры ка «На-
ві ны з МУС: ма тай на вус» рас ка жа пра 
ча вус ка га го ра-шу ма хе ра, які «...скраў 
ма шы ну свай го ад на вяс коў ца. Але па ка-
таў ся з вет ры кам ня доў га, бо на пер шым 
па ва ро це ўрэ за ўся ў слуп». Тут жа мож-
на пра чы таць пра гіль дыю зло дзе яў і пра 
тое, які гер ба рый лепш не збі раць.

У «Кні гар ні «Во жы ка»» вы па зна ё мі це-
ся з «Игрой слов» Ба ры са Ка ва лер чы ка. 
«Пісь мен нік та ле на ві ты ва ўсіх жан рах. 
Жар ты яго вы дат ныя, ад на толь кі прад мо-
ва «Да вай це зна ё міц ца!» ча го вар та. Та му 
Б. Ка ва лер чык мо жа не су мня вац ца, 
што яго вы каз ван не: «Я за лёг кі гу мар, за 
ўсмеш ку на кож ным тва ры і то ны зда ро ва-
га сме ху на ду шу на сель ніц тва» аба вяз ко ва 
пад тры ма юць чы та чы но вай кні гі» — так 
пра пісь мен ні ка ада зваў ся Мі хась Слі ва ў 
рэ цэн зіі «Мно гае — у ня мно гіх сло вах».

Па ўсход нім ка лен да ры гэ та год Змяі. 
Спа дзя ём ся, што ў 2013-м яна не бу дзе нас 
ку саць, а ка лі толь кі па спра буе, то ў на ша-
га «Во жы ка» заў сё ды зной дзец ца не каль кі 
вост рых іго лак, з да па мо гай якіх ён змо жа 
рас тлу ма чыць, што так ра біць нель га.

«Во жык» яшчэ раз він шуе вас з на ды-
хо дзя чым Но вым го дам, жа дае вам толь кі 
на тхнен ня і доб рых тво раў!

Тац ця на С ТУ ДЗЕН КА,
ф о  т а  Ка с  т у ся Др о  б а  в а

З ві таль ным сло вам вы сту піў Мі ністр куль ту ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ба рыс Свят лоў — асо ба, да рэ чы, не па срэд на звя за ная 
з кі не ма то гра фам. Кі на рэ жы сё -
рам у свой час быў яго баць ка, 
Ула дзі мір Свят лоў. Гэ тыя не вы-
пад ко выя ста сун кі ўся ля юць на-
д зею на асаб лі ва пла да твор нае 
ўза е ма дзе ян не кі не ма та гра фіс таў 
і дзяр жаў най ула ды. «Сі ла бе ла-
рус ка га кі не ма то гра фа, — пад-
крэс ліў мі ністр, — у яго гіс то рыі. 
А апош нім ча сам яно атрым лі вае 
но вае ды хан не, вы хо дзіць на но-
вую ста біль ную ар бі ту».

Не аб ход ная част ка пра фе сій на-
га свя та — уз на га родж ван не леп-

шых. Гэ ту мі сію ўзя лі на ся бе мі ністр куль ту ры Ба рыс Свят-
лоў, ды рэк тар кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» Алег Сіль ва но віч, 
стар шы ня пра фе сій на га са ю за дзея чаў кі но Свят ла на Су ха вей і 
інш. Пры ем на, што ша на ван не знай шло не толь кі вы біт ных рэ-
жы сё раў, ак цё раў, апе ра та раў, але і прад стаў ні коў кі на пра ка ту, 

звы чай ных кі на ме ха ні каў — ста-
ліч ных, аб лас ных, ра ён ных. Свя-
та кі но — свя та ўсіх, хто лю біць 
кі но.

Пад час вы ступ лен ня стар шы ні 
Бе ла рус ка га са ю за кі не ма та гра-
фіс таў Вік та ра Ва сіль е ва я рап-
там зра зу ме ла, ча го не ха па ла 
свя ту да гэ туль. Не ха па ла не паў-
тор най аў ры кі не ма то гра фа, над-
звы чай най уз нёс лас ці, шчы рас ці 
па чуц цяў «праз край», ня стры-
ма на га ар тыс тыз му. Ува соб ле ны 
дух кі не ма то гра фа... Вось яго і 
не стае — пры ўсёй без умоў най 
фак тыч най на яў нас ці кі на пра цэ-
су. Пра гэ та рас па вёў ды рэк тар 
«Бе ла русь філь ма»: у 2011 г. ство-
ра на 9 іг ра вых, 66 да ку мен таль-
ных і 9 ані ма цый ных філь маў. У 
2012 г. за вер ша на пра ца над 5 іг-

ра вы мі кі на- і тэ ле стуж ка мі, пра цяг ва ец ца пра ца яшчэ над 9 
пра ек та мі.

Пры ем на бы ло і атры маць па да ру нак. Усім пры сут ным ўру-
чылі ўні каль ныя вы дан ні кі на сту дыі «Бе ла русь фільм»: штось-
ці на кшталт мас тац кай «спра ва зда чы» пра яе дзей насць на 
пра ця гу 2000 — 2012 гг. у га лі не іг ра во га і ані ма цый на га кі но. 
Ад па вед на, 52 і 49 найменняў, ство ра ных бе ла рус кі мі кі не ма-
та гра фіс та мі, а так са ма ў су пра цоў ніц тве з ка ле га мі з ін шых 
дзяр жаў. Шы коў ная па лі гра фія, ары гі наль нае афарм лен не. 
500 асоб ні каў — са праўд ны ра ры тэт. За ста ец ца прэ зен та ваць 
іх тым, хто ка жа, што «кі на ня ма». З па жа дан ня мі плён най 
пра цы.

І ўсё ж та кі 
яно ёсць!..
Споў ні ла ся 88 га доў 
бе ла рус ка му кі не ма то гра фу: 
17 снеж ня 1924-га бы ла 
вы да дзе на па ста но ва Са ве та 
на род ных ка мі са раў «Аб 
кі на вы твор час ці ў БССР». 
У 1994 г. Ука зам Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі дзень 17 снеж ня 
пры зна ча ны пра фе сій ным 
свя там бе ла рус кіх 
кі не ма та гра фіс таў.
Роз ныя ча сы яны пе ра жы ва лі. 
У апош няе дзе ся ці год дзе — 
тое, што стар шы ня Бе ла рус ка га 
са ю за кі не ма та гра фіс таў 
Вік тар Ва сіль еў на зваў «эта пам 
сы рой глі ны». Рас па вес ці 
пра тое, як яна «ме сіц ца», 
важ на не менш, чым пе ра даць 
асаб лі ва хва лю ю чыя мо ман ты 
свят ка ван ня Дня бе ла рус ка га 
кі но 17 снеж ня 2012 г. Ура чыс ты мо ман т свя та.

Вок лад кі бук ле таў.

Тац ця на БЕ ЛЬ СКАЯ

Са мае поў нае вы дан не тво раў у 25 та-
мах бы ло рас па ча та па іні цы я ты ве на ву-
коў цаў ка фед ры бе ла рус кай лі та ра ту ры 
і куль ту ры фі ла ла гіч на га фа куль тэ та. 
На па чат ку су стрэ чы іні цы я тар вы дан-
ня Збо ру тво раў, да след чык спад чы ны 
У. Ка рат ке ві ча да цэнт ка фед ры бе ла-
рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры Ана толь 
Ве ра бей ад зна чыў, што твор часць пісь-
мен ні ка зай мае ў бе ла рус кай лі та ра ту-
ры асаб лі вае і па куль яшчэ ні кім ін шым 
сур' ёз на не аспрэ ча нае мес ца.

Ад кры ва ючы прэ зен та цыю, дэ кан фі-
ла ла гіч на га фа куль тэ та пра фе сар Іван 
Роў да пад крэс ліў, што са праўд ную сут-
насць па пу ляр нас ці вя до ма га аў та ра 
мож на вы тлу ма чыць са мым іс тот ным 
фак та рам — тым, што яго твор часць ад-
па вя дае са мым на дзён ным і важ ным за-
па тра ба ван ням сён няш ня га дня.

За гад чык ка фед ры тэ о рыі лі та ра ту ры 
і рэ дак тар дру го га то ма Збо ру тво раў 
У. Ка рат ке ві ча пра фе сар Вячас лаў Ра-
гой ша ў сва ім вы ступ лен ні за зна чыў, 
што са цы яль на-ма раль ны па фас тво раў 
У. Ка рат ке ві ча слу жыць не па рыў нас ці 

ду хоў на-гіс та рыч ных су вя зей су час нас-
ці і мі ну ла га — та го мі ну ла га, якое дае 
ўрок спра вяд лі вас ці і вы са ка род ства, 
вер нас ці вы со кім ідэа лам жыц ця. У кан-
цы свай го вы ступ лен ня Вя ча слаў Ры го-
ра віч пры га даў, што У. Ка рат ке віч быў 
цес на звя за ны з фі ла ла гіч ным фа куль-
тэ там, ці ка віў ся пы тан ня мі лі та ра ту раз-
наў чай на ву кі, ра зу меў вы со кую мі сію 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ў фар мі ра ван ні 
гра ма дзян ска га воб лі ку су час ні ка.

Вя ла су стрэ чу за гад чык ка фед ры бе ла-
рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры пра фе сар 
Тац ця на Ша мя кі на, якая пры за вяр шэн-
ні ўра чыс тас цей ад зна чы ла, што пра па-
на ва нае шы ро ка му чы та чу вы дан не зна-
ё міць з мно гі мі ра ней не апуб лі ка ва ны мі 
тво ра мі пісь мен ні ка, якія рас кры ва юць 
сут насць твор час ці У. Ка рат ке ві ча.

Свет Ка рат ке ві ча
На фі ла ла гіч ным фа куль тэ це Бел дзярж уні вер сі тэ та 
19 снеж ня ад бы ла ся прэ зен та цыя пер шых двух та моў 
Збо ру тво раў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, ад на го з са мых вя до мых 
бе ла рус кіх пісь мен ні каў ХХ ста год дзя. 
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Але сь МА Р ЦІ НО ВІЧ

Паў та ру ся: 85 га доў з дня на ра джэн-
ня. А 60 га доў та му ў га зе це «Лі та ра ту ра 
і мас тац тва» ўпер шы ню быў зме шча ны 
яго фо та зды мак. У кан цы ж 1957 го да 
Крук стаў фо та ка рэс пан дэн там «Лі Ма». 
Зна чыць, 55 га доў та му. Праў да, у штат 
рэ дак цыі «Лі та ра ту ра і мас тац тва» быў 
пры ня ты яшчэ ў кан цы са ка ві ка 1951 го-
да. Пас ля та го як дэ ма бі лі за ваў ся з ар міі, 
ад даў шы ёй сем га доў. У «ЛіМ» жа быў 
узя ты ша фё рам. А по тым, як пры гад вае 
та га час ны га лоў ны рэ дак тар што тыд нё-
ві ка Мі ко ла Гіль, «на быў Ула дзі мір фо та-
апа рат, а гэ та бы ла «па луч ка» чыр во на га 
бай ца за сем га доў служ бы, і па чаў па ці ху, 
па тро ху зды маць. Вось так па кры се, вы-
кон ва ю чы сваю ша фёр скую ра бо ту, ава-
ло даў фо та ра мяст вом. Фа та кор ства за 
«ба ран кай» праз пэў ны час ста ла пра фе-
сі яй, ён цал кам ад да ваў ся лю бі май спра-
ве і яна ста ла мэ тай яго на га жыц ця».

Уво гу ле ж, стаж фо та рэ пар цёр скай ра бо-
ты Ула дзі мі ра Анд рэ е ві ча быў больш як 45 
га доў: у ве рас ні 1992 го да (яшчэ ад на «юбі-
лей ная» да та) стаў фо та ка рэс пан дэн там 
ча со пі са «Тэ ат раль ная Бе ла русь», які паз-
ней на зы ваў ся «Тэ ат раль ная твор часць». 
Кан чат ко ва на за слу жа ны ад па чы нак пай-
шоў толь кі ў каст рыч ні ку 1999 го да. Да рэ-
чы, не ка то ры час у гэ тай рэ дак цыі па су мя-
шчальніцтве пра ца ваў і я, тры ма ю чы гэ та ў 
та кім сак рэ це, што ў «Лі Ме» ні хто і не зда-
гад ваў ся. Не ў апош нюю чар гу та му, што 
ўмеў тры маць язык за зу ба мі Крук, з якім 
мы на гэ ты час ужо даў но сяб ра ва лі. Ня гле-
дзя чы на вя лі кую роз ні цу ва ўзрос це: аж но 

19 га доў атрым лі ва ец ца. На ват на «ты» быў 
з ім. Па ча так жа гэ та га сяб роў ства ад быў ся 
пас ля та го, як у 1972 го дзе (юбі лей на юбі-
леі!) я, пры ехаў шы са Слуц ка, быў узя ты на 
пра цу ў «ЛіМ».

Дак лад на і ска заць не ма гу, як мы зблі-
зі лі ся. Ба дай, не ў апош нюю чар гу з-за та-
го, што не ка то рыя та дыш нія су пра цоў ні-
кі што тыд нё ві ка маё з'яў лен не ў рэ дак-
цыі ўспры ня лі як пры ход пра він цы я ла. 
«Ра ён шчык» — сёй-той ка заў, над та не 
ха ва ю чы ся. Ды каб жа са мі гэ тыя «ста-
ліч ныя эс тэ ты» штось ці знач нае на пі са-
лі! А вось ме на ві та Ула дзі мір Анд рэ е віч 
ака заў ся адзін з ня мно гіх, хто ўспры маў 
усё цвя ро за. Дый, як я паз ней да ве даў ся, 
ся го-та го з гэ тых «мэт раў» ён не да люб лі-
ваў. Та му па сту по ва і па ча лі склад вац ца 
па між на мі доб рыя ад но сі ны.

Яшчэ больш пры яз ны мі на шыя ад но сі-
ны ста лі пас ля та го, як Крук на быў «Вол-
гу». У са мо га Іва на Ме ле жа ку піў! Яшчэ 
ж праз не ка то ры час па ча лі з Ула дзі мі рам 
Анд рэ е ві чам ез дзіць у ка ман дзі роў кі.

Тыя су мес ныя па езд кі з Ула дзі мі рам 
Анд рэ е ві чам бы лі ка рыс ныя тым, што 
да зва ля лі лепш спаз наць жыц цё. Ка лі 
хто і аказ ваў ся пры та кіх па езд ках у ня-
вы гад ным ста но ві шчы, дык сам Крук. 
На бі ра ла ся шмат фак таў, я пі саў вя лі кія 
ма тэ ры я лы. У вы ні ку ў га зе це за ста ва ла-
ся ма ла мес ца на фо та здым кі. Так бы ло 
і та ды, ка лі мы на ве да лі ся ў Гу дзе віц кую 
ся рэд нюю шко лу, дзе пра ца ваў вы дат ны 
пе да гог Алесь Бе ла коз, які вель мі шмат 
зра біў дзе ля бе ла рус кас ці. На ват му зей 
ства рыў. Му зе ем ста ла і ста рая ся лян-
ская ха та. Без экс па на таў, бо са ма са бой 

з'яў ля ла ся экс па на там. У якас ці ілюст-
ра цыі да гэ та га ма тэ ры я лу ў «Лі Ме» быў 
зме шча ны толь кі яе зды мак. А Ула дзі мір 
Анд рэ е віч жа быў іні цы я та рам па езд кі.

Ула дзі мір Анд рэ е віч умеў зна хо дзіць 
ці ка вых лю дзей. Най перш тых, хто плён-
на пра ца ваў на ні ве бе ла ру шчы ны. Ён 
па зна ё міў мя не і з Ула дзі мі рам Пу зы нем, 
які, на жаль, ня даў на заў час на пай шоў з 
жыц ця. З'яў ляў ся вы дат ным май страм 
бе ла рус кіх на род ных му зыч ных ін стру-
мен таў. Ства рыў Пу зы ня ў ад ным з па-
ко яў ін тэр на та ця пе раш ня га Бе ла рус ка-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 
мас тац тваў і «Бе ла рус кую хат ку».

Пра ца здоль насць ва Ула дзі мі ра Анд рэ-
е ві ча бы ла здзіў ляль ная. Ён ха дзіў на ўсе 
тэ ат раль ныя прэм' е ры (пад крэс лю: на 
ўсе!) і ўжо на заўт ра пра па ноў ваў здым кі 
ў ну мар. Без яго на га ўдзе лу не абы хо дзі ла-
ся ні вод нае лі та ра тур нае свя та. Не ка жу-
чы ўжо пра з'ез ды пісь мен ні каў, пле ну мы, 
ве ча ры ў До ме лі та ра та ра. І на ват з па ся-
джэн няў твор чых сек цый да ваў здым кі. У 
яго са бра ла ся ўні каль ная фо та тэ ка: дзя-
сят кі, сот ні фо та ра бот, най ве лі зар ней шая 
коль касць пра яў ле ных не га ты ваў. Ка лі ў 
ка го-не будзь з пісь мен ні каў быў юбі лей, 
да яго пры хо дзі лі су пра цоў ні кі мно гіх 
рэ дак цый. Ні ко му не ад маў ляў, кож на му 

да ваў не аб ход ны зды мак. Яго ны мі па слу-
га мі ка рыс та лі ся і су пра цоў ні кі эн цык-
ла пе дый, скла даль ні кі роз ных ан та ло гій, 
ка лек тыў ных збор ні каў. Звяр та лі ся па 
да па мо гу на ват з Маск вы, Ле нін гра да, са 
ста ліц са юз ных рэс пуб лік.

Кож ны пра цоў ны дзень ран кам я ўспа-
мі наю яго. Дый як не ўспом ніць, ка лі, 
іду чы ў свой ка бі нет, між во лі спы ня ю ся 
ка ля су сед ня га. Ця пер у ім зна хо дзіц ца 
ад дзел вы твор час ці. Ра ней у гэ тым ка-
бі не це бы ла фо та ла ба ра то рыя. Ужо і не 
па мя таю, ці ві се ла на ёй шыль да. Ба дай, і 
не бы ло: рэд ка хто ў ла ба ра то рыю, апроч 
яе гас па да ра, і за хо дзіў. Я ж на вед ваў ся 
рэ гу ляр на. Над та доб ра пры свят ле чыр-
во на га ліх та ра — пры та кім свят ле, як вя-
до ма, не ка лі пра яў ля лі ся плён кі, ра бі лі ся 
здым кі — не та роп ка па га ва рыць.

Ус пом ніў Ула дзі мі ра Кру ка — і ад ра зу 
ляг чэй ста ла на сэр цы. Як бы там ні бы ло, 
а ён і ча ла век з ма ёй бія гра фіі. Ула дзі мір 
Анд рэ е віч ці прос та Ва ло дзя. Хоць я яго, 
зда ец ца, звы чай на на зы ваў Анд рэ е віч. А 
то і прос та звяр таў ся, не згад ва ю чы ні 
імя, ні імя і імя па баць ку. Маў ляў, пой-
дзем, зро бім, па е дзем. Як быц цам і не-
куль тур на так звяр тац ца. Хоць ка лі гэ та 
для абод вух доб ра, дык тут ні чо га не звы-
чай на га. Нам жа абод вум бы ло доб ра.

Да ні на па мя ціДа ні на па мя ці

Жы вым — жы вое. Мёрт вым... Мёрт вым — па мяць. Толь кі ча сам 
атрым лі ва ец ца так, што мы, жы выя, пра тых, хто ады шоў у 
веч насць, за бы ва ем. Не, з па мя ці іх не вы крэс лі ва ем, але ня рэд ка 
не ка рыс та ем ся на го дай ска заць пра іх доб рае сло ва. Так ста ла ся 
і ў мя не з Ула дзі мі рам Кру ком, з дня на ра джэн ня яко га 24 чэр ве ня 
споў ні ла ся 85 га доў. І па мя таў жа пра юбі лей, бо заў сё ды він ша ваў 
яго ў гэ ты дзень. Ня рэд ка і су стра ка ліся. Толь кі мі тус лі выя буд ні 
не да зво лі лі свое ча со ва на пі саць ар ты кул. Ка лі якое апраў дан не 
і мо жа быць, то хі ба тое, што ўвесь сё лет ні год у да чы нен ні 
да яго най па мя ці юбі лей ны. Мяр куй це са мі.

(Заканчэнне. 
Пачатак на стар. 1.)

І лі ры ка, і эпас, і лі та ра тур на-
кры тыч ная дум ка скі ра ва ныя па 
сут нас ці ў ад ным на прам ку — да 
ча ла ве ка, да яго спаз нан ня, ад-
крыц ця ў ім не зве да ных ра ней 
глы бінь. У ад ным з ін тэр в'ю гэ ту 
ці ка васць да ча ла ве ка Ула дзі мір 
Гні ла мё даў вы зна чае як асноў-
ную ад зна ку сва ёй па зі цыі да-
след чы ка. Па вод ле слоў твор цы, 
яго най перш ці ка віць, «ці ёсць 
там (у тво ры) но выя звест кі пра 
ча ла ве ка».

У гэ тай за ці каў ле нас ці ча ла-
ве кам, ва ўсім, што звя за на з 
яго жыц цём, у ці ка вас ці да са-
мо га жыц ця ва ўсіх яго пра явах 
— вы яў ля ец ца ха рак тар Ула дзі-
мі ра Ва сіль е ві ча і як асо бы, і як 
ву чо на га, і як твор цы. Не здар ма 
на за кан чэн не кні гі пра гэ та га 
вы дат на га бе ла рус ка га твор цу 
— «Ула дзі мір Гні ла мё даў: "За-
ста вац ца са бой..."» (сло вы, якія 
так са ма вель мі ста су юц ца да яго 
ду хоў на га воб лі ку!) — зме шча-
на яго вы каз ван не ме на ві та пра 
ад но сі ны да жыц ця: «Ну, а са мае 
га лоў нае маё да сяг нен не за клю-
ча ец ца ў тым, што ня гле дзя чы 
на ўзрост, у мя не за ха ва ла ся ці-
ка васць да жыц ця».

Гэ та вы дат ная ўлас ці васць 
ха рак та ру не толь кі да зва ляе 
пад трым лі васць на на леж-
най вы шы ні жыц цё вы то нус, 
яна дае маг чы масць з вя лі кай 

ува гай, лю боўю і за хап лен-
нем ставіц ца як да шмат стай-
ных пра яў быц ця, так і да іх 
эс тэ тыч на га пе ра ўва саб лен-
ня ў лі та ра тур ным тво ры. У 
ін тэр в'ю, апуб лі ка ва ным ся-
род ін шых у зга да най вы шэй 
кні зе, у кні зе — да ні не па ва гі 
вы дат на му ву чо на му і пісь-
мен ні ку ад імя яго шмат лі кіх 
вуч няў і ка лег — Ула дзі мір Ва-
сіль е віч за ўва жае, што га лоў-
ным па бу джаль ным сты му лам 
пры зна ём стве з лі та ра тур ным 
тво рам і ўзнік нен ні жа дан ня 
асэн са ваць яго мас тац кую ад-
мет насць з'яў ля ец ца для яго 
па чуц цё «за ка ха нас ці» ў гэ ты 
твор. Гні ла мё даў пі ша пра ду-
хоў на і эс тэ тыч на бліз кіх яму 
паэ таў, пра за ікаў, пра тых, у 
ка го ён зна хо дзіць тое, чым 
мож на па дзя ліц ца з чы та чом 
як за па вет най ра дас цю.

Вы то кі ўлас най лі та ра тур най 
твор час ці Ула дзі мі ра Гні ла мё да-
ва так са ма там — у не пе ра адоль-
най пра зе спаз нан ня, а яшчэ ва 
ўсве дам лен ні та го, «што ка лі я 
пра гэ та не рас ка жу, то ні хто не 
рас ка жа». Па мяць асоб на га ча-
ла ве ка, сям'і, ро ду — бяс цэн ная 
скарб ні ца, з якой вы рас тае цуд 
мас тац тва, ус кры ля ец ца сло ва, 
як ле ген дар ная птуш ка Фе нікс. 
Най важ ней шай за да чай, па чэс-
най мі сі яй лі та ра ту ры, лі чыць 
Ула дзі мір Ва сіль е віч, з'яў ля ец ца 
як раз збе ра жэн не гэ та га ду хоў-

на га скар бу — люд ской па мя ці. 
Лі та ра ту ра, на яго дум ку, са мы 
на дзей ны сро дак у ба раць бе су-
праць энт ра піі, якая па гра жае 
на шай агуль най па мя ці.

Ула дзі мір Гні ла мё даў зра біў 
іс тот ны ўнё сак у раз віц цё бе-
ла рус кай эпіч най тра ды цыі ва 
ўмо вах ХХІ ста год дзя. Гэ та трэ-
ба асаб лі ва пад крэс ліць: га вор ка 
ідзе ме на ві та пра раз віц цё эпі кі 
ў но вым ста год дзі, у час, ка лі з 
вы шы ні но ва га гіс та рыч на га пе-
ра ва лу ад кры ва юц ца яшчэ ня-
зве да ныя і не пра яс не ныя перс-
пек ты вы, ка лі ўжо на ват та кі 
най ноў шы кі ру нак як пост ма-
дэр нізм прад стае па сут нас ці за-
вер ша ным эта пам лі та ра тур на-
га раз віц ця. Што ж да лей, якім 
шля хам іс ці лі та ра ту ры ў бу ду-
чым? І на огул — ці бу дзе ў яе гэ-
ты но вы час?

У пе ра ход ны пе ры яд (які, зда-
ец ца, так са ма па ды хо дзіць да за-
вяр шэн ня), ка лі вя лі ся ажыў ле-
ныя дыс ку сіі на конт перс пек тыў 
куль ту ры, пад су мнен не бра ла ся 
ча сам на ват са ма маг чы масць 
іс на ван ня ў бу ду чым лі та ра ту-
ры. Маў ляў, ёй на зме ну прый-
дуць які ясь ці но выя спо са бы і 
фор мы ар га ні за цыі мас тац ка га 
вы каз ван ня, звя за ныя з элект-
рон ны мі срод ка мі ка му ні ка цыі, 
кам п'ю та ры за цы яй і вір ту а лі за-
цы яй куль тур най пра сто ры.

Пэў ныя зме ны, вя до ма, ад-
бы лі ся. Мас тац кае сло ва па шы-

ры ла сфе ру свай го іс на ван ня 
за кошт вы ка ры стан ня маг чы-
мас цей элект рон ных нось бі таў 
ін фар ма цыі. Утва ры ла ся на ват 
та кое ад га лі на ван не, як сет-
ка вая лі та ра ту ра. Не лі ней ны 
прын цып апо ве ду, ха рак тэр ны 
для мно гіх пост ма дэр нісц кіх 
тво раў, бліз кі па вод ле сва ёй 
сут нас ці да прын цы пу па бу до-
вы сет кі. З пос пе хам рас пра-
цоў ваў та кую ме то ды ку ў сва-
іх тво рах, на прык лад, серб скі 
пісь ме нік Мі ла рад Па віч.

І ўсё ж лі та ра ту ра і ў наш час, 
у ХХІ ста год дзі, за ха ва ла свае 
ас но ва твор ныя ўлас ці вас ці, за-
ста ла ся вер най сва ёй ча ла ве-
каз наў чай пры ро дзе. Па зі цыі 
рэа ліз му, уз ба га ча на га но вы мі 
па ды хо да мі і пры ёма мі, но вым 
ба чан нем све ту і ча ла ве ка, сён-
ня як раз ума цоў ва юц ца. Рэа лізм 
— гэ та жы вая з'я ва ў мас тац тве, 
па коль кі су вязь з жыц цём, з 
усім тым, што не змя шча ец ца ў 
тво ры, але на стой лі ва па тра буе 
свай го ўва саб лен ня, з'яў ля ец ца 
яго са май іс тот най пры кме тай.

Па гэ тым шля ху як най больш 
ад па вед ным яго эс тэ тыч ным 
уяў лен ням, мас тац кім прын-
цы пам і ідэй ным пе ра ка нан-
ням ідзе Ула дзі мір Гні ла мё даў. 
Яго эпі ка, тры ва ла спа лу ча ная 
з на цы я наль най мас тац кай тра-
ды цы яй, уяў ляе са бой ха рак-
тэр ную з'я ву ме на ві та су час най 
лі та ра ту ры, та му што яна су гуч-

на на стро ям і све та ад чу ван ню 
ча ла ве ка на ша га ча су. Ра ма ны 
Гні ла мё да ва («Уліс з Прус кі», 
«Ра сія», «Вяр тан не», «Ва лош-
кі на мя жы») — гэ та тво ры, у 
якіх у скан цэнт ра ва ным вы гля-
дзе ўва со біў ся жыц цё вы до свед 
на ша га су час ні ка, дзе аса бо вае 
і звя за нае з ім ро да ва-ся мей нае 
ўспры ман не гіс то рыі спа лу ча-
ец ца з на цы я наль ным і агуль на-
ча ла ве чым.

Ство ра нае Ула дзі мі рам Ва-
сіль е ві чам Гні ла мё да вым у на-
ву цы пра лі та ра ту ру, у лі та ра-
тур най кры ты цы, у са мой лі та-
ра ту ры за дзе ся ці год дзі твор чай 
пра цы ўраж вае сва ім раз ма хам, 
шмат стай нас цю, фі ла соф скай 
за глыб ле нас цю ў праб ле мы 
быц ця і эс тэ тыч най чуй нас цю 
да сло ва. Ство ра на вель мі ба га-
та. У лі та ра ту раз наў стве, мож на 
з пэў нас цю га ва рыць пра гэ та, 
іс нуе і па спя хо ва раз ві ва ец ца 
на ву ко вая шко ла Гні ла мё да ва. 
У про зе ім ад кры ты па сут нас ці 
но вы на пра мак раз віц ця эпі кі, 
у якім сін тэ зу юц ца жан ра выя 
тра ды цыі і мас тац кія зда быт кі 
су час нас ці.

Ад нак жа трэ ба ўліч ваць, што 
Ула дзі мір Ва сіль е віч заў сё ды кі-
ру ец ца на ступ ным жыц цё вым 
прын цы пам: не спы няц ца на да-
сяг ну тым. Та му па жа да ем яму 
твор ча га плё ну, но вых здзяйс-
нен няў на ка рысць ай чын най 
лі та ра ту ры.

Зна ка вае імя ў бе ла рус кай лі та ра ту ры

Ула дзі мір Анд рэ е віч... Ва ло дзя...Ула дзі мір Анд рэ е віч... Ва ло дзя...
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Свя т ла  на КА ЛЯДКА,
ф о т а Ка с т уся Др о б ав а

і  з  кнігі  «Ула дзімір Гніламёдаў :
"За с т ав ацца с а б ой"»

Да та кіх да след чы каў на ле жыць Ула-
дзі мір Гні ла мё даў, ака дэ мік НАН Бе ла-
ру сі, док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе-
сар, які шмат га доў уз на чаль ваў ад дзел 
тэ о рыі лі та ра ту ры ў бы лым Ін сты ту це 
лі та ра ту ры імя Ян кі Ку па лы, з'яў ляў ся 
на мес ні кам ды рэк та ра, а за тым і ды-
рэк та рам ін сты ту та. Гэ тыя га на ро выя 
па са ды на клад ва лі вя лі кую ад каз насць 
на Ула дзі мі ра Ва сіль е ві ча за ін сты тут, 
яго на ву ко вых су пра цоў ні каў, а яшчэ 
бо лей — за ўзро вень на ву ко вых да-
сле да ван няў, у якіх важ на бы ло год на і 
аб' ек тыў на ад люст ра ваць бе ла рус кую 
лі та ра ту ру на ўсіх эта пах яе ста наў лен-
ня — ад ста ра жыт на га пе ры я ду да су-
час нас ці, ад кла січ ных тво раў вя до мых 
пісь мен ні каў да пер шых спроб ма ла дых 
аў та раў у ча со пі сах і га зе тах... На шмат-
лі кіх па ся джэн нях ад дзе ла тэ о рыі лі та-
ра ту ры, Ву чо на га са ве та ін сты ту та, на 
кан фе рэн цы ях і су стрэ чах Ула дзі мір Ва-
сіль е віч не ад ной чы пад крэс лі ваў, што ад 
ад каз нас ці на ву коў ца за агуль ную спра-
ву ін сты ту та, ад яго здоль нас цей быць 
част кай на ву ко ва га ка лек ты ву, ад умен-
ня да сле да ван не кож на га ўпі саць у ка-
лек тыў ную на ву ко вую пра цу за ле жыць, 
ці атры ма ец ца ўсе ба ко вае і шмат уз роў-
не вае ад люст ра ван не лі та ра тур на га пра-
цэ су. Праб ле ма ты ка ка лек тыў най тэ мы 
кож на га ад дзе ла ў ін сты ту це па він на 
быць скі ра ва на на ўва саб лен не агуль на-
га за дан ня лі та ра ту раз наў цаў, га лоў ная 
за да ча яко га, як ад зна чыў Мі хась Ты-
чы на, у тым, каб «...да па маг чы но ва му 
па ка лен ню бе ла ру саў, не абы яка ва му да 
лі та ра тур на-мас тац кай, тэ а рэ тыч най і 
кры тыч най дум кі, ары ен та вац ца ў скла-
да най сіс тэ ме су час ных эс тэ тыч ных ве-
даў, у су пя рэч лі вым су іс на ван ні ў «по лі 
лі та ра ту ры» ад роз ных мас тац кіх ідэй і 
кан цэп цый, у шмат век тар най пра сто ры 
спа бор ніц тва тра ды цый ных і іна ва цый-
ных ме та даў на ву ко ва га да сле да ван ня і 
кры тыч ных па ды хо даў. Без уся го гэ та га 
ў су час най сі ту а цыі, якая скла ла ся ў вы-
ні ку шпар ка га раз віц ця пост ін дуст ры-
яль най цы ві лі за цыі і вы яві ла фун да мен-
таль ныя су пя рэч нас ці ў эка ла гіч най, 
дэ ма гра фіч най, ант ра па ла гіч най, са цы-
я куль тур най сфе рах, не маг чы ма адэ-
кват нае асэн са ван не су час на га лі та ра-
тур на га пра цэ су і тра ды цый ных ідэа лаў 
пра грэ су». Ме на ві та на вы ка нан не гэ тай 
за да чы скі роў ваў Ула дзі мір Ва сіль е віч 
ву чо ных пры ар га ні за цыі на ву ко ва га 
пра цэ су ў ін сты ту це.

Ву чо ны — гэ та част ка скла да на га ме-
ха ніз му лі та ра ту раз наў ства, і кож ны ва 
ўлас ным да сле да ван ні па ві нен ары ен та-
вац ца на по шук но вых шля хоў раз віц ця, 
но вых гу ма ні тар ных каш тоў нас цей, све-
та по гляд ных стра тэ гій як у даў ні не, так і 
ў су час най лі та ра ту ры, пра што свед чаць 
дзя сят кі на ву ко вых ма на гра фій Ула дзі-
мі ра Ва сіль е ві ча. У да след чыц кім ар се-
на ле У. Гні ла мё да ва — і тра ды цый ныя 
ме та да ла гіч ныя пры ёмы, і най ноў шыя 
спо са бы рас крыц ця за ко наў раз віц ця 
мас тац тва сло ва. На ву ко вы ін та рэс яго 
рас паў сюдж ва ец ца як на асоб ных аў та-
раў (І. Ме леж, Ян ка Ку па ла, Якуб Ко лас, 
М. Баг да но віч, А. Ку ля шоў, П. Броў ка, 
М. Танк, А. Пы сін, П. Пан чан ка, В. Зу ё-
нак і інш.), так і на бе ла рус кую лі та ра-
ту ру ХХ ст. як ад ну з форм на цы я наль-
най ду хоў на-эс тэ тыч най свя до мас ці, 

важ ныя ас пек ты якой знай шлі ад люст-
ра ван не ў на звах ма на гра фій У. Гні ла мё-
да ва: тра ды цыі і на ва тар ства, твор чая 
ін ды ві ду аль насць і лі та ра тур ны пра-
цэс, кла сі кі і су час ні кі, ад даў ні ны да 
су час нас ці... У пе ра лі ча ных на прам ках 
да сле да ван няў Ула дзі мі ра Ва сіль е ві ча 
ад люст ра ваў ся шы ро кі ахоп прад ме-
таў і аб' ек таў вы ву чэн ня ў хра на ло гіі іх 
вы яў лен ня ў лі та ра тур ным пра цэ се, ва 
ўза е ма за леж нас ці раз гля ду гу ма ніс тыч-
ных на цы я наль ных і агуль на ча ла ве чых 
ду хоў ных ідэа лаў і ма раль ных каш тоў-
нас цей у асоб ным тво ры і ўсёй гіс то рыі 
раз віц ця лі та ра ту ры.

Ка лі кры тык звяр таў ся да жыц ця і 
твор час ці асоб на га пісь мен ні ка, то ён 
імк нуў ся да сле да ваць ідэй на-тэ ма тыч-
ную на поў не насць тво раў, пра ана лі-
за ваць спо са бы мас тац ка га ад люст ра-
ван ня рэ ча іс нас ці, прад ста віць тэкст 
ва ўза е ма су вя зі тра ды цый і на ва тар скіх 
по шу каў пісь мен ні ка і, што вель мі важ-
на, пра са чыць эва лю цыю мас тац кай 
свя до мас ці аў та ра ў кан тэкс це лі та ра-
тур ных пра цэ саў. У. Гні ла мё да ва ці ка ві ла 
не толь кі тое, што на ві да во ку, на па верх-
ні, ад люст ра ва нае ў сю жэ це, кам па зі цыі, 
сты ліс ты цы і г. д., але і тое, што з'яў-
ля ец ца не ўсвя дом ле ным, па та ем ным, 
што ру хае аў тар скай за ду май, на паў няе 
тэкст свое асаб лі вай энер ге ты кай і пры-
му шае яго жыць ста год дзі, кра на ю чы 
зноў і зноў сэр цы чы та чоў роз ных па ка-
лен няў. У сва іх на ву ко вых пра цах ён шу-
каў ме та да ла гіч ны ключ да пра чы тан ня 
лю бо га паэ тыч на га тво ра. А су час ны на-
ра та ла гіч ны па ды ход ву чо на га ў ана лі зе 
паэ зіі Ян кі Ку па лы да зво ліў са праў ды 
па-но ва му па гля дзець на яго вер шы, ім 
бы лі аспрэ ча ны за штам па ва ныя і ча сам 
ідэа ла гі за ва ныя ацэн кі.

Уво гу ле, у на ву ко вых пра цах У. Гні ла-
мё да ва ня зму ша на пе ра кры жоў ва юц ца 
лі та ра ту раз наў чы і кры тыч ны та лен-
ты, што аб умо ві ла з'яў лен не та кіх роз-
ных па жан ры да сле да ван няў: твор чы 
парт рэт, на рыс пра бе ла рус кую паэ зію, 
на рыс жыц ця і твор час ці, кні га бя гу-
чай кры ты кі, ста рон кі ўспа мі наў і г. д. 
А ў апош нія дзе ся ці год дзі рас крыў ся ва 
ўсёй шы ры ні і глы бі ні та лент пра за іка, 
пра што свед чаць ра ма ны «Уліс з Прус-
кі» (2006), «Ра сія» (2007), «Вяр тан не» 
(2008) у якас ці са ма стой ных кніж ных 
вы дан няў. На пра ця гу 2009 — 2011 гг. у 
«По лы мі» дру ка ваў ся яшчэ адзін ра ман 

— «Ва лош кі на мя жы», а ў бя-
гу чым го дзе рас па ча та пуб лі-
ка цыя ра ма на «Лі ха лец це». 
Ана ліз пе ра лі ча ных тво раў 
па тра буе асоб на га ма на гра-
фіч на га да сле да ван ня, яны 
ча ка юць свай го да след чы ка, 
та му што ў вы гля дзе цык ла 
ра ма наў ужо ста лі па дзе яй у 
гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту-
ры. Ад нак вар та га ва рыць пра 
эпа пею, та му што аў тар пра-
во дзіць свай го ге роя праз па-
дзеі да рэ ва лю цый на га і пас-
ля рэ ва лю цый на га пе ры я ду, 
гра ма дзян скай вай ны, ула ды 
па ля каў у За ход няй Бе ла ру-
сі, рас па вя дае пра эміг ра цыю 
бе ла ру саў у Аме ры ку ў по шу-
ках за роб каў, пра іх блу кан ні 
па све це пад час бе жан ства, 
вы пра ба ван ні вай ны і пас ля-
ва ен на га ад ра джэн ня. Маг-
чы ма, да ча ка ем ся яшчэ ад ной 

кні гі і ўба чым, як пісь мен нік пра во дзіць 
свай го ге роя і праз па ку ты ня прос тай 
рэ аль нас ці хру шчоў ска-брэж неў ска га 
пе ры я ду ў гіс то рыі кра і ны. На пры кла-
дзе ад на го ро ду, ад ной вя лі кай сям'і і 
ад на го з гэ тай сям'і — бе ла ру са Ля во-
на Ку жа ля — пісь мен нік рас па вя дае 
пра ня прос ты лёс бе ла рус ка га на ро да 
ў пер шай па ло ве ХХ ст. У трох роз ных 
пра сто рах — ма лень кай вёс цы Прус ка 
За ход няй Бе ла ру сі, Аме ры цы і Ра сіі; і 
трох ча са вых вы мя рэн нях — па чы на-
ю чы з пер шых дзе ся ці год дзяў ХХ ст. і 
за вяр ша ю чы пе рад ва ен ны мі га да мі — 
па-роз на му рас кры ва ец ца асо ба ге роя. 
На зва ны цыкл ра ма наў, які на сён няш-
ні дзень скла дае пен та ло гію, — па вод ле 
У. Гні ла мё да ва, — «ся мей ная хро ні ка ў 
ду ху ба ро ка», але не толь кі: гэ та і маш-
таб ная, па на рам ная кар ці на жыц ця бе-
ла ру са-за ход ні ка, гэ та эн цык ла пе дыя 
ве даў пра са цы яль ныя, па лі тыч ныя, 
гіс та рыч ныя, эт на гра фіч ныя, куль тур-
ныя і ін шыя ас пек ты быц ця ча ла ве ка 
з на ро да ў пер шую па ло ву ХХ ст., гэ та 
гіс то рыя кра і ны.

Мне як бы лой ас пі рант цы Ула дзі-
мі ра Ва сіль е ві ча хо чац ца яшчэ ад зна-
чыць рэд кі пе да га гіч ны та лент, што 
ад чу лі на са бе мно гія вуч ні, якія дзя-
ку ю чы яго шчы рым кло па там, заў сёд-
най га тоў нас ці прый сці на да па мо гу, 
удум лі вым па ра дам і прос та бес ка рыс-
лі ва му раз до рван ню на ву ко вых ідэй 
на бы лі во пыт да след чыц кай пра цы і 
сён ня ста лі та ле на ві ты мі да след чы ка-
мі бе ла рус кай паэ зіі і про зы, пуб лі ку-
юць ма на гра фіі і ак тыў на вы сту па юць 
у срод ках ма са вай ін фар ма цыі ў Бе ла-
ру сі і за яе ме жа мі. Слу хаць Ула дзі мі-
ра Ва сіль е ві ча мож на бяс кон ца: ён як 
нось біт глы бо кіх ве даў пра лі та ра ту ру 
і лі та ра ту раз наў ства, ад ча соў рым скіх 
і грэ час кіх фі ло са фаў і да най ноў шых 
па ды хо даў да мас тац ка га тво ра, імк-
нец ца на за па ша ную ін фар ма цыю да-
но сіць і да сва іх па да печ ных, па шы ра-
ю чы іх кру га гляд, па паў ня ючы ме та да-
ла гіч ную ба зу іх да сле да ван няў но вым 
ін стру мен та ры ем. На чы та насць Ула-
дзі мі ра Ва сіль е ві ча ўраж вае: акра мя 
мас тац кай лі та ра ту ры, як бе ла рус кай, 
так і за меж най, яго чы тац кія ін та рэ сы 
ся га юць у ін шыя гу ма ні тар ныя дыс-
цып лі ны, у на ву ко вую прак ты ку не гу-
ма ні тар ных дыс цып лін, і паўсюль ён 
зна хо дзіць штось ці но вае, што мож-
на ўвес ці ў лі та ра ту раз наў чы ана ліз. 
Вель мі важ ная якасць яго як кі раў ні-
ка — Ула дзі мір Ва сіль е віч не на вяз вае 
ўлас ных ду мак ма ла дым да след чы кам, 
да зва ляе ім рас кры ва цца ў сва іх на-
прам ках на ву ко ва га вы ву чэн ня бе ла-
рус кай лі та ра ту ры, ухва ля ю чы «но вае 
сло ва» ў лі та ра ту раз наў чых по шу ках.

Доб ра па мя таю доў гія і вель мі па-
зна валь ныя раз мо вы з Ула дзі мі рам 
Ва сіль е ві чам, праз якія ад кры ва ла 
для ся бе но вую кра і ну — на ву ку. Гэ-
ты свет лы, шчы ры Ча ла век і та ле на ві-
ты, пра нік лі вы, вы дат ны Ву чо ны стаў 
для мя не Пер шым На стаў ні кам у на-
ву ко вай дзей нас ці. Толь кі дзя ку ю чы 
яго ня стом на му жа дан ню пра вес ці па 
ўсіх ла бі рын тах паэ зіі, яго ча ла веч на-
му спры ян ню, заў сёд най пад трым цы 
і муд ра му кі раў ніц тву пад час на ву ко-
вай ву чо бы, яго ду шэў ным вод гу кам 
на пе ра мо гі і па ра жэн ні я па лю бі ла лі-
та ра ту раз наў ства і бе ла рус кую паэ зію. 
Гэ та му Ча ла ве ку да дзе на за паль ваць 
свят ло ў ду шах лю дзей, адо рва ю чы іх 
доб рым, цёп лым сло вам — уз ні маць 
на строй, ве ру ў свае сі лы, пад трым лі-
ваць і да рыць над зею.

Тац ця на БА РЫ СЮК

Зубр ай чын на га 
лі ры каз наў ства

Са нет да 75-год дзя 
лі та ра ту раз наў цы і пра за іка

Ула дзі мі ра Гні ла мё да ва

У дзень двац цаць шос та га снеж ня
у год трыц цаць сё мы, за вей ны,
быў хлоп чык на ро джа ны кем ны —
меў дар ён кра сы спа сці жэн ня.

Быў доб ра зыч лі вым і шчы рым,
лю біў вер ша ва нае сло ва,
і род ная мат чы на мо ва
гу ча ла жа лей кай і лі рай.

Ён стаў вер ша знаў цам і твор цам.
Вя лі ідэа лы — як сон цы,
быў сам са бе — стро гі пры суд!

Код пос пе ху — та лент і пра ца!
Ця пер ён раз важ лі вы зубр
ай чын на га лі ры каз наў ства!

20.12.2012

Мой пер шы на стаў нік
Ву чо ны, да след чык, лі та ра ту раз наў ца... Гэ тыя іпас та сі на ву ко вай пра фе сій най дзей нас ці 
па тра бу юць асо бых здоль нас цей і та лен ту. Не кож ны змо жа прад ста віць на яў ны стан 
лі та ра тур на га пра цэ су ў пэў ных тэ а рэ тыч ных аб агуль нен нях і пра ек цы ях на бу ду чы ню. 
Не мно гія здоль ны вы явіць у раз ма і тай ма се твор цаў адо ра ных лі та ра та раў, 
якія бу дуць прад вы зна чаць лёс бе ла рус кай лі та ра ту ры. І толь кі адзін кі ў ста не акрэс ліць 
тэн дэн цыі раз віц ця мас тац кай твор час ці ў перс пек ты ве, уба чыць так ты ку і стра тэ гіі 
ста наў лен ня бе ла рус кай куль ту ры ў цэ лым.

Лявонцій Міхайлавіч Сцепанюк — 
дзед-выхавацель Уладзіміра Гніламёдава, 

правобраз Лявона Кужаля. 1950 г.
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Тац ця на С ТУ ДЗЕН КА

Па між ін шым, «ра ман-дзён-
нік» — не што ін шае, як аў та бія-
гра фія пісь мен ні ка, чые вы да-
дзе ныя не так даў но мас тац кія 
тво ры («Уліс з Прус кі», «Ра сія», 
«Вяр тан не») хут ка ўвой дуць у 
кла січ ны фонд бе ла рус кай лі-
та ра ту ры. Хтось ці здзіў ле ны? 
А як інакш ква лі фі ка ваць тое, 
што ста іць упо ра вень з най-
больш ад мет ны мі ўзо ра мі ай-
чын най кла сі кі? І не толь кі ай-
чын най...

І вось аў та бія гра фія: баць кі, 
эпі зо ды дзя цін ства ў род най 
вёс цы, вы шэй шая аду ка цыя ў 
Брэс це, вой ска, ас пі ран ту ра, 
«ма лод шае» на ву ко вае су пра-
цоў ніц тва, пар тый ная кар' е ра 
(то ес ная пра фе сій на му рос-
ту фі ло ла га), ка ман дзі роў кі-
ванд ра ван ні па роз ных кра-
і нах, су пра цоў ні кі, пісь мен -
ні кі, сяб ры, ад на дум цы і ан-
ты по ды, ства рэн не сям'і. 
Апош няе — ні бы ра ман у ра-
ма не.

Ме на ві та дзя ку ю чы шчы-
рас ці дзён нік пра буд ні ў ЦК 
і паў стае ра ма нам. «Стра-
шэн на ці ка ва, як гэ та яны тут 
усім кі ру юць» (11.02.1969), — 
ура жан не ма лод ша га на ву ко-
ва га су пра цоў ні ка Ін сты ту та 
лі та ра ту ры АН БССР У. Гні-
ла мё да ва пад час пер ша га ві-
зі ту ва ўра да вую ўста но ву з 
на го ды пра па на ван ня па са-
ды, «функ цыі». Функ цыя ін-
струк та ра ЦК, ку ра та ра пра-
цы Са ю за пісь мен ні каў, па-
тра ба ва ла са чыць за лі та ра-
тур ным пра цэ сам, гля дзець, 
«ці не да пус ка юць <пісь мен-
ні кі> якой двух смыс ле нас ці». 
«Гля дзець» трэ ба бы ло ў лі-
та ра тур на-мас тац кіх вы дан-
нях, пад час аса біс тых на вед-
ван няў Са ю за пісь мен ні каў, 
пра цу ю чы з ліс та мі чы та чоў 
і г. д. У вы ка нан ні ін струк та-
рам сва іх аба вяз каў ура зі ла 
ка рэкт насць ацэ нак лі та ра-
та раў — па зі цыя, аб умоў ле-
ная так тоў нас цю і па чуц цём 
спра вяд лі вас ці.

Прызнaюся: ня гле дзя чы на 
шчы ра ра ма ні за ва нае «ЦК», 
кар це ла дум ка: трэ ба ж — пра 
што пі ша! Ня ма «ЦК» — і дзя-
куй Бо гу, на вош та гэ ты ані як 
не фар мат ны ця пер яго пры-
від?! Але чы та ла ся да лей, і 
ўсё больш яск ра ва па ўста ва ла 
не абы яка васць пісь мен ні ка — 
да пар тыі і да ся бе, не абы яка-
васць, з якою з са ма га па чат ку 
дэк ла ра ва на: «Пар тый ную па-
зі цыю я па дзя ляю» (11.02.1969). 
Ві да воч на бы ло, што гэ ты «тэ-
зіс» не сфар му ля ва ны рап там, 
па ін струк цыі «звер ху», ён вы-
су ну ты раз важ лі ва і аса біс та: 
«...А я — пар тый ны ча ла век 
ці не? Ду маю, што пар тый ны, 
але, мне зда ец ца, не ма са вы... 
Не ча ла век гур ту, а хут чэй сам 
па са бе» (6.06.1969). Пар тый-
насць і ін ды ві ду аль насць, пар-
тый насць і не фар маль насць 
пар тый най пры на леж нас ці, 
са ма стой насць, год насць «пар-
тый ца» — та кое су стрэ неш ня-
час та.

*  *  *
«Мне ўсё ці ка ва, му сіць, 

та му, што і я кры ху пісь мен-
нік» (30.06.1970). Пісь мен нік 
і — фі ло саф, на ват па вод ле 
ўлас най не па срэд най ідэн ты-
фі ка цыі: у Ін дыі, дзе па бы ваў 
у 1974 г., «ха цеў ку піць пярс-
цё нак з ага там, але не бы ло 
за што. Шка да, агат но сяць 
фі ло са фы» (3 — 20.11.1974). 
Ці ка васць да све ту, здзіў лен-
не пе рад ба гац цем яго пра яў 

— вод свет та го ня куп ле на га 
пярс цён ка: ме на ві та здоль-
насць здзіў ляц ца і тво рыць 
фі ла со фію. «І ця пер, і заўж ды 
лю дзі па чы на лі фі ла соф ства-
ваць зы хо дзя чы са здзіў лен-
ня» (Арыс то цель). Пра тое ж 
пі ша і М. Хай дэ гер: фі ла со фія 
па чы на ец ца з на строю — «са 
здзіў лен ня, стра ху, за кла по-
ча нас ці, за ці каў ле нас ці або 
ра дас ці... На строй звяз вае 
жыц цё з мыс лен нем».

Ці ка ва, што ў тым жа 1974 г. 
У. Гні ла мё даў звяр тае ўва гу на 
дум кі М. Хай дэ ге ра пра мо ву 
— гэ та ў час, ка лі на са вец кай 
пра сто ры яшчэ не «зай ма лі ся» 
мэт рам ан та ло гіі, а на За ха дзе 
яшчэ не бы ла асэн са ва ная яго 
вы зна чаль ная ро ля ў мыс лен-
ні ХХ ст. «Пра чы таў цы та ту з 
не вя до ма га мне ня мец ка га фі-
ло са фа Хай дэ ге ра: «Мо ва ёсць 
дом быц ця», «мо ва — са мае 
поў нае ад люст ра ван не жыц-
ця на ро да, яго ха рак та ру»  
(4.05.1974). Сло вы гэ тыя, са-
праў ды, — та ям ні ца, якая бу дзе 
больш ці менш вы свет ле ная ў 
апош няе дзе ся ці год дзе, але не 
дзі ва, што яны чап ля юць за 
жы вое ге роя-апа вя даль ні ка, бо 
ма юць са мую не па срэд ную су-
вязь з яго ўлас ным стаў лен нем 
да све ту. Ка лі нам «усё ці ка ва», 
то мы «ўсё» са праў ды ба чым, 
пры кмя ча ем, за ўва жа ем і ней-
кім чы нам асэн соў ва ем, ка рыс-
та ю чы ся мо вай. У за ўва жан ні-
маў лен ні ра ней не за ўва жа нае-

не на зва нае па чы нае зна чыць і 
быць. Вось мо ва і «дом быц ця». 
Так што ўва га са мо га У. Гні ла-
мё да ва да жы вой мо вы (так-
са ма за фік са ва ная ў дзён ні ку) 
— зу сім не вы пад ко вая: «чуў 
вы раз», «па чуў у лаз ні», «па-
чуў пры маў ку», «па чуў... сло ва, 
але не ма гу даў мец ца, што яно 
зна чыць», — чу ласць да быц-
ця, увасобленага ў сло ве, ра зам 
з ад сут нас цю фі ла ла гіч най фа-
на бэ рыі ўсё знаў ства і «мо ва-
ўлас ніц тва».

М. Хай дэ гер, хут чэй за ўсё, 
не на сіў ага та, але ўво гу ле быў 
та кі ж спа гад ны, ад кры ты, чу-
лы да ўся го ча ла век, прос ты 
і не па срэд ны, удум лі вы і раз-
важ ны, у свя до мас ці і мо ве яко-
га са праў ды шмат ча го па ча ло 
быць, у пер шую чар гу — улас на 
фе но мен Быц ця як су праць лег-
лас ці іс на ван ня. У мо ве дзён ні-
ка У.  Гні ла мё да ва па чы нае быць 
жы вым і не па срэд ным не толь кі 
на менк ла тур нае ася род дзе, але 
і вя до мыя пісь мен ніц кія по ста-
ці, спра вы і свя ты ў твор чым 
ася род ку, уво гу ле лі та ра тур ны 
пра цэс 1960 — 1970-х гг. — лі-
та ра тур ная гіс то рыя Бе ла ру сі.

*  *  *
Я ўпэў не на: ка лі б у шко ле 

ці ву зе да мя не тра піў па доб-
ны ра ман-дзён нік — жы вая, 
не ака дэ міч на ад цяг ну тая гіс-
то рыя лі та ра ту ры, — то і «ака-
дэ міч ныя» пад руч ні кі інакш 
чы та лі ся б, і тво ры пісь мен-
ні каў ус пры ма лі ся б жы вы мі 
до све да мі жы вых лю дзей. Пра-
чы та ныя па ра лель на з ра ма-
нам-дзён ні кам У. Гні ла мё да ва 
тво ры П. Броў кі, У. Ка рат ке ві-
ча, І. Чыг ры на ва, А. Ма ка ён ка, 
В. Бы ка ва і шмат ка го яшчэ 
ззя лі б на шмат яр чэй! Спра ва 
не ў тым, што ім нестае ўлас-
най яр кас ці. Спра ва ў тым, 
што мо ла дзі час та не стае жыц-
цё ва га кан тэкс ту на ра джэн ня 
твор час ці. Та кі кан тэкст, ні бы 
су гес тыў ная пад каз ка ў сім ва-

ліч ным тво ры, рас фар боў ваў 
бы на пер шы по гляд ня знач-
нае, ак ту а лі за ваў мі ну лае, на-
блі зіў ча ла ве чае — рэ аль ную 
аў тар скую асо бу, а не міф.

Вя лі кая коль касць зга дак 
пра вя до мыя і на ват зна ка мі-
тыя по ста ці на дае дзён ні ку 
ха рак тар і ста тус гі пер тэкс ту. 
Гэ та да ра го га каш туе: гі пер-
тэкст — ад кры тая струк ту-
ра, ме жы якой за ле жаць вы-
ключ на ад ці ка вас ці чы та ча. 
Гі пер тэкст — цэ лы су свет. 
Пад ста вы дзе ля та го, каб ён 
ус пры маў ся та кім (г. зн. цэль-
нас цю), — ас но ва твор ная 
дум ка пісь мен ні ка і чы тац кая 
здоль насць да цэль на га, су-
куп на га мыс лен ня. Су куп нае 
мыс лен не прын цы по ва і за-
ці каў ле на су ад но сіць, «сцяг-
вае» ў адзін ства на яў ны, ужо 

атры ма ны до свед («кніж ны» 
і аса біс ты) і той, што атрым-
лі ва ец ца пад час чы тан ня, — 
су ад но сіць до свед уво гу ле. 
Ка лі та кая здоль насць у чы-
та ча ёсць, у гі пер тэкс це тво ра 
У. Гні ла мё да ва ён уба чыць кос-
мас жыц ця лі та ра ту ры — ай-
чын най і су свет най, мі ну лай 
і су час най. Ка лі ж здоль насць 
цэль най дум кі толь кі па чы нае 
склад вац ца, пад трым ка ёй за-
бяс пе ча на.

*  *  *
Пісь мен ніц кія «пры кід кі» 

ін струк та ра ЦК У. Гні ла мё да-
ва на ві да во ку па чы на ю чы з 
1969 го да. Роз дум пра лёс ад-
на го з бе ла рус кіх пісь мен ні каў-
эміг ран таў ад зна ча ны за ўва гай: 
«Жы вы ге рой для ці ка ва га сю-
жэ та, але хто дасць на пі саць?..» 
На ват па ін та на цыі гэ та зу сім 
не за ўва га кры ты ка або лі та-
ра ту раз наў цы, які пры кід вае 
перс пек ты вы лі та ра ту ры ўво-
гу ле. Ка лі ж пра гле дзець ня даў-
нія ін тэр в'ю ўжо з пісь мен ні кам 
У. Гні ла мё да вым, ад чу ва еш 
шчы ры жаль гэ тых сло ваў, ба-
лю чую скар гу на ўціск ча су, які 
не да ваў пі саць пра вар тае пісь-
мен ства.

Та кой вар тас цю пе рад усім 
быў лёс род ных, род най вёс-
кі і краю. У ча сы звыш па ско-
ра най ін дуст ры я лі за цыі вёс-
ка зда ва ла ся амаль пры ві дам 
мі ну ла га, здан ню, якая хут ка 
знік не, рас тво рыц ца ў бя гу-

чай без агляд кі гіс то рыі. За 
край, сла ву ты край Бе рас цей-
шчы ны, так са ма ад чу ва ла ся 
тры во га: на паў за бы тая гіс то-
рыя ай чын ных сла ву тас цей — 
урэш це за бы ты сла ву ты край, 
ні чый ны край, ні я кі край. Ме-
на ві та та кое хва ля ван не спа-
ра дзі ла на ступ ны дзён ні ка вы 
за піс: «Твар доў скі, між ін шым, 
ска заў, што толь кі тое за ста-
нец ца ў гіс то рыі, што атры мае 
па цвяр джэн не ў лі та ра ту ры» 
(24.12.1971), — сло вы пад-
трым кі яшчэ не кан чат ко ва 
акрэс ле най улас най твор чай 
перс пек ты ве і сло вы-ман дат 
на яе здзяйс нен не.

«Крыш та лі за цыі» твор чых 
імк нен няў па спры я ла, зда ец ца, 
і па мяць пра вай ну — па мяць 
улас ная і ка лек тыў ная, на род-
ная. У 1973 г. вый шаў ра ман 
І. Чыг ры на ва «Плач пе ра пёл-
кі», дзе, па між ін шым, ёсць 
эпі зод з па чат кам вай ны на 
Ма гі лёў шчы не. «У нас <на Бе-
рас цей шчы не> ўсё бы ло інакш. 
Ня мец кія ма та цык ліс ты з'я ві-
лі ся ў Ка мян цы... ужо к абе ду 
22 чэр ве ня. Каб ка лі пра гэ та 
на пі саць!» (3.05.1973). У трыц-
ца ці год дзе вы зва лен ня Бе ла-
ру сі У. Гні ла мё даў за на тоў вае 
ўспа мі ны пра пры ход Са вец-
кай Ар міі ў зня сі ле ны аку па-
цы яй род ны Кру гель. «Мо жа, 
ка лі-не будзь пра гэ та на пі-
шу» (28.03.1974), — аб агуль-
нен не па на рам на га па лат на, 
са праў ды вар та га мас тац ка-
га ўва саб лен ня-здзяйс нен ня. 
У 1975 г. — із ноў пра вай ну: 
«22 чэр ве ня. Са мы доў гі дзень. 
У гэ ты дзень па ча ла ся вай на 
і ра зам з ёй маё ва ен нае дзя-
цін ства. Мо жа, ка лі і рас ка жу, 
што та ды ад бы ва ла ся. Я ўпэў-
не ны, што імк нен не за ха ваць 
улас нае жыц цё ў стра шэн ных 
аб ста ві нах не менш год ная і 
цяж кая спра ва, чым па мер ці, 
са збро яй у ру ках аба ра ня ю чы 
ін шых. Ка лі, зра зу ме ла, вы-
жы ва ючы ча ла век не ста но-
віц ца ня год ні кам, здрад ні кам, 
за бой цам. <...> Я, па сут нас ці, 
ве тэ ран» (22.06.1975). Ад па-
вед ны «ма лы ге ра ізм» ста не 
лейт ма ты вам ра ма на «Вай на» 
(«Лі ха лец це»), але на шля-
ху да пя та га тво ра ся мей на-
гіс та рыч най са гі аў та ру — з 
улас ці вы мі яму пас ля доў нас-
цю, цэль нас цю, раз ва гай — да-
вя дзец ца ства рыць ве лі зар ную 
па пя рэд нюю кар ці ну жыц ця 
сва ёй сям'і і ад на вяс коў цаў ад 
1900 го да. Тво ры-пом ні кі тра-
ды цый най бе ла рус кас ці...

Мя не ўжо даў но хва ля ва ла 
пы тан не: лі та ра ту раз наў ца і 
кры тык У. Гні ла мё даў зай маў-
ся пе ра важ на паэ зі яй, на пі-
саў пра яе ка ля дзя сят ка кніг 
і сот ні ар ты ку лаў. Як жа та ды 
Гні ла мё даў-твор ца ад даў пе ра-
ва гу про зе? У дзён ні ку мож на 
знай сці пэў ны ад каз: «Ра ман-
ты кі лі чы лі, што па эт — гэ та 
вул кан, а паэ зія — за сты лая 
маг ма... Про за больш абач лі-
вая, чым паэ зія» (25.12.1973). 
І са праў ды: з па чуц ця ўнут ра-
на га лі рыз му ка лісь ці У. Гні ла-
мё даў пры свя ціў ся бе паэ зіі, 
але, па коль кі пры звы ча іў ся 
«спя шац ца не спя ша ю чы ся», 
«заў сё ды раз гля да ю чы ся па 
ба ках», зра біў гэ та «абач лі-
ва» — як на ву коў ца і кры тык. 
І тыя ж якас ці фун ду юць яго 
ўрэш це як ства раль ні ка про-
зы — буй ной, эпіч най, па на-
рам най.

Ра ман-дзён нік «Сем га доў у ЦК»
НЕ КАЛЬ КІ СТА РО НАК З ЧЫ ТАЦ КА ГА НА ТАТ НІ КА

Пі саць пра гэ ты твор мне бы ло хо ра ша і ра дас на. Хоць і не ча ка на на ват 
для сябе са мой — маў ляў, на вош та мне тое «ЦК». Раз ва жа ю чы — гэ так са ма 
не та роп ка, як улас ці ва Уладзіміру Гні ла мё да ву, — зра зу ме ла, у чым спра ва. 
Хо ра ша ад спа кою. Ад той са май не та роп кай раз важ лі вас ці. Ад не па срэд най 
ці ка вас ці да жыц ця. Усё гэ та рэд ка су стрэ неш у наш праг ма тыч ны, імк лі вы час. 
Вось і за ха це ла ся па дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі. Яны на са мрэч з чы тац ка га 
дзён ні ка  — ка лісь ці яго ву чы лі вес ці на філ фа ку пе ду ні вер сі тэ та.

З калегамі-пісьменнікамі Аляксеем Кулакоўскім, Барысам Сачанкам і Аляксеем Гардзіцкім 
(злева направа). 1973 г.
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Мір скі 
за мак

Свят ло вя коў,
Пад му рак род най ха ты.
Ты ста іш, каб мы жы лі,
Каб не за бы лі,
Пом ні лі ся бе,
Свой край,
Свой го лас,
Што ад Бо га ўзя ты.
У тва ім му ры
За ме ша ны по там
Бла кіт на ша га не ба
І рас сы па ны па зям лі,
Каб цві лі ва сіль кі
На за го нах хле ба,
Каб ду ша шчы рэ ла
З дня ў дзень
І ні ко лі не ве да ла
Вай ны і го ра.
Ты — на ша ма літ ва
І сён ня,
Як і учо ра.

Не за бы вай

Не за бы вай
Сваю ста рон ку,
Свой край,
Не за бы вай,
Не за бы вай!
Ма ту лі
Род ную га мон ку,
Не за бы вай,

Не за бы вай!
Дзе пер шы раз
На гою стаў.
Не за бы вай,
Не за бы вай!
Дзе сло ва
Пер шае ска заў,
Не за бы вай,
Не за бы вай!
Усёй ду шой
Лю бі
Свой край!
Не за бы вай,
Не за бы вай!

Стам лю ся — 
пры ся ду...

А стам лю ся —
Пры ся ду

На ўскрай ку зям лі.
Пра тру
Свае во чы ра сой
І веч ны бла кіт удых ну,
Што пах не
Вяс ной ма ла дой.
Жыц цё маё
По лем цві ло,
Не ба
Па іла ду шу.
Я сён ня
У са мым
Ку точ ку свя тым
Бо га сум лен на пра шу:
Каб ста расць
Сон цам гля дзе ла,
Дум кі
Сва бо дай жы лі
І сэр ца
У да лях не мле ла,
І лю дзі
Са мною бы лі.

Лі Мэ ры кі
***

Вер ша твор ца з да лё кай Аме ры кі
Кож ны дзень пі ша дзі ва-лі мэ ры кі,
Толь кі «Таймс» не дру куе.
Ка жуць: «Хлоп ча дур куе»,
Вет ра гон ца з да лё кай Аме ры кі.

***
Ба я ніст Аляк сан др з-пад Бу да-
Ка ша лё ва бу я ніць: «Не бу ду
Ся дзець до ма і пеш шу
Пай ду да Бу да пеш та».
Толь кі ён та кі круг лы, як Бу да.

***
А дзяў чы на На таль ка 

з-пад Мін ска
Ўсім ка за ла, што смерць яе бліз ка.
А пас ля ўсім на дзі ва
Хлап чу ка на ра дзі ла,
Фан та зёр ка На таль ка 

з-пад Мін ска.

***
Ну а Змі цер За не ўскі з Га род ні
Пры зям ляў ся ту ды, дзе сва бод ней.
І на ды баў пра піс ку
Не абы-дзе, а ў Мін ску.
Гэ ты Змі цер За не ўскі з Га род ні.

***
А мас тач ка На дзін з Ма ла дзеч на
Вы кі да ла на зэ длік яеч ню
І ка за ла з да ко рам:
«Так бы ло ў Саль ва до ра», —
А ця пер і ў На дзін з Ма ла дзеч на.

***
Хло пец Ва лік, што was born іn 

Коб рын,
Геа гра фію ве дае доб ра.
У лю бую кра і ну
Ез дзіў ён аў та спы нам,
Нат ту ды, дзе ку са юц ца коб ры...

***
Му зы кант міс тар Джо ні з Тэх аса
Больш за му зы ку лю біць каў ба сы,
А пас ля пла ча гор ка,
Што тлус цее рок-зор ка,
Му зы кант міс тар Джо ні з Тэх аса.

***
А Мі кі та ці з Мін ска, ці з Пін ска
Пі ша вер шы кі, ні бы за піс кі.
Хай бы ткаў ён кі лі мы,
Не — дру ку ец ца ў «Лі Ме».
Той Мі кі та ці з Пін ска, ці з Мін ска.

***
Бу ке цік ва ло шак
Ту га сціс ну ты стуж кай:
Як жа ты зда га даў ся?
На па мі нам ба лю чым
У са мае сэр ца — 

каб яно не счарс цве ла!
Бу ке цік ва ло шак...

Ма ёй 
Ба бу лі

Вы ба чай мя не за ня дбай насць,
За кап ры зы мае — вы ба чай!
Вель мі цяж кае раз ві тан не:
Не адоль ны, ня ўпын ны ад чай.
Абяз ве ча на стра таю сэр ца.
Ура туе Зба ві цель! Бы вай...
Вы ба чай, мая Да ра гая!
Ка лі здо ле еш... вы ба чай...

***
Люб лю трам вай 

з яго ня спеш ным ру хам.
Люб лю ста ры 

і не кра ну ты Менск.
Люб лю блу каць 

ды па та ем насць слу хаць
За вул ка мі, дзе за тры маў ся век.
Мі на ю чы ва ро жасць 

ды цнат лі васць
Чу жых са ма пры зна ча ных ба гоў,
Люб лю шу каць ча роў ныя да лі ны
Па між ду шы улас най бе ра гоў.

***
За сне жа ныя сі лу э ты,
Іль сніц ца дыя мен там снег...
Мае туж лі выя са не ты
Агід ны вы клі ка юць смех.

Той свет, што ша на ваў паэ таў,
У не быц ці глы бо кім згас.
Гла мур ны гля нец, фальш, 

га зе ты —
Атру ча ны па гар дай час.

***
Адзі но та... 

па ра но і ка-кры тыч ная...
Ідзе па ра лель на з веч нас цю;
Ша лё ная, без умоў ная —
Па ло хае цяж кай бяс спрэч нас цю.
Глы бо кая, не ру хо мая,
З пад ман най усмеш кай 

бяс печ нас ці:
Ба лю чае, не вы церп нае
Ім гнен не, што за сты ла ў веч нас ці.

***
Да рэм на шу каю дум кі:
Зна хо джу чыр во ную хма ру, 

якая пры шы та
Чор ны мі стуж ка мі
Да шэ ра га не ба;
Ня пэў нас цю рас цяг ва юц ца 

ўспа мі ны —
Раз ла жэн не па мя ці...
Ка лі б не ака ліч насць 

у шэ рым не бе.

Воўк

Го рад шэ ры
Ў смо гу здра ды
Пад даж джа мі згас.
Аха пі ла сэр ца помс та —
На ды хо дзіць час.
Чвэрць га дзі ны —
Хут ка поў ня
І за стаў ся доўг.
Гэ тай ноч чу
Не ма вые
Адзі но кі Воўк.
Цяж кі час
Вай ны кры ва вай
Ён ча каў шмат год:
Змые боль
Кры вёю чор най
Ці на ад ва рот...
Ў гэ тым све це —
Слёз і бо лю —
Не чы го лас змоўк...
Ў ва шым све це за блу каў ся
Адзі но кі Воўк.
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Фота Кастуся Дробава

ДэбютДэбют

Мі кі та Най дзё наў — сту дэнт 5 кур са 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ. На ра-
дзіў ся ў 1990 го дзе ў Пін ску, скон чыў 
ся рэд нюю шко лу № 14. Пі ша вер шы, 
ка лам бу ры, лі мэ ры кі. Дру ка ваў ся ў 
ча со пі се «Нё ман», га зе це «Пін скі вес-
нік». У 2006-м пе ра мог у кон кур се ма-
ла дых паэ таў на «Днях бе ла рус кай і 
швед скай паэ зіі». У 2010-м быў зане-
се ны ў Кні гу рэ кор даў БДУ ў на мі на-
цыі «Са мы ары гі наль ны лі та ра тар».
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Юзэ  ф а В ОЎК

Ра і са Анд рэ еў на — вы сту по вец вель мі энер гіч ны і 
ха рыз ма тыч ны. Та му на ват вы пад ко выя на вед валь ні кі 
кра мы ста на ві лі ся не вы пад ко вы мі слу ха ча мі. Яны за-
ча роў ва лі ся вер ша мі, гар та лі кні гі аў та ркі, што яшчэ 
ра ней па ба чы лі свет у РВУ «Лі та ра ту ра і Мас тац тва», 
з ці ка вас цю пры слу хоў ва лі ся да раз ва жан няў пісь мен-
ні цы — пра лі та ра ту ру і веч насць:

— Паэ зія і про за, дра ма тур гія — тыя рэ чы, якія 
прак тыч на веч ныя. Усё сы хо дзіць з Зям лі: сы хо дзяць 
у ня быт лю дзі, раз бу ра юц ца за во ды і фаб ры кі, ад жы-
вуць свой век кам п'ю та ры, за ста нец ца веч ным толь кі 
Сло ва, толь кі лі та ра ту ра. Пры тым сло ва мо жа су це-
шыць, су па ко іць, на тхніць, па ра дзіць. І на ад ва рот — 
вы клі каць бу ру эмо цый і ад крыць мност ва та ям ніц.

Ра і са Ба ра ві ко ва сва ім ста лым і па тэн цы яль ным 
чы та чам рас па вя ла так са ма пра но вую апо весць, над 
якой пра цуе ця пер. Гэ ты твор бу дзе рэа ліс тыч на-
міс тыч на-фан тас тыч ным. Аў та рка на ват вы на хо дзіць 
но вы жанр, яна сцвяр джае: «Як у паэ зіі Але ся Ра за на-
ва ёсць кван тэ мы, так у мя не — ХЦМы: хва лі цём най 
ма тэ рыі». Спра ва ў тым, што ў кос ма се іс нуе толь кі 10 
пра цэн таў нар маль най ма тэ рыі, са ста ноў чай энер-
ге ты кай, якая ўздзей ні чае на ўсе га лак ты кі, ас тат нія 
90 пра цэн таў — цём ная ма тэ рыя. І нам не вя до ма, як 
яна ўплы вае на лёс пла нет і ча ла ве ка. Дык вось Ра і са 
Анд рэ еў на сва ім пісь мен ніц кім пра ві дэн цы я на ліз мам 
спра буе прад ба чыць, як гэ тая за гад ка вая цём ная ма тэ-
рыя мо жа ўздзей ні чаць на лё сы ча ла ве ка і ін шых жы-
вых іс тот, на ват пла не ты.

Толь кі сло ва — 
веч нае

Се рыя вя лі кіх ка ляд ных спат кан няў 
з кні гай рас па ча ла ся. Так, у кра ме № 13 
РУП «Бел са юз друк» прай шла су стрэ ча 
з вя до май пісь мен ні цай, лаў рэ а там 
Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
імя Ян кі Ку па лы Ра і сай Ба ра ві ко вай.

У Ка пыль, 
да Гарт на га

Ад крыц цё вы стаў кі «Ціш ка Гарт ны. 
Пяс няр пра цы і зма ган ня» ад бы ло ся ў 
Ка пыль скім ра ён ным края знаў чым му зеі. 

Чэ с ла  в а  ПА ЛУЯН

Гэ тая экс па зі цыя ар га ні за ва на на ра дзі ме пісь мен ні-
ка з на го ды яго 125-га до ва га юбі лею, а ў якас ці яе іні-
цы я та ра і не па срэд на га вы ка наў цы за ду мы вы сту піў 
Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры. Тут 
прад стаў ле ны прад ме ты як з улас ных фон даў му зея, 
так і з Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ар хі ва-му зея лі та ра ту-
ры і мас тац тва, На цы я наль най біб лі я тэ кі кра і ны і На-
цы я наль на га ар хі ва Бе ла ру сі.

Усім вя до ма, што пра пісь мен ні ка лепш за ўсё рас-
па вя да юць яго тво ры. Ме на ві та праз іх — у рад ках ці 
па між рад коў — мож на па зна ё міц ца блі жэй з асо бай 
аў та ра. Але ча сам толь кі тво раў ці не да стат ко ва, ці ў іх 
люс тэр ку воб раз пісь мен ні ка ба чыц ца вель мі цьмя на. 
У та кім вы пад ку на да па мо гу пры хо дзяць аса біс тыя 
рэ чы аў та ра, ру ка пі сы, фо та здым кі. Ме на ві та та кія 
прад ме ты, звя за ныя з жыц цём і твор чай пра цай Змі-
це ра Жы лу но ві ча, прад стаў ле ны на вы стаў цы ў Ка-
пы лі. Ся род іх асаб лі ва каш тоў ныя — пра цоў ны спіс 
Зм. Жы лу но ві ча, які дае маг чы масць уя віць скла да ны 
шлях ста наў лен ня яго як асо бы: ад гар ба ра да стар шы-
ні Ча со ва га рэ ва лю цый на га ўра да Са вец кай Бе ла ру-
сі; ру ка піс ра ма на «Со кі ца лі ны», кні гі вер шаў «Пес ні 
пра цы і зма ган ня». У са мым цэнт ры вы стаў кі — бюст 
Змі це ра Жы лу но ві ча (аў тар За ір Азгур), а так са ма 
парт рэт пісь мен ні ка (аў тар Аляк сандр Пу цей ка). Экс-
па зі цыю ўпры гож ва юць ма люн кі Сяр гея Сер га чо ва і 
ілюст ра цыі Ба ры са Пра ка за ва.

Ма ры на ВЕ С Я ЛУ ХА,
ф о  т а  Ка с  т у ся Др о б ав а

— Ла ры са Ула дзі мі ра ўна, якім 
быў гэ ты год для вы да вец тва?

— Як і ўсе па пя рэд нія, 2012-ы быў 
для нас вель мі скла да ны, мы пры-
ня лі ня прос тыя пла ны і імк нём ся іх 
вы ка наць. У цэ лым жа вы ні кі доб-
рыя: за бя гу чы год у «Бел Эн» па-
ба чы ла свет больш як 60 кніг. Для 
вы да вец тва на ша га про фі лю гэ та 
вель мі доб ры па каз чык. Га лоў ны 
пры яры тэт на шай дзей нас ці — пад-
рых тоў ка эн цык ла пе дыч най лі та ра-
ту ры, зна ка вых кніг, фо та аль бо маў, 
а так са ма кніг для дзя цей. Та кія вы-
дан ні хут ка не ро бяц ца. Пра ек ты, 
якія мы пла на ва лі на гэ ты год, ужо 
рэа лі за ва ныя. У пры ват нас ці, вый-
шла 3-я кні га 8-га то ма эн цык ла пе-
дыі «Га ра ды і вёс кі Бе ла ру сі. Мін-
ская воб ласць», праз не каль кі дзён з 
дру кар ні за бі ра ем трэ ці том эн цык-
ла пе дыі «Куль ту ра Бе ла ру сі»; 4-ы 
том «Энциклопедии для школьни-
ков и сту ден тов» — «Мир техники» 
— так са ма ўжо ў пра цы, і да кан ца 
го да мы яго атры ма ем.

Апроч гэ та га сё ле та мы пра цяг ва-
лі се рыю «Маленький про фес сор», у 
якой вый шла ўжо больш як 20 кніг. 
Спа чат ку на іх гля дзе лі з су мнен нем, 
бо шмат па доб ных пра ек таў іс нуе і 
ў ай чын ных, і ў ра сій скіх вы да вец-
твах, але ця пер мы ба чым, што яны 
ка рыс та юцца вя лі кім по пы там. Рас-
па ча лі і се рыю па пу ляр ных і не да-
ра гіх кніг «В гос тях у сказки». Гэ та 
бе ла рус кія, рус кія каз кі, ця пер рых-
ту юц ца да вы дан ня кні гі ка зах скіх, 
гру зін скіх, на ват ка зак на ро даў Ве-
не су э лы. Сё ле та па спра ба ва лі вы-
да ваць дзі ця чую лі та ра ту ру на анг-
лій скай мо ве. І гэ ты пра ект так са ма 
апы нуў ся па спя хо вым.

Яшчэ ад но вы дан не, якое так са ма 
ча ка ем з дня на дзень, — «Вань ко-
ві чы», гэ тай кні гай мы ад кры ва ем 
но вую се рыю «Бе ла рус кі ра да вод». 
Гэ ты род па ля кі лі чаць сва ім, а бе-
ла ру сы — сва ім. Прад стаў ні кі ро ду 
зай ма лі вы со кія па са ды ў ад мі ніст-
ра цыі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-
га, Рэ чы Па спа лі тай, вы бі ра лі ся ў 
ор га ны шля хец ка га са ма кі ра ван ня 
Ра сій скай ім пе рыі. Яго яр кі мі прад-
стаў ні ка мі з'яў ля юц ца мас так Ва-
лен цій Вань ко віч, пісь мен нік і жур-
на ліст Мель хі ёр Вань ко віч, гра мад-
скі дзе яч Эд вард Вань ко віч. Вя лі кая 

кні га аб' ёмам ка ля 500 ста ро нак, 
якую мы ра бі лі ра зам з На цы я наль-
ным мас тац кім му зе ем Бе ла ру сі, бу-
дзе змя шчаць фо та ко піі мас тац кіх 
ра бот В. Вань ко ві ча (да рэ чы, ні вод-
най з іх ня ма ў Бе ла ру сі), пе ра клад з 
поль скай мо вы на бе ла рус кую тво ра 
М. Вань ко ві ча «Шча ня чыя га ды». 
Так са ма пра па ну ец ца ін фар ма цыя 
пра герб «Ліс», якім ка рыс та лі ся 
прад стаў ні кі ро ду, ра да вод нае дрэ-
ва Вань ко ві чаў і да вед нік па му зеі 
Вань ко ві чаў у Мін ску. Ад мет на і тое, 
што ў кні зе бу дуць апуб лі ка ва ны 
да ку мен ты з На цы я наль на га гіс та-
рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі, пры све ча-
ныя Вань ко ві чам. Прад стаў ні кі ро-
ду, якія жы вуць ця пер у Поль шчы і 
ЗША, наш пра ект аца ні лі ста ноў ча і 
ха це лі б пры ехаць на прэ зен та цыю 
вы дан ня. Маг чы ма, на ступ най у се-
рыі «Бе ла рус кі ра да вод» ста не кні га, 
пры све ча ная яшчэ ад на му зна ка мі-
та му ро ду, вя до ма му і ў Бе ла ру сі, і ў 
Ра сіі, — Свя та полк-Мір скім.

— Ся род асаб лі ва па спя хо вых 
пра ек таў вы да вец тва мож на на-
зваць се рыю «Эн цык ла пе дыя ра-
ры тэ таў», якая пры нес ла вам ужо 
не ад но Гран-пры кон кур саў «Мас-
тац тва кні гі», як На цы я наль на га, 
так і між на род на га. Ці па ба чым мы 
но выя кні гі, што пры ад кры юць 
не вя до мыя ста рон кі гіс то рыі і вер-
нуць на шу стра ча ную спад чы ну?

— Так, у гэ тай се рыі так са ма хут ка 
па ба чаць свет не каль кі вы дан няў. На-
прык лад, «Кніж ная куль ту ра Вет кі», 
пры све ча ная да сле да ван ню ста ра дру-
каў і ру ка піс ных кніг XVІ — па чат ку 
ХХ ст., што зна хо дзяц ца ў ка лек цыі 
Вет каў ска га му зея на род най твор час-
ці. А гэ та больш як 500 адзі нак за хоў-
ван ня. Кні га бу дзе вы ка на на ў той жа 
сты ліс ты цы, што і вы дан не «Жы вая 
ве ра — Вет ка», пры све ча нае вет каў-
скай ста ра вер скай іко не.

Спа дзя ём ся, ужо ў кан цы го да па-
ба чым у про да жы яшчэ ад ну кні гу 
гэ тай се рыі — «Бе ла ру сы ў фо та-
здым ках Іса ка Сер ба ва 1911 — 1912 
га доў». Ісак Сер баў — эт ног раф, гі-
то рык, ар хе о лаг, яшчэ да Пер шай су-
свет най вай ны па да ру чэн ні Рус ка га 
геа гра фіч на га та ва рыст ва пра ехаў 
па тэ ры то рыі Паў ноч на-За ход ня га 
краю Ра сій скай ім пе рыі і, вы ка рыс-
тоў ва ю чы адзін з пер шых фо та апа-
ра таў «Ко дак», зра біў больш як 400 
здым каў жы ха роў на ша га краю. 
Сён ня яны за хоў ва юц ца ў ад дзе ле 
рэд кай кні гі і ру ка пі саў біб лі я тэ кі 

Віль нюс ка га ўні вер сі тэ та. Не ка то-
рыя ма тэ ры я лы з ка лек цыі ра ней 
ужо пуб лі ка ва лі ся, але ў та кім поў-
ным аб' ёме яе яшчэ ні хто не ба чыў. 
І сён ня вель мі ці ка ва па гля дзець, 
які мі бы лі бе ла ру сы ў на ту раль ных 
пра явах свай го жыц ця 100 год та-
му. Аў тар ус туп на га сло ва ка мен та-
ры яў — вя до мая да след чы ца Воль-
га Ла ба чэў ская. У вы дан не так са-
ма ўклю ча ны па да рож ныя на тат кі 
І. Сер ба ва. Ад мет на і тое, што ў кні-
зе за хоў ва юц ца ары гі наль ныя под-
пі сы да здым каў, яны па да юц ца на 
трох мо вах — бе ла рус кай, анг лій-
скай і лі тоў скай.

— Які мі з гэ тых пра ек таў вы са-
мі га на ры це ся?

— Як эн цык ла пе дыст ма гу га на-
рыц ца эн цык ла пе ды я мі, бо акра мя 
нас іх ні хто не зро біць і так, як мы, 
ні хто не зро біць. Ка жуць, што ця-
пер толь кі гуль тай не пі ша эн цык-
ла пе дый, я ж лі чу, што паў на вар-
тас ную эн цык ла пе дыю, якая бы ла 
б поў най і змя шча ла пра ве ра ную 
ін фар ма цыю, зра біць вель мі скла-
да на. У кож най з іх столь кі пра цы! 
Мне вель мі па да ба ец ца на ша се-
рыя «Эн цык ла пе дыя ра ры тэ таў», 
эн цык ла пе дыя «Куль ту ра Бе ла ру-
сі» — так са ма ўні каль ная, зна ка вая, 
яна прад стаў ляе шы ро кі зрэз бе ла-
рус кай куль ту ры. У кож най кні зе — 
час цін ка ду шы.

— Што ча кае пры хіль ні каў вы-
да вец тва ў на ступ ным го дзе? Якія 
сюр пры зы вы для іх рых ту е це?

— Ужо ў сту дзе ні вый дзе но вая 
кні га се рыі «Эн цык ла пе дыя ра ры-
тэ таў», над ёй мы пра цу ем су мес на 
з кі раў ніц твам Маск вы, на дру ка-
ва на яна бу дзе так са ма ў Маск ве. 
Гэ та вы дан не «Бе ла рус кая Маск ва. 
XVІ  ст.». Яно пры све ча на ўплы-
ву вы хад цаў з бе ла рус кіх зя мель на 
фар мі ра ван не куль тур на га аб ліч ча 
ра сій скай ста лі цы і раз віц цё рус кай 
куль ту ры ў цэ лым. На на ступ ны год 
за пла на ва ны пра цяг на шых шмат-
том ных вы дан няў. Гэ та 4-ы том эн-
цык ла пе дыі «Куль тура Бе ла ру сі», 
пра цяг вы дан ня «Га ра ды і вёс кі Бе-
ла ру сі». Па ба чыць свет і но вая кні га 
«Энциклопедии для школьников и 
сту ден тов» — «История Беларуси», 
пла ну ем за вяр шыць вы дан не трох-
том най эн цык ла пе дыі «Пры ро да 
Бе ла ру сі». Гэ тыя кні гі ў пла нах, але 
я ду маю, што ця гам го да ўзнік нуць 
но выя ці ка выя пра ек ты, якія, без у-
моў на, па ра ду юць на шых чы та чоў.

Прэ зен та цыяПрэ зен та цыя

Ніхто, акрамя 
нас

На пры кан цы го да пры ня та пад во дзіць 
вы ні кі. І не толь кі та му, што трэ ба 
да ваць афі цый ныя спра ва зда чы, але і каб 
вы зна чыць са мыя яр кія мо ман ты го да, 
знай сці пра лі кі, а так са ма акрэс ліць пла ны 
і перс пек ты вы раз віц ця. Пра тое, якім 
стаў 2012 год для вы да вец тва «Бе ла рус кая 
Эн цык ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі» — 
ад на го з са мых крэ а тыў ных, прэ стыж ных 
і па спя хо вых у кра і не, — на ша гу тар ка 
з га лоў ным рэ дак та рам гэ тай уста но вы 
Ла ры сай Язы ко віч.
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Анатолий ИВА НЧЕНКО

Вот, к примеру, такой радикаль-
ный тезис: «Не было никакого мон-
гольского нашествия» (РДИ, 2008, 
с. 192). Лев Гумилёв усомнился, что 
было татаро-монгольское иго: на-
шествие было, но последствия оно 
имело скорее позитивные, чем нега-
тивные. А как это — нашествия во-
обще не было? Что же было? Ответа 
у М. Голденкова я не нашёл. А когда 
искал, обнаружил, что автор плавает 
в истории.

Из главы «Униатство Беларуси» 
(УР, 2009, с. 331): «В 1418 г. во главе 
большой делегации Григорий Цам-
блак направился в Констанцу, где 
должен был произойти XVI Вселен-
ский собор католической церкви. 
Цель визита… добиться… союза 
между католической и православ-
ной церквями… Цамблак призывал 
к восстановлению былого единства 
христиан. Он предлагал созвать спе-
циальный собор о вере…

М. Голденков спутал немецкий го-
род Констанц (на Рейне, близ Боден-
ского озера, из которого Рейн выте-
кает), где состоялся XVI Вселенский 
католический собор и были сожже-
ны осуждённые им Ян Гус (1415 г.) и 
его сподвижник Иероним Пражский 
(1416 г.), и находившуюся тогда под 
османским игом Констанцу на Чёр-
ном море. В начале нашей эры в То-
мах, как тогда называлась Констанца, 
умер римский поэт Овидий, сослан-
ный туда императором Августом, за 
дочерью которого поэт приударил. 
А в июне 1905 г. в уже румынскую 
Констанцу пришёл мятежный бро-
неносец «Потёмкин», экипаж кото-
рого здесь интернировали. Зная эти 
факты, не спутаешь Констанц с Кон-
станцей.

Прочесть пародию полезно и по-
тому, что из неё узнаешь: цель Кон-
станцского собора — устранить рас-
кол католицизма, а не христианства 
вообще, как можно подумать, читая 
М. Голденкова.

По М. Голденкову, в 1418 г. Цам-
блак поехал в Констанц, где «должен 
был произойти» Собор, т. е. выехал 
перед его открытием. Не знает автор: 
Констанцский собор начался годами 
раньше (5.11.1414 г.), а в 1418 г. (22.04) 
он закончился, т. е. Цамблак поехал 
на Собор перед его завершением. 
Наконец, назвав своего героя «пер-
вым автором» модели возврата к бы-
лому единству христианства, М. Гол-

денков не знал, что за полтора века 
до Цамблака, в 1274 г., такая модель 
была реализована в Лионской унии. 
Правда, уже в 1285 г. Константино-
польский собор отверг её. Подобные 
унии не были равноправным союзом 
церквей. Во главе унии всегда был 
папа римский. Рим резонно видел в 
подчинении ему православных, при-
нятии ими католических догматов 
обращение их в католицизм. Кон-
стантинополь шёл на явно неравный 
союз, рассчитывая на помощь Рима 
в борьбе с мусульманскими завоева-
телями — сельджуками, турками.

А начинается глава «Униатство 
Беларуси» так: «Люди… привыкли к 
мнению, что униаты — это какие-то 
неправильные православные… по-
тому, что вступили в унию с Папой 
римским, признали его главным хри-
стианским священником. Так считал 
и я, пока не решил копнуть поглуб-
же. Так что же в униатстве такого не-
правильного? Да ровным счётом ни-
чего, кроме того, что неправильным 
его считали священники в Москве, 
которые удивительным образом ре-
шили, что именно им должны под-
чиняться все православные…» (УР, 
с. 326). Всегда готов присоединиться 
к осуждению великодержавных по-
ползновений московских деятелей, 
от средневековых священников до 
нынешних олигархов. Но М. Голден-
ков «удивительным образом» решил, 
что православные белорусы в усло-
виях борьбы за их души между като-
личеством с запада и православием 
с востока безоговорочно должны 
были отказаться от одной религии 
в пользу другой. Польский историк 
Ян Ковальский пишет в своём спра-
вочнике «Папы и папство» (Москва, 
1991, с. 192): «…Брестская уния — 
суррогат объединения обеих ветвей 
христианства — восточной и запад-
ной. Она не оправдала надежд, ко-
торые возлагал на неё папа, рассчи-
тывая на обращение в католичество 
всей Руси».

«Я не зря так подробно осветил 
процесс принятия униатства в ВКЛ, 
— пишет М. Голденков. — Да, он 
был неоднозначен, но как он отли-
чался от таких же процессов в дру-
гих государствах... Не было бунтов 
и казней…» (УР, с. 345). Не было? А 
слышал ли автор об Иосафате Кун-
цевиче — одном из тех, кто рьяно 
насаждал униатство? Он закрывал 
православные храмы, священники 
которых не приняли унию, или на-

значал вместо них униатов, запре-
щал хоронить умерших, при жизни 
не принявших унию, а если их всё 
же хоронили, приказывал эксгуми-
ровать трупы и бросать их собакам. 
В 1618 г., когда Кунцевич направлял-
ся в Могилёв закрывать церкви или 
передавать их униатам, горожане за-
перли перед ним городские ворота, 
угрожая униату стрелять по нему из 
пушки при его попытке проникнуть 
в город. Кунцевич поехал к королю и 
вернулся с его универсалом, соглас-
но которому 20 зачинщиков волне-
ний были казнены. В 1623 г. жители 
Витебска, протестуя против жёст-
кого насаждения униатства, сожгли 
дом Кунцевича, а его убили. За это 
19 человек казнили, а 78 осудили на 
смерть заочно, — всего 97 смертных 
приговоров.

О войне России с Речью Посполи-
той (1654 — 1667): «…погибло, бе-
жало либо попало в плен 1 400 000 
человек из 2 900 000 жителей ВКЛ 
(половина!)… чудовищные цифры: 
страна потеряла каждого второго 
жителя! Мы по сей день оплакива-
ем каждого третьего… погибшего 
в войне с фашистской Германией, а 
тут каждый второй…» (РДИ, с. 230). 
На с. 297 «РДИ» в той же войне на-
селение ВКЛ сократилось уже на 1,5 
млн. человек, а не на 1,4 млн., как на 
с. 230. В изданной годом позже «УР» 
потери в той же войне выросли уже 
на многие сотни тысяч! «В результа-
те этой кровопролитной войны ВКЛ 
потеряло 2 900 000 жителей убитыми, 
около 1 500 000 человек пленными и 
бежавшими из страны!.. Ужас, кото-
рого Беларусь не знала ни до, ни по-
сле» (с. 156). О той же войне России 
с Речью Посполитой написано (РДИ, 
с. 258): «В отличие от гитлеровцев 
московский царь уничтожил не 650, 
а несколько тысяч населённых пунк-
тов…» На деле немцы разрушили 
или сожгли в БССР 9409 населённых 
пунктов, причём 619 деревень со-
жгли вместе с жителями.

В книгах М. Голденкова — ошибки 
из самых разных областей. Якобы 
в фильме «Я, Франциск Скорина» 
главную роль сыграл «Владимир 
Янковский» (РДИ, с. 173). Не знать 
Олега Янковского! А что за «мо-
сковский гетман Иван Золоторен-
ко» (РДИ, с. 258)? Не было такого! 
Был Иван Золотаренко, «паплечнік 
Б. Хмяльніцкага. Нежынскі 
палкоўнік» (БелЭн. Т. 6. С. 508). В 
Москве гетманов не было (были в 
ВКЛ, Польше, Чехии, Украине, Мол-
давии). Ощущение такое, что автор 
сэкономил на корректорах, что не-
желательно, особенно в изданиях 
для школьников, для которых «Со-
временная школа» в основном и вы-
пустила эти книги.

Место 
для души

В волшебные дни зимних праздников даже мне, 
маркетологу, не хочется говорить о книге как о то-
варе. Да в принципе, никогда и не хотелось. Один 
знакомый издатель из Германии любит повторять: 
“Мы, книжники, продаём овеществлённые эмоции”. 
В этом, наверное, и состоит наша основная задача. 
Давать людям ту радость, за которой они обраща-
ются к книгам. Прибыль в некотором роде вторич-
на, как бы крамольно это сейчас ни прозвучало. 
Она “придёт” сама, со временем. Стоит только лю-
дям дать понять, что книжный магазин — это дей-
ствительно место для души. Место, где их всегда с 
радостью ждут.

Хотелось бы рассказать одну историю о немецком 
книжном магазине. Знаю, многие сейчас не согласятся 
со мной, недоверчиво подняв бровь. Но давайте будем 
всё же стремиться к совершенству. 

Довелось мне однажды побеседовать с г-жой 
Сабет Вильмар, владелицей книжного магазина 
“Georg Buchner” в Берлине. Магазин находится в 
тихом районе, отнюдь не в центре. В нём, тем не 
менее, есть свой круг постоянных покупателей и 
каждый день в среднем совершается около ста по-
купок. А сколько при этом людей просто заходят в 
магазин, чтобы сделать выбор позднее? В Германии 
бесспорно надёжную защиту мелким книготоргов-
цам обеспечивает фиксированная цена на книгу. 
Но это отнюдь не гарантия привлечения клиентов. 
Как иначе объяснить вот такой любопытный факт. 
Многие частные небольшие книжные магазины 
закрываются, но не исчезают. Такие “малыши” от 
книготорговли борются за своё выживание с круп-
ными сетями и, можно даже сказать, побеждают. 
Особенно в вопросе формирования духовности 
нации. Ведь только в маленьких магазинчиках с 
вами сколь угодно долго побеседуют о тенденциях 
в современной поэзии или творческом наследии 
Генриха Клейста. В таком подходе и кроется про-
стое объяснение наличию немалого числа постоян-
ных покупателей в маленьких книжных магазинах. 
Во-первых, сотрудники прекрасно ориентируются 
в океане новинок и переизданий. А во-вторых, 
всем, кто приходит в магазин, уделяется максимум 
внимания. Индивидуальный подход к клиентам — 
главный козырь в конкурентной борьбе с книжны-
ми супермаркетами. Ведь люди хотят получить как 
можно больше информации о книге, которую со-
бираются приобрести, об изданиях на интересую-
щую их тему. Поэтому г-жа Вильмар призналась, 
что вынуждена сама очень много читать. Но делает 
это с огромным удовольствием. Возможно, именно 
в таком духовном подходе к организации книго-
торговли и кроется успех немецких книжников?

Извольте ещё один пример с берегов рек Шпрее 
и Хафель. В центре Берлина находится книжная 
Мекка немецкой столицы — медиа-супермаркет 
“Kulturkaufhaus Dussmann”. Руководство магази-
на принципиально не открывает сеть, сохраняя 
свою уникальность и неповторимость, удачно 
дополняя лицо Берлина как культурного города. 
Этот книжный рай — всего лишь одно из под-
разделений крупной группы, занимающейся об-
служиванием жилых и офисных зданий. И в этом 
есть логика. Одни подразделения компании об-
служивают ваш дом, а “Kulturkaufhaus Dussmann” 
— вашу душу и разум. И пусть вы ничего не купи-
те, а проведёте в магазине целый день со стопкой 
книг, пытаясь остановить свой выбор хотя бы на 
нескольких из них, а не на всех сразу. Вы в любом 
случае клиент, и клиент уважаемый. Потому как 
читающие посетители создают особый дух, осо-
бый настрой.

Вот так, по крупицам, и создаётся коммерческий 
успех. Поэтому хочу пожелать вам, дорогие коллеги, 
как можно больше умных посетителей со светлой ду-
шой! 

НататкіНататкі  
рамантычнагарамантычнага
маркетолагамаркетолага

З пошты «ЛіМа»З пошты «ЛіМа»

История: версия Голденкова
В Минске в 2008 — 2011 гг. выдержали по 4 издания книги 
Михаила Голденкова «Русь — другая история» 
(далее сокр.: РДИ) и «Утраченная Русь: забытая Литва, 
неизвестная Московия, запрещённая Беларусь» (далее: УР). 
В них столько всего!

Кі р а МУРАЎСКАЯ

Якасць тво раў ацэнь ваў экс перт ны са вет у скла дзе 
прэс-сак ра та ра Дзяр жаў на га сак ра та ра Але ны Аў ча-
рэн кі; рэк та ра Лі та ра тур на га ін сты ту та імя А. М. Гор-
ка га, пра фе са ра Ба ры са Та ра са ва; га лоў на га рэ дак та-
ра ча со пі саў «Про за» і «Вестник дет ской литературы» 
Аляк санд ра То рап ца ва; шэф-рэ дак тара да дат ку «ЛАД» 
пры «Литературной га зе те» Але ся Ка жа ду ба; га лоў на-
га рэ дак та ра ча со пі са «Нё ман» Але ся Ба да ка; пра фе-
са ра БДУ Ана то ля Анд рэ е ва; га лоў на га рэ дак та ра га-
зе ты «ЛіМ» Тац ця ны Сі вец. У вы ні ку бы лі абра ныя па 
пяць фі на ліс таў з кож на га бо ку, а ў кож най пя цёр цы 
вы зна ча ны свой пе ра мож ца. Ся род бе ла рус кіх аў та раў 
най леп шы мі ста лі Мар га ры та Ла тыш ке віч, Да р'я Ваш-

ке віч, Воль га Чар кас і Мі ка лай Анд рэ еў. Пер шае мес ца 
за ня ла Але на Бе ла нож ка. Ся род ра сій скіх аў та раў пе-
ра мож ца мі на зва ныя Тац ця на Тра фі ма ва, Ге ор гій Фа-
мін, Мар га ры та Кат ко ва (Урча ва) і Аляк сандр Маск-
він, пер шын ство ў Сяр гея Ла го дзі на.

Па пя рэд не ўзна га ро джан не пры зна ча на на 2 кра са-
ві ка і му сіць ад быц ца ў Мін ску. Па куль жа тво ры лаў-
рэ а таў рых ту юц ца да дру ку ў ча со пі сах «Со юз ное го су-
дар ство», «Нё ман», «Ма ла досць», на ста рон ках «Лі Ма» 
і «ЛА Да».

Між ін шым, усе чле ны экс перт на га са ве та вы со ка аца-
ні лі ўзро вень тво раў бе ла рус кіх аў та раў і вы ка за лі спа-
дзя ван не, што на ступ ным ра зам яшчэ больш на шых 
су ай чын ні каў возь муць удзел у кон кур се, які бу дуе са-
праўд ныя мас ты сяб роў ства па між кра і на мі.

Лі та ра тур ныя мас ты сяб роў ства
Пер шая пуб лі ка цыя з'яў ля ец ца над звы чай важ най для ма ла до га аў та ра. Ча сам яна ад кры вае но вае 
імя ў лі та ра ту ры, да па ма гае лі та ра та ру-па чат коў цу зра біць пер шы крок да чы та ча. Гэ та ж мае 
на мэ це і ра сій ска-бе ла рус кі кон курс «Мост Друж бы», за сна ва ны Па ста ян ным Ка мі тэ там Са юз най 
дзяр жа вы. Ар га ні за цый ную пад трым ку ака за лі Аса цы я цыя «Па зна ём Еў ра зію», Лі та ра тур ны 
ін сты тут імя А. М. Гор ка га, вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя імя П. Броў кі». На кон курс 
па сту пі ла 103 тво ры з абедз вюх кра ін (73 з ра сій ска га і 30 з бе ла рус ка га бо ку).

Екатерина 
СИМА Н
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Издательство «Харвест» — динамично 

развивающаяся компания, основана в 1991 году и 

открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Идательство «Харвест» 
выпускает книги всех жанров и 
направлений, которые распространяются 
как на территории Республики Беларусь, 
так и далеко за ее пределами. Это — книги 
для детей, художественная 
литература, деловая литература, 
издания для досуга, научно-
популярные издания, энциклопедии, 
словари и многое другое. Кроме того, 
ООО «Харвест» осуществляет 
оптовую торговлю книгами.

220013, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.

Тел./факс: (017) 331-35-49, 

тел. 209-80-53

E-mail: harvest_torg@tut.by 

harvest08@mail.ru 

natalipolojko@rambler.ru

Книгу Кати Матюшкиной «Трикси-
Фикси: звёзд ные куколки и дра кон» мож-
но бы ло бы представить в виде пирога, в 
ко то ром текст — толь ко тес то (и до воль но 
без вкус ное), аппетитным же 
его де ла ют изюминки и кра-
соч ное блю до, на ко то ром пи-
рог под ан.

Итак, тес то, то есть текст. 
Вред ная кол дунья Злю-
ня, по хо жая на Ша пок ляк в 
юности, решила завести до-
ма шне го питомца и ничего 
луч ше, чем дракончик, не 
придумала. Да вот бе да: Злю-
ня не уме ет ухаживать за 
драконами. К то му же, у не-
го есть ма ма, и она раз гне ва-
на похищением ма лы ша... В 
гуще событий ока зы ва ют ся 
жители игрушечного го ро-
да: куколки Трикси-Фикси, 
ле ту чая мышь Бряк ля, машина Бибиси-
ка — и другие стран но ва тые герои. Всех 
тайн рас кры вать не ста нем, но хэппи-энд 
гарантируем.

Цен ность книги не в сю же те, а, как мы 
уже говорили, в изюминках. Пер вая — 
под роб ный план до ма, в ко то ром живут 

Трикси-Фикси. Юная читательница фак-
тически по лу ча ет го то вый дизайн-про-
ект, ко то рый лег ко воплотить в жизнь. 
Вто рая — игры, сопутствующие сказ ке: 

лабиринт, раскраски, задач-
ки. Третья — и са мая важ-
ная, ради че го, соб ствен но, и 
писалась книга, — по лез ные 
со ве ты. Красавицы кук лы 
рас ска зы ва ют, как вести се-
бя во вре мя гро зы или да же 
землетрясения, по че му важ-
но знать правила до рож но-
го движения, по че му нель зя 
тро гать ле кар ства и др. Но 
наибольшее количество со-
ве тов относится к домаш-
ним питомцам: ко го мож но 
приносить в дом, а ко го не 
стоит; где взять животное 
и как за ним ухаживать; что 
де лать, если любимец за бо-

ле ет или по те ря ет ся, и мно гое-мно гое 
дру гое.

Глав ное, что де воч ка не толь ко запомнит 
правила ухо да за домашним питомцем, но 
и пой мёт, что его нуж но любить. Быть мо-
жет, это на мно го цен нее всех со ве тов, вмес-
те взя тых.

Сказки и не толь ко
«Опять этот Но вый год!» — в серд цах восклицают родители, сбившись с ног в поисках под ар ков своим ча дам. Ведь хо чет ся, что бы под арок 
не толь ко по ра до вал, но был ещё и по ле зен. М-да, за да ча не из лёгких. Хоть ты в справочник лезь за со ве том. Но вряд ли книга по мо жет...
И здесь са мое вре мя воскликнуть: «Эврика!» Ведь именно книги нам и по мо гут. Ос та лось толь ко вы брать, какие.

Час то возникает воп рос: ког да и ка кую 
литературу читать де тям? Ведь не вов ре-
мя прочитанная книга так и 
о ста нет ся для ре бён ка тём-
ным ле сом, и смысл её либо 
прой дёт мимо, либо, что ещё 
ху же, усвоится в искажён-
ном виде.

Составители книги «Зо ло-
той ла рец ска зок» разрешили 
труд ный воп рос: сказки, а их 
в книге 107, рас пре де ле ны по 
воз раст ным категориям. Для 
ма лы шей от 0 до 3 лет — «Ку-
роч ка Ря ба», «Реп ка», «Те ре-
мок», «Волк и коз ля та» — и, 
ко неч но же, «Ко ло бок». Для 
де тей 3 — 4 лет — «Ма ша и 
мед ведь», «Лисичка со ска лоч кой», «Заюш-
кина избушка», «Жихарка» и многие другие. 
«Мо роз ко», «Кро шеч ка-Хав ро шеч ка», «Сне-
гу роч ка», «Гуси-лебеди» и пр. ре ко мен до ва-
ны де тям 4 — 5 лет, а ре бя там, находящимся 
у школь но го по ро га (5 — 6 лет), составители 
ад ре су ют сказки «Финист — яс ный со кол», 
«Про Еме лю, или По щучьему велению», «Ца-
рев на-ля гуш ка», «Ба ба-Яга», «Сивка-бур ка» 
и другие истории, в ос но ве ко то рых — про-
тивостояние доб ра и зла, лжи и пра вды.

Как видите, название издания оп рав-
ды ва ет се бя: содержание его поистине 

зо ло тое. Од ной этой книги бу-
дет до ста точ но, что бы ре бё нок 
в по лной ме ре ознакомился с 
русскими народными сказка-
ми. А ведь они играют важ ней-
шую роль в воспитании и раз-
витии ма лень ко го че ло ве ка. 
Как утверждает писатель Пет-
ро Ва сю чен ко, именно в сказ-
ках за ло же ны ос но вы миро-
воззрения на ро да, его филосо-
фия, шка ла цен нос тей. Внеш-
не сказ ка — за ба ва, а внутри 
неё — ог ром ный смысл, не что 
вро де заповеди, ко то рой стоит 
придерживаться на протяже-

нии всей жизни. Помните: «Сказ ка ложь, 
да в ней на мёк...»? Прочитает ре бё нок 
«Реп ку» — и запомнит, что общими уси-
лиями мож но разрешить лю бую за да чу. 
Пой ма ет Зо ло тую Рыб ку — и пой мёт, что 
жад ность губительна.

Вмес те с «Зо ло тым лар цом ска зок» я 
бы по со ве то ва ла приобрести ещё и бело-
русские на род ные сказки, что бы ре бё нок 
чув ство вал связь со сво ей куль ту рой и рос 
бел ору сом.

В эпо ху потребления, 
тем бо лее — информа-
ционного, прос то неза-
менима глав ная книга 
че ло ве чест ва — Библия.

В «Библии для ма лы-
шей» нет не то что рели-
гиозного давления или 
внушения — да же на мёк 
на такие вещи от сут ству-
ет! Библейские истории 
изложены без яв ных 
поучений и наставлений 
— это раз. Бог предс та ёт пе ред юным 
читателем как доб рый и муд рый, а ког-
да нуж но, строгий учитель, но не как 
жестокий и карающий дух, ко то ро го 
нуж но бо ять ся, — это два. Три: худож-
ник Тони Вульф (он же пересказчик 
библейских историй) использовал удач-
ный приём — все герои изображены 
похожими на де тей (такие же мягкие, 
за круг лён ные чер ты лица, маленький 
рост, пропорции, выражения лиц и пр.). 
Так герои ста но вят ся по ня тнее и ближе 
ре бён ку, они на хо дят ся на его уров не 
восприятия. Чет вёр тое преимущество 
книги — поз на ва тель ность. Согласи-
тесь, лю бой об ра зо ван ный че ло век, 
независимо от личного отношения к 

религии, до лжен знать би-
блейские истории (или 
мифы, как вам бу дет угод-
но). По сле прочтения «Би-
блии для ма лы шей» ре бё нок 
получит ценнейшие знания 
об Ада ме и Еве и истории 
их изгнания; о дра ме, раз-
вер нув шей ся меж ду Каином 
и Аве лем; о том, кто та кой 
Ной и для че го он построил 
ков чег; о Вавилонской баш-
не и столпотворении; о деся-

ти каз нях египетских и — обя за тель но 
— о десяти за по ве дях. Повествование 
книги заканчивается на правлении ца ря 
Дария в Персии, ког да иудеям на ко нец 
уда лось восстановить храм Гос по день.

Кро ме то го, в книге имеются изобра-
жения и описания орудий тру да, пред ме-
тов бы та и оружия древних египтян, ас-
сирийцев, финикийцев; кар ты, на ко то-
рых обоз на че но расположение рек Тигр 
и Евф рат, Синайских гор, Иерусалима, 
Вавилона — и других значительных гео-
графических объектов. 

Язык «Библии для ма лы шей» 
очень прос той; он лишён тя же ло-
вес ных обо ро тов — вот пя тое пре-
имущество книги.

Ох уж эти мальчишки! И всё-то 
им нуж но ус петь, уз нать, изучить... 
А глав ное — во всём быть первыми. 
Как иначе?

Именно таким лю боз на тель ным 
не по се дам ад ре со ва но на учно-
по пу ляр ное издание «Книга ре кор-
дов: все са мые-са мые». В че ты рёх 
раз де лах — «Зем ля и Все лен ная», 
«Мир живой природы», «Люди и 
стра ны» и «Техника и изобретения» 
— соб ра ны наиболее интересные 
фак ты о на шем мире.

Книга мо мен таль но приковывает 
к се бе внимание бла го да ря иллю-
страциям. Ру ча юсь, вы за уши не 
отор вё те свое го сы на от книги, ког да он нач нёт 
рассматривать динозавров (например, маменхи-
завра, чья вы со та сос тав ля ла 15 м), прикидывая, 
что боль ше — вот это чудище или пятиэтажка, в 
ко то рой живёт он сам (признаюсь, я так и де ла-

ла). По том он увидит, на сколь ко ма-
ла по сравнению с Солн цем зем ля — 
и ахнет. Он уз на ет, ка кая из пла нет 
са мая жар кая. Смо жет рас смот реть 
дно Тихого оке а на. Пер вые люди на 
пла не те, са мые большие на су ше и в 
воз ду хе, са мые быст рые, са мые ред-
кие, са мый боль шой дво рец, са мая 
ма лень кая стра на, пер вые па ро вые 
машины и фо то ап па ра ты, пер вые 
са мо лё ты... Всё — в од ной «Книге 
ре кор дов». Ско рее все го, она ста-
нет на столь ной книгой мальчика (а 
мо жет, и девочки). Ес тест вен но, со 
вре ме нем интерес к книге начнёт 
уга сать. Но фак ты в го ло ве о ста нут-

ся на всег да. И да же боль ше, чем фак ты: ког да 
зна ешь так мно го о сво ей пла не те и лю дях, на 
ней живущих, не воз мож но их не полюбить. С 
«Книгой ре кор дов» вы рас тет не толь ко эрудит, 
но и гуманист.

Есть книга-муд рость («Зо ло той ла рец ска зок»), 
книга-ду хов ность («Библия для ма лы шей»), книга-
факт («Книга ре кор дов»). А ещё есть книга-зер ка ло. 
Например, «Денискины про ка зы» Дэвида Шен но-
на.

Пер вая ассоциация, ко то рая возникает в связи с 
названием издания, — «Денискины рас ска зы». Но 
сра зу вам го во рю, что с произведением Виктора Дра-
гун ско го эта книга не имеет ничего общего. Она во-
обще ма ло на что по хо жа.

Суть её — в иллюстрациях. Текс та в «Дениски-
ных про ка зах» практически нет: он ограничивается 
оправданиями глав но го ге роя: «Это не я!», «Я не хо тел!», «Я не ча ян но!»

Денис всег да в действии — «ни минуты по коя, ни се кун ды по коя». Вот он ка-
та ет ся по до му на скейт бор де, вот разбивает ок но, съедает собачий корм, тас ка-
ет кош ку за хвост, дегустирует торт... И всег да выходит сухим из во ды — ведь он 
не виноват. Лишь на исходе бур но го дня, ког да ма ма приходит по це ло вать сы на 
пе ред сном, Денис... А впро чем, пусть это о ста нет ся тай ной.

Труд но на звать книгу исключительно дет ской, ведь в Дениске мо жет уз нать 
се бя лю бой, независимо от воз рас та и социального положения. Все мы час от 
ча су — нарочно или слу чай но — пакостим, и всем нам хо чет ся ска зать: «Это 
не я!»

Книга очень по хо жа на ху до жест вен ный аль бом. У Шен но на яр кая и ори-
гинальная ма не ра рисования: цве та соч ные, глубокие, а стиль иллюстраций 
де лан но не бреж ный, «детский». Ещё од на интересная де таль: мы не видим 
лиц взрос лых пер со на жей, они прос то «не помещаются» в картине мира 
ре бён ка.

Книга на мно го глуб же, чем мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд. Эда кое зер ка-
ло, в ко то ром от ра жа ют ся дети, взрос лые, а мо жет, и не что боль шее.

Лю боз на тель ным не по се дам

Зо ло той под арок «Это не я!»

«Библия для ма лы шей» Что с питомцем?

Ана с т а сия ГРИЩУК
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Жыццё Жыццё 

ў фотаздымкахў фотаздымках

XIX Мінская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш.

Міжнародная спецыялізаваная выстаўка «СМІ ў Беларусі».

“ЛіМу” — 80!

Вандроўка беларускіх пісьменнікаў па Гродзеншчыне.

1150 год Полацку. 130-годдзе Янкі Купалы. Вязынка.

Кветкі ў гонар Максіма Танка.

130 год Якубу Коласу. Мінск.

Калядны дабрачынны Баль кнігі.Дзень беларускага пісьменства. Глыбокае. ІІ Нацыянальная тэатральная прэмія.

Беларускія пісьменнікі на Гомельшчыне.
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Пазашкольная агульная адукацыя. 
Самаадукацыя

Театральные объединения детей и 
молодежи: пособие для педагогов учреж-
дений дополнительного образования 
детей и молодежи и учреждений общего 
среднего образования / [А. Ю. Абрамович 
и др.; под редакцией Л. А. Исачкиной и др.]. 
— Минск: Национальный институт обра-
зования, 2012. — 251 с. — 1600 экз. — ISBN 
978-985-559-122-2.

Выхаванне, адукацыя i навучанне 
спецыяльных груп асоб. 

Спецыяльныя школы

Пятница, Т. В. Прописи для леворуких 
детей 5–6 лет / [Пятница Татьяна Викторов-
на, Давыдова Елена Викторовна]. — 2-е 
изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 40 с. — 
1500 экз. — ISBN 978-985-19-0296-1.

Современные проблемы и перспек-
тивы развития адаптивной физической 
культуры: сборник научных статей / Грод-
ненский государственный университет им. 
Янки Купалы; [под научной редакцией 
В. А. Баркова]. — Гродно: ГрГУ, 2012. — 
111 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-515-558-5.

Прафесійная адукацыя. Палітэхнікумы

Сборник основных нормативных 
правовых актов, методических и 
информационных материалов, регу-
лирующих вопросы приема в учреж-
дения образования, реализующие 
образовательные программы среднего 
специального образования в 2012 году 
/ Министерство образования Республики 
Беларусь, Республиканский институт 
профессионального образования; [соста-
вители: Ю. И. Минальд, М. Э. Суворова]. — 
Минск, 2012. — 175 с. — 309 экз.

Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. 
Акадэмічнае навучанне

Актуальные проблемы бизнес-
образования: материалы XІ Международ-
ной научно-практической конференции, 
19–20 апреля 2012 г., Минск / [редколлегия: 
В. В. Апанасович (главный редактор) и др.]. 
— Минск: Издательский центр БГУ, 2012. 
— 259 с. — Часть текста на английском и 
белорусском языках. — 200 экз. — ISBN 978-
985-553-005-4.

Баштовой, В. Г. Методическое пособие 
для разработки раздела дипломного про-
екта «Экономика: обоснование инвестиций в 
энергосберегающие мероприятия»: для сту-
дентов специальностей 1-43 01 06 «Энерго-
эффективные технологии и энергетический 
менеджемент», 1-36 20 01 «Низкотемпера-
турная техника» / В. Г. Баштовой, Е. А. Милаш; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный тех-
нический университет, Кафедра ЮНЕСКО 
«Энергосбережение и возобновляемые ис-
точники энергии». — Минск: БНТУ, 2012. — 
87 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-550-036-1.

Гладейчук, В. В. Распространение 
радиоволн и антенные устройства. Расчет 
радиолиний связи: пособие / В. В. Гладейчук; 
Вооруженные Силы Республики Беларусь, 
Военная академия Республики Беларусь. 
— Минск: ВА РБ, 2012. — 36 с. — 400 экз. — 
ISBN 978-985-544-087-2.

Инженеры первого выпуска БИИЖТа 
/ Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный 
университет транспорта; [составитель 
С. В. Щербаков]; под редакцией С. В. Щерба-
кова. — Гомель: БГУТ, 2012. — 253 с. — 
400 экз. — ISBN 978-985-554-034-3.

Кавалёва, Р. М. Фальклорная няказкавая 
проза: метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны 
матэрыял да правядзення фальклорнай 
практыкі студэнтаў 1-га курса філалагічнага 
факультэта / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук'янава, 
В. С. Дзянісенка. — Мінск: БДУ, 2012. — 115 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-518-641-1.

Лю Юн Цянь. Мотивации 
физкультурно-спортивной активности 
в формировании здорового образа 
жизни студенческой молодежи = The 
motivation of physical and sports activity 
in formation of students healthy life-style: 
монография / Лю Юн Цянь; Министерство 
образования Республики Беларусь, Бело-
русский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка. — Минск: 
БГПУ, 2012. — 199 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-541-072-1.

Малков, И. И. Проектирование школ: 
учебно-методическое пособие: [для сту-
дентов] / И. И. Малков, О. Н. Коновалова, 
А. А. Пузеев; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государ-
ственный университет транспорта, Кафедра 
«Архитектура», Кафедра «Промышленные и 
гражданские сооружения». — Гомель: БГУТ, 
2012. — 37 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
554-001-5.

Математика и информатика в есте-
ственнонаучном и гуманитарном образо-
вании: материалы международной научно-
практической конференци, 20–21 апреля 
2012 г., Минск / [редколлегия: В. А. Еровенко 
(отв. ред.) и др.]. — Минск: Издательский 
центр БГУ, 2012. — 302 с. — Часть текста на 
белорусском языке. — 120 экз. — ISBN 978-
985-553-003-0. — ISBN 978-985-533-003-0 
(ошибоч.).

Миловзорова, Ю. С. Основы управления 
интеллектуальной собственностью: учебно-
методические рекомендации: [для студен-
тов] / Ю. С. Миловзорова, Т. А. Прудникова; 
БИП – Институт правоведения. — Минск: 
БИП – Институт правоведения, 2012. — 63 с. 
— 200 экз. — ISBN 978-985-7014-33-0.

Нас совершенствует время: 1960–2010: 
ГИПК «Газ-институт»: золотой юбилей / 
Министерство энергетики Республики Бела-
русь, ГПО «Белтопгаз», Учреждение образо-
вания «Государственный институт повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров 
в области газоснабжения «Газ-институт»; 
[составитель-редактор 
Т. В. Садченко; редколлегия: А. А. Лапко, 
С. М. Нагорный, А. П. Корец]. — Минск: Газ-
институт, 2012. — 127 с. — 800 экз. — ISBN 
978-985-6809-12-8 (в пер.).

Научно-исследовательской лаборато-
рии экологии ландшафтов 50 лет: этапы, 
направления и результаты деятельности 
/ Белорусский государственный универ-
ситет, Географический факультет, Научно-
исследовательская лаборатория экологии 
ландшафтов; [составители: В. С. Аношко и 
др.]. — Минск: Издательский центр БГУ, 2012. 
— 39 с. — 170 экз. — ISBN 978-985-553-020-7.

Новикова, О. К. Водоснабжение промыш-
ленного предприятия: учебно-методическое 
пособие по выполнению курсового проекта 
для студентов специальности 1-70 04 03 
«Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов» / О. К. Новикова; Мини-
стерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет 
транспорта, Кафедра «Экология и рацио-
нальное использование водных ресурсов». 
— Гомель: БГУТ, 2012. — 27 с. — 80 экз. — 
ISBN 978-985-554-029-9.

Программа производственной (пред-
дипломной) практики: для студентов 
специальности 1-26 02 03 «Маркетинг» 
специализации 1-26 02 03 01 «Рекламная 
деятельность» / Белкоопсоюз, Белорусский 
торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации, Кафедра маркетин-
га; [авторы-составители: Т. Н. Байбардина  и 
др.]. — Гомель: БТЭУПК, 2012. — 179 с. — 
200 экз. — ISBN 978-985-461-948-4.

Сертификационное тестирование бу-
дущего преподавателя = Practice teacher 
certifi cation tests: сборник материалов для 
преподавателей и студентов учреждений 
высшего образования: в 4 ч. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Барано-

вичский государственный университет; [со-
ставитель Н. Е. Свистунович]. — Барановичи: 
БарГУ, 2012. — 95 экз. — ISBN 978-985-498-
504-6. — ISBN 978-985-504-6 (ошибоч.).

Ч. 1: Liberal arts and sciences test. — 
102 с. — ISBN 978-985-498-505-3. — ISBN 978-
985-505-3 (ошибоч.).

Ч. 2: The assessment of teaching skills-
written (ATS-W). — 57 с. — ISBN 978-985-498-
506-0. — ISBN 978-985-506-0 (ошибоч.).

Ч. 3: The English language arts content 
specialty test. — 61 с. — ISBN 978-985-498-
507-7. — ISBN 978-985-507-7 (ошибоч.).

Ч. 4: English to speakers of other languages 
content specialty test. — 50 с. — ISBN 978-
985-498-508-4. — ISBN 978-985-508-4 (оши-
боч.).

Современные проблемы физического 
воспитания и формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи: 
материалы республиканской научно-
практической конференции, г. Минск, 17 мая 
2012 г. / [редколлегия: Дюмин И. М. (гл. ред.) 
и др.]. — Минск: МИТСО, 2012. — 215 с. — 
Часть текста на белорусском языке. — 
100 экз. — ISBN 978-985-497-197-1.

Специальности и квалификации 
выпускников Белорусского государ-
ственного университета информатики и 
радиоэлектроники 2013 года / Министер-
ство образования Республики Беларусь, Бе-
лорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники. — Минск: 
БГУИР, 2012. — 36 с. — 450 экз. — ISBN 978-
985-488-892-7.

Теория и практика профессионально 
ориентированного обучения иностран-
ным языкам: материалы V Международ-
ной научно-практической конференции, 
г. Минск, 17–19 мая 2012 г. / [редколлегия: 
Круглик Н. А. (гл. ред.), Титовец Т. Е.]. — 
Минск: МИТСО, 2012. — 343 с. — Часть тек-
ста на английском, белорусском, немецком 
и французском языках. — 115 экз. — 
ISBN 978-985-497-191-9.

Вольны час. Святочныя дні. Канікулы

Ганский, В. А. Экскурсоведение: учебно-
методический комплекс для студентов 
специальности 1-89 01 01 «Туризм и госте-
приимство» / В. А. Ганский, Е. В. Вовнейко; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Полоцкий государственный уни-
верситет. — Новополоцк: ПГУ, 2012. — 
219 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-531-333-6.

Гилберт, С. Рим: [путеводитель] / Сари 
Гилберт и Майкл Броуз; [перевод с англий-
ского Л. И. Бисеровой]. — Москва: Астрель, 
2012. — 270 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-
5-271-36481-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-
1306-9 (Харвест).

Гомель музейный / [Отдел ФКСиТ 
Гомельского горисполкома]. — Гомель: 
Филиал ТИЦ «Гомель» ГУ «Национальное 

агентство по туризму», 2012. — 15 с. — 
2000 экз.

Культурный туризм в Беларуси: дух 
роскоши и великолепия / [Национальное 
агентство по туризму]. — Минск: Националь-
ное агентство по туризму, 2012. — 
35 с. — 12000 экз.

Наследие ЮНЕСКО: белорусские 
жемчужины в мировой сокровищнице 
/ [Национальное агентство по туризму]. — 
Минск: Национальное агентство по туризму, 
2012. — 19 с. — 4000 экз.

Несвиж / [редактор – Позлевич Т. Ю.; 
фотографы – Нелюбин А., Исаченко А.]. — 
Минск: ПрестижИздатРеклама, 2012. — 
39 с. — 2000 экз.

Приглашаем в Беларусь / [главный ре-
дактор С. М. Плыткевич; текст: А. Г. Варавва, 
Е. М. Апарина; фото: С. М. Плыткевич]. — 
Минск: Рифтур, 2012. — 40 с. — 3500 экз. — 
ISBN 978-985-7047-01-7.

Туристический путеводитель: путеше-
ствия за новыми впечатлениями / [Нацио-
нальное агентство по туризму]. — Минск: 
Национальное агентство по туризму, 2012. 
— 48 с. — 4000 экз.

Cultural tourism in Belarus: the spirit of 
luxury and splendor / [National Tourism 
Agency]. — Minsk: National Tourism Agency, 
2012. — 35 с. — На англійскай мове. — 
2000 экз.

Культурны турызм у Беларусі. Museums 
of Gomel / [Отдел ФКСиТ Гомельского гори-
сполкома]. — Гомель: Филиал ТИЦ «Гомель» 
ГУ «Национальное агентство по туризму», 
2012. — 15 с. — На англійскай мове. — 
1000 экз.

Гомель музейны. Travel itineraries: your 
routes to new experience / [Национальное 
агентство по туризму]. — Минск: Националь-
ное агентство по туризму, 2012. — 48 с. — На 
англійскай мове. — 4000 экз.

Турыстычныя маршруты. UNESCO 
heritage: jewel necklace from pearls of Belarus 
/ [Национальное агентство по туризму]. — 
Минск: Национальное агентство по туризму, 
2012. — 19 с. — На англійскай мове. — 12000 
экз. Спадчына ЮНЕСКА.

Этнаграфія. Звычаі. Фальклор

Гумилев, Л. Н. Сочинения / Л. Н. Гуми-
лев; [ответственный редактор Т. Ю. Пин-
таль]. — Москва: Астрель, 2012. — 
1519 с. — Издано при участии ООО «Хар-
вест» (Минск). — 3000 экз. — ISBN 978-5-
271-42354-3 (Астрель). — ISBN 978-985-18-
1493-6 (Харвест) (в пер.).

Этнаграфiя. Мода. Грамадскае жыццё

Адам, Ж. Изменение внешности для 
женщин и мужчин / Жоэль Адам; [перевод 
с французского выполнил В. Рубинчик]. — 
Минск: Попурри, 2012. — 129 с. — 3500 экз. 
— ISBN 978-985-15-1706-6.

Калачова, І. І. Сям'я і шлюб беларусаў 
у гістарычнай рэтраспектыве і перспек-
тыве / І. І. Калачова. — Мінск: РІВШ, 2012. 
— 123 с. — Частка тэксту на рускай 
мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-
538-5.

Котович, О. В. Белорусская свадьба в 
пространстве традиционной культуры / 
Оксана Котович, Янка Крук; [фото 
О. В. Котович, И. И. Крука]. — Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2012. — 847 с. 
— Часть текста на белорусском языке. 
— 1000 экз. — ISBN 978-985-471-533-9 
(в пер.).

Таланцева, О. Ф. Человек в костюме: 
опыт семиотического исследования: моно-
графия / О. Ф. Таланцева. — Минск: БГУ, 
2012. — 223 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
476-999-8.

Фальклор у вузкім сэнсе

Дзе Купала начавала: народныя 
песні, калыханкі, прыказкі і прымаўкі / 
[укладальнік А. С. Масла; прадмова 
А. С. Масла; мастак Ганна Сілівончык]. — 
Мінск: Мастацкая літаратура, 2012. — 85 с. — 
2000 экз. — ISBN 978-985-02-1320-4 (у пер.).

МАТЭМАТЫКА 
I ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI

Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў

Андреева, И. Е. Человек и мир: 2-й 
класс: рабочая тетрадь / И. Е. Андреева. — 
Мозырь: Образовательная компания «Со-
действие», 2012. — 63 с. — 2000 экз. — ISBN 
978-985-520-600-3.

Вдовиченко, В. М. Человек и мир: учеб-
ное пособие для 3-го класса учреждений 
общего среднего образования с русским 
языком обучения / В. М. Вдовиченко, 
Т. А. Ковальчук. — Минск: Адукацыя і выха-
ванне, 2012. — 143 с. — 107800 экз. — ISBN 
978-985-471-516-2 (в пер.).

Ивченкова, Г. Г. Окружающий мир: 
рабочая тетрадь ...: 3-й класс / Г. Г. Ивчен-
кова, И. В. Потапов. — Москва: Астрель, 
2012–     — Издано при участии ООО «Хар-
вест» (Минск). — ISBN 978-5-271-41149-6 
(Астрель).

№ 1: к учебнику Г. Г. Ивченковой, И. В. 
Потапова «Окружающий мир» (ч. 1). — 2012. 
— 63 с. — 40000 экз. — ISBN 978-5-271-

41123-6 (Астрель). — ISBN 978-985-18-1079-2 
(Харвест).

Ковзик, Н. А. Радиоэкологический 
мониторинг: практическое руководство: 
[для студентов] / Н. А. Ковзик; Министер-
ство образования Республики Беларусь, 
Гомельский государственный университет 
им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 
2012. — 42 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-
439-645-3.

Кузьмицкий, А. Птицы Беловежской 
пущи / [А. Кузьмицкий; фото: А. Абрамчук и 
др.]. — Брест: Альтернатива, 2012. — 
10 с. — 2000 экз.

Реестр методик выполнения измере-
ний, допущенных к применению при вы-
полнении измерений в области охраны 
окружающей среды: в 3 ч. / Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь; [редколлегия: 
Л. Н. Нуприенок и др.]. — 2-е изд., исправ-
ленное и дополненное. — Минск: Бел НИЦ 
«Экология», 2012. — 95 экз. — ISBN 978-985-
6542-76-6.

Ч. 1: (Атмосферный воздух, промышлен-
ные выбросы, выбросы от передвижных 
(мобильных) источников). — 237 с. — ISBN 
978-985-6542-77-3.

Ч. 2: (Поверхностные воды, сточные 
воды, подземные воды): [в 3 кн.], кн. 1: (По-
верхностные воды). — 230 с. — Алфавитный 
указатель: с. 222–230. — ISBN 978-985-6542-
78-0.

Ч. 2: (Поверхностные воды, сточные воды, 
подземные воды): [в 3 кн.], кн. 2: (Сточные 
воды). — 225 с. — ISBN 978-985-6542-79-7.

Ч. 2: (Поверхностные воды, сточные воды, 
подземные воды): [в 3 кн.], кн. 3. — ISBN 978-
985-6542-80-3.

Ч. 3: (Почвы и донные отложения; про-
мышленные и бытовые отходы; природные 
ресурсы, сырье и промышленная продук-
ция). — 227 с. — ISBN 978-985-6542-81-0.

Удавічэнка, В. М. Чалавек і свет: 
вучэбны дапаможнік для 1-га класа 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бе-
ларускай мовай навучання / 
В. М. Удавічэнка, Т. А. Кавальчук; [пераклад 
з рускай мовы Н. М. Алганавай]. — 2-е 
выд., перапрацаванае. — Мінск: Народная 
асвета, 2012. — 103 с. — 21400 экз. — ISBN 
978-985-03-1892-3 (у пер.).

Чытальная залаЧытальная зала

Навінкі кнігавыдання
Айчынныя выданні, зарэгістраваныя  
Нацыянальнай кніжнай палатай 
Беларусі апошнім часам

КУПОН
Для бесплатного частного объявления
Информация не для печати:
Ф.И.О. заказчика _____________________________________
Адрес: ______________________________ Тел.: ___________
Разборчиво заполните, вырежьте и отправьте  
на адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.  
Телефоны для справок: 284 66 71, 284 66 73

Ра зам з пра за ікам і паэ там Га на дам Чар ка зя нам і гэ та мож на па чуць, вар та толь кі ад крыць ду шу 
све ту — све ту ўво гу ле, а не толь кі звык ла му.

А ці ве да е це вы, што та кое «чар га ві»? Гэ та муж ны і муд ры ла пі дар ны верш: ча ты ры рад кі-кро кі 
да Сэн су і «рэ ха кро ку пя та га» — чы тац кай дум кі ў пра цяг і ў ад каз дум цы аў тар скай. А ці ба чы лі 
вы, на прык лад, бла кіт ныя ска лы? Ці ха дзі лі паўз іх па крох кай ка мя ніс тай сцеж цы? Уво гу ле, ці ба-
чы лі на ўлас ныя во чы аф ган скія рэа ліі: го ры, па се лі шчы, ся лян? Між тым гэ та «ма тэ ры ял» ад на го 
з апош ніх ра ма наў рус ка моў най бе ла рус кай лі та ра ту ры — ра ма на, да рэ чы, над звы чай моц на га. А 
ці... Не, так мож на бяс кон ца.

Са мае га лоў нае: ці ве да е це вы, ша ноў ны чы тач, што та кое са праўд нае сяб роў ства? Свет та кі, што 
ня дзіў на су мня вац ца. Але сяб роў ства — ёсць. Цеп лы ня яго пра ся кае ма на гра фію Ка зі мі ра Ка мей-
шы «Цвет доб ро ты» — кні гу Сяб ра пра Сяб ра. Пра Га на да Чар ка зя на, яго жыц цё і твор часць. Дра-
ма тыч нае, ча сам тра гіч нае жыц цё і та кую ж пра нік нё ную, пра ніз лі вую (і пра нік лі вую!) твор часць. 
Пра тое, як жыц цё мо жа быць у ра зы ці ка вейшым за «ра ман», вар та толь кі шчы ра ўя віць ся бе «ў 
той шку ры». Вя до ма ж, гэ та кні га пра сяб роў ства: на яго шан ца ва ла Га на ду Чар ка зя ну. Ад да ны-
мі сяб ра мі яго бы лі і за ста юц ца Пят русь Броў ка, Алег Лой ка, Ры гор Ба ра ду лін, Ка зі мір Ка мей ша, 
Мі ко ла Мят ліц кі... На рэш це, гэ та кні га пра Тры ва ласць — вы зна чаль ную ры су аса біс тай і твор чай 
по ста ці Г. Чар ка зя на, якая злу чы ла дзве асно вы жыц ця: лі та раль ную твор часць бу даў ніц тва і аду-
хоў ле ную сло ва твор часць.

Тац ця на СТУДЗЕНКА

«Ці чуў ты, 
як пла чуць жаб кі?..»

Прадам кнігу:

Уладзімір Караткевіч. Чазе-
нія. — Мінск: Мастацкая літара-
тура, 2007.

Тэл. 8 (029) 776-35-57
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Чудеса природы / [главный художник 

Т. Евсеева; ответственный редактор 
Л. Садовская; фотографы: О. Мироненко и 
др.]. — Москва: Мир энциклопедий Аванта 
+: Астрель, 2011. — 124 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. 
— ISBN 978-5-98986-575-8 (Мир энцикло-
педий Аванта +). — ISBN 978-5-271-40324-8 
(Астрель). — ISBN 978-985-18-0958-1 (Хар-
вест) (в пер.).

Шибека, Л. А. Гигиена окружающей сре-
ды: тексты лекций для студентов специаль-
ностей 1-57 01 01 «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное использование природ-
ных ресурсов», 1-57 01 03 «Биоэкология» / 
Л. А. Шибека; Белорусский государственный 
технологический университет. — Минск: 
БГТУ, 2012. — 121 с. — 150 экз. — ISBN 978-
985-530-183-8.

Матэматыка

Агейчик, Н. Н. Математика: 1-й класс: 
тетрадь самоконтроля / Н. Н. Агейчик. — 
3-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 108 с. — 
2100 экз. — ISBN 978-985-19-0373-9.

Агейчик, Н. Н. Математика: 2-й класс: 
тетрадь самоконтроля / Н. Н. Агейчик. — 
4-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 95 с. — 
3100 экз. — ISBN 978-985-19-0317-3.

Агейчик, Н. Н. Математика: 3-й класс: 
тетрадь самоконтроля / Н. Н. Агейчик. — 
4-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 110 с. — 
2100 экз. — ISBN 978-985-19-0372-2.

Агейчик, Н. Н. Математика: 4-й класс: 
тетрадь самоконтроля / Н. Н. Агейчик. — 
4-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 92 с. — 
3100 экз. — ISBN 978-985-19-0318-0. 

Веременюк, В. В. Решение задач по мате-
матике: пособие для подготовки к централи-
зованному тестированию и экзамену / 
В. В. Веременюк, Е. А. Крушевский. — 2-е изд. 
— Минск: ТетраСистемс, 2012. — 239 с. — 
1500 экз. — ISBN 978-985-536-325-6. 

Войтова, Ю. К. Математика: 3-й класс: 
рабочая тетрадь / Ю. К. Войтова. — 2-е изд. 
— Минск: Аверсэв, 2012. — 128 с. — 
2100 экз. — ISBN 978-985-19-0202-2.

Высшая математика: учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образо-
вания по экономическим специальностям 
/ [Е. А. Ровба и др.]. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2012. — 391 с. — 800 экз. — ISBN 978-
985-06-2106-1 (в пер.).

Жилич, Н. А. Математика: 1-й класс: те-
традь для решения простых задач / 
Н. А. Жилич. — 4-е изд. — Минск: Аверсэв, 
2012. — 62 с. — 2100 экз. — ISBN 978-985-
19-0316-6.

Жук, И. К. «ГДЗ». Математика 6: решения 
задач приведены к учебному пособию для 
6-го класса общеобразовательных учреж-
дений «Математика 6» авторов Е. П. Кузне-
цовой [и др.] / И. К. Жук, С. К. Жук. — 3-е изд., 
стереотипное. — Минск: Элайда, 2012. — 
217 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-7019-16-8.

Задачи со «звездочкой» / [Л. А. Бондаре-
ва и др.]. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: 
Белорусская ассоциация «Конкурс», 2012. — 
159 с. — 5700 экз. — ISBN 978-985-557-018-0 
(в пер.).

Карткі-памяткі: 1–3-я класы: Матэма-
тыка. Руская мова, беларуская мова: [для 
школ з беларускай мовай навучання]. — 3-е 
выд. — Мазыр: Образовательная компания 
«Содействие», 2012. — 17 с. — 2000 экз. — 
ISBN 978-985-520-599-0.

Короткевич, З. В. Простые и составные 
задачи: 2-й класс: рабочая тетрадь: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения / 
З. В. Короткевич, А. В. Полторак. — Мозырь: 
Образовательная компания «Содействие», 
2012. — 68 с. — 1700 экз. — ISBN 978-985-
520-557-0.

Короткевич, З. В. Простые и составные 
задачи: 3-й класс: рабочая тетрадь: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения / 
З. В. Короткевич, А. В. Полторак. — Мозырь: 
Образовательная компания «Содействие», 
2012. — 80 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-
520-558-7.

Короткевич, З. В. Простые и составные 
задачи: 4-й класс: рабочая тетрадь: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения / 
З. В. Короткевич, А. В. Полторак. — Мозырь: 
Образовательная компания «Содействие», 
2012. — 62 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-
520-559-4.

Латотин, Л. А. Сборник задач по мате-
матике: учебное пособие для 5-го класса 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. — Минск: Адукацыя 
і выхаванне, 2012. — 247 с. — 3000 экз. — 
ISBN 978-985-471-513-1.

Латотин, Л. А. Сборник задач по мате-
матике: учебное пособие для 6-го класса 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. — Минск: Адукацыя 
і выхаванне, 2012. — 263 с. — 3000 экз. — 
ISBN 978-985-471-514-8.

Латотин, Л. А. Сборник задач по мате-
матике: учебное пособие для 7-го класса 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения / Л. А. Латотин, 
Б. Д. Чеботаревский. — Минск: Адукацыя 
і выхаванне, 2012. — 335 с. — 2900 экз. — 
ISBN 978-985-471-515-5.

Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэма-
тыцы: вучэбны дапаможнік для 5-га класа 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бела-
рускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Д. Чабатарэўскі; [пераклад з рускай мовы 
Д. А. Карпікава]. — Мінск: Адукацыя і вы-

хаванне, 2012. — 247 с. — 1580 экз. — ISBN 
978-985-471-531-5.

Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэма-
тыцы: вучэбны дапаможнік для 6-га класа 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бела-
рускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Д. Чабатарэўскі; [пераклад з рускай мовы 
Д. А. Карпікава]. — Мінск: Адукацыя і вы-
хаванне, 2012. — 263 с. — 1580 экз. — ISBN 
978-985-471-524-7.

Латоцін, Л. А. Зборнік задач па матэма-
тыцы: вучэбны дапаможнік для 7-га класа 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бела-
рускай мовай навучання / Л. А. Латоцін, 
Б. Д. Чабатарэўскі; [пераклад з рускай мовы 
Д. А. Карпікава]. — Мінск: Адукацыя і вы-
хаванне, 2012. — 335 с. — 1220 экз. — ISBN 
978-985-471-532-2.

Мавлютова, Н. Р. Тематические задания 
и упражнения по математике: 2-й класс: 
рабочая тетрадь: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения / Н. Р. Мавлюто-
ва. — Мозырь: Образовательная компания 
«Содействие», 2012. — 65 с. — 2000 экз. — 
ISBN 978-985-520-554-9.

Мавлютова, Н. Р. Тематические задания 
и упражнения по математике: 3-й класс: 
рабочая тетрадь: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения / Н. Р. Мавлюто-
ва. — Мозырь: Образовательная компания 
«Содействие», 2012. — 67 с. — 1900 экз. — 
ISBN 978-985-520-555-6.

Мавлютова, Н. Р. Тематические задания 
и упражнения по математике: 4-й класс: 
рабочая тетрадь: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения / Н. Р. Мавлюто-
ва. — Мозырь: Образовательная компания 
«Содействие», 2012. — 78 с. — 2000 экз. — 
ISBN 978-985-520-556-3.

Математика: 1-й класс: тетрадь для 
проверочных работ / [Г. Л. Муравьева и 
др.]. — 2-е изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 
59 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-19-0315-9.

Математика: методическое пособие 
для студентов заочной формы обучения: 
в 4 ч. / [Т. С. Яцкевич и др.]; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорус-
ский национальный технический универси-
тет, Кафедра «Высшая математика 
№ 1». — Минск: БНТУ, 2012–    . — ISBN 978-
985-525-957-3.

Ч. 1. — 2012. — 208 с. — 1000 экз. — ISBN 
978-985-525-956-6.

Математика: решения задач с подроб-
ными объяснениями: 5-й класс: справочное 
пособие / [составитель А. Д. Скалабова]. — 
Минск: Кузьма, 2012. — 288 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. 
— ISBN 978-985-453-618-7.

Михед, Е. Н. Думай, считай, решай: 1-й 
класс: математический тренажер / Е. Н. Ми-
хед. — Мозырь: Образовательная компания 
«Содействие», 2012. — 75 с. — 2000 экз. — 
ISBN 978-985-520-602-7.

Михед, Е. Н. Простые задачи : 1-й класс: 
рабочая тетрадь / Е. Н. Михед. — Мозырь: 
Образовательная компания «Содействие», 
2012. — 51 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-
520-603-4.

Муравьева, Г. Л. Математика: учебное 
пособие для 2-го класса учреждений обще-
го среднего образования с русским языком 
обучения: в 2 ч. / Г. Л. Муравьева, М. А. Ур-
бан. — Минск: Национальный институт об-
разования, 2012. — ISBN 978-985-559-064-5 
(в пер.).

Ч. 2. — 2012. — 142 с. — 46500 экз. — ISBN 
978-985-559-066-9.

Мураўёва, Г. Л. Матэматыка: вучэбны 
дапаможнік для 2-га класа ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай на-
вучання: у 2 ч. / Г. Л. Мураўёва, М. А. Урбан. 
— Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 
2012. — ISBN 978-985-559-074-4 (у пер.).

Ч. 2. — 2012. — 142 с. — 7600 экз. — ISBN 
978-985-559-076-8.

Сиротина, И. К. Тематические тесты по 
математике: готовимся к централизованно-
му тестированию / И. К. Сиротина. — Минск: 
ТетраСистемс, 2012. — 127 с. — 2000 экз. — 
ISBN 978-985-536-339-3.

Томукевич, О. Т. Математика: учебное 
пособие для 4-го класса специальных 
общеобразовательных школ с русским язы-
ком обучения: в 2 ч. / О. Т. Томукевич, 
М. А. Урбан. — Минск: Адукацыя і выхаван-
не, 2012. — 23 см. — ISBN 978-985-471-491-2 
(в пер.).

Ч. 2. — 2012. — 143 с. — 2850 экз. — ISBN 
978-985-471-507-0.

Централизованное тестирование. 
Математика: полный сборник тестов / 
Учреждение образования «Республиканский 
институт контроля знаний» Министерства 
образования Республики Беларусь. — 
Минск: Аверсэв, 2012. — 208 с. — 4100 экз. 
— ISBN 978-985-19-0291-6.

Чеботаревская, Т. М. Математика: 
3-й класс: рабочая тетрадь № 1: 
пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования с русским языком 
обучения / Т. М. Чеботаревская, 
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — 6-е изд., 
стереотипное. — Минск: Народная асвета, 
2012. — 69 с. — 6000 экз. — ISBN 978-985-
03-1888-6.

Чеботаревская, Т. М. Математика: 
4-й класс: рабочая тетрадь № 1: 
пособие для учащихся учреждений общего 
среднего образования с русским языком 
обучения / Т. М. Чеботаревская, 
В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — 5-е изд., 
стереотипное. — Минск: Народная асвета, 
2012. — 66 с. — 6000 экз. — ISBN 978-985-
03-1889-3.

Тэорыя лiкаў

Дмитриева, В. Г. Таблица умножения: 
многоразовая тетрадь с наклейками: [для 
младшего школьного возраста / В. Г. Дмитри-
ева]. — Москва: Астрель; Санкт-Петербург: 
Сова, 2012. — 10 с. — Издано при участии 
ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 
978-5-271-44337-4 (Астрель). — ISBN 978-
985-18-1508-7 (Харвест).

Алгебра

Велесницкий, В. Ф. Об одной проблеме 
Л. А. Шеметкова / В. Ф. Велесницкий, 
В. Н. Семенчук; Министерство образования 
Республики Беларусь ... — Гомель: ГГУ, 2012. 
— 13 с. — 25 экз.

Жук, И. К. «ГДЗ». Алгебра-7: решения за-
дач приведены к учебному пособию для 7-го 
класса общеобразовательных учреждений 
«Алгебра-7» авторов Е. П. Кузнецовой [и др.] 
с 11-летним сроком обучения / И. К. Жук, 
С. К. Жук. — 3-е изд., стереотипное. — 
Минск: Элайда, 2012. — 188 с. — 1000 экз. — 
ISBN 978-985-7019-14-4.

Косаревская, Т. П. Проверяем домашние 
задания. Алгебра: 9-й класс: к учебнику 
«Алгебра 9» авторов Е. П. Кузнецова [и др.]. 
Учебное пособие для 9-го класса общеобра-
зовательных учреждений с русским языком 
обучения с 11-летним сроком обучения 2008 
г. / Т. П. Косаревская. — 5-е изд. — Минск: 
Сэр-Вит, 2012. — 197 с. — 3100 экз. — ISBN 
978-985-419-623-7 (ошибоч.).

Сборник задач по алгебре: учебное по-
собие для 7-го класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком 
обучения / [Е. П. Кузнецова и др.]; под редак-
цией Л. Б. Шнепермана. — Минск: Нацио-
нальный институт образования, 2012. — 
150 с. — 43000 экз. — ISBN 978-985-559-124-6.

Геаметрыя

Геометрия: 7-й класс: решения задач с 
подробными объяснениями: справочное 
пособие / [составитель Е. Д. Волынец]. — 
Минск: Кузьма, 2012. — 128 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. 
— ISBN 978-985-453-629-3.

Аналiз

Гошко, Д. А. Высшая математика. При-
ложения определенных интегралов: учебно-
методическое пособие: [для курсантов] / 
Д. А. Гошко, Н. В. Марковникова, 
Л. А. Сидоренко; Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь, Военная академия Респу-
блики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2012. — 
34 с. — 200 экз.

Дифференциальные уравнения: 
практикум: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по мате-
матическим, физическим и экономическим 
специальностям / [Л. А. Альсевич и др.]. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 381 с. — 
900 экз. — ISBN 978-985-06-2111-5 (в пер.).

Матэматычная кiбернетыка

Иванов, Н. Н. Основы теории управления 
и системотехники: лабораторный практикум 
для студентов специальности 1-40 02 01 
«Вычислительные машины, системы и сети» 
всех форм обучения / Н. Н. Иванов; Мини-
стерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники, Кафедра 
электронных вычислительных машин. — 
Минск: БГУИР, 2012. — 54 с. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-488-693-0.

Астраномiя. Астрафiзiка. Геадэзiя

Перельман, Я. И. Занимательная 
астрономия / Я. И. Перельман; [художник 
А. А. Румянцев]. — Москва: АСТ: Астрель, 
2012. — 284 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 2000 экз. — ISBN 
978-5-17-047230-7 (АСТ). — ISBN 978-5-271-
18923-4 (Астрель). — ISBN 978-985-16-5036-7 
(Харвест) (в пер.).

Сонечная сiстэма

Крот, А. М. Статистическая теория 
формирования гравитирующих космого-
нических тел / А. М. Крот; Национальная 
академия наук Беларуси, Объединенный 
институт проблем информатики. — Минск: 
Беларуская навука, 2012. — 447 с. — 120 экз. 
— ISBN 978-985-08-1442-5.

Геадэзiя. Картаграфiя

Шалькевич, Ф. Е. Методы дистан-
ционных исследований: лабораторный 
практикум для студентов географического 
факультета / Ф. Е. Шалькевич, А. А. Топаз. — 
Минск: БГУ, 2012. — 60 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-518-624-4.

Фiзiка

Исаченкова, Л. А. Рабочая тетрадь по 
физике для 7 класса: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения: в 2 ч. / Л. А. 
Исаченкова, А. В. Киселева, Е. В. Захаревич. 
— Минск: Аверсэв, 2012. — 3100 экз. — ISBN 
978-985-19-0363-0.

Ч. 1. — 128 с. — ISBN 978-985-19-0361-6.
Ч. 2. — 112 с. — ISBN 978-985-19-0362-3.
Исаченкова, Л. А. Сборник задач по 

физике: учебное пособие для 9-го класса 
учреждений общего среднего образования 

с русским языком обучения / Л. А. Исаченко-
ва, Г. В. Пальчик, В. В. Дорофейчик. — Минск: 
Национальный институт образования, 2012. 
— 207 с. — 44036 экз. — ISBN 978-985-559-
087-4.

Физика: 7-й класс: решения задач с 
подробными объяснениями: справочное 
пособие / [составитель Ю. В. Макаревич]. — 
Минск: Кузьма, 2012. — 64 с. — 5000 экз. — 
ISBN 978-985-453-617-0.

Физика: 9-й класс: решение задач с 
подробными объяснениями: справочное 
пособие / [составитель Е. В. Сенчук]. — 
Минск: Кузьма, 2012. — 112 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 7000 экз. 
— ISBN 978-985-453-616-3.

Физика: 11-й класс: решения задач с 
подробными объяснениями: справочное 
пособие / [составитель Е. В. Сенчук]. — 
Минск: Кузьма, 2012. — 63 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. 
— ISBN 978-985-453-631-6.

Ярошевич, Н. А. Проверяем домашние 
задания. Физика: 9-й класс: задачи с ответа-
ми, указаниями, решениями приведены к 
учебному пособию «Физика 9» авторов: 
Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, А. А. Соколь-
ский (Минск: Народная асвета, 2010) / Н. А. 
Ярошевич. — 3-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 2012. 
— 94 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-419-641-1.

Механіка

Яцкевич, Г. М. Лекции по физике: учебно-
методическое пособие: [для курсантов]: в 3 ч. 
/ Г. М. Яцкевич, В. Б. Ранцевич; Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, Военная акаде-
мия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 
2012–    — ISBN 978-985-544-096-4.

Ч. 1: Физические основы механики. Меха-
нические колебания и волны. — 2012. — 130 
с. — 300 экз. — ISBN 978-985-544-094-0.

Гідрамеханіка. Механіка вадкасцей

Баштовой, В. Г. Механика жидкости и 
газа: методическое пособие к практическим 
занятиям для студентов специальностей 
1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент «, 1-36 20 01 
«Низкотемпературная техника» / В. Г. Башто-
вой, А. Г. Рекс, А. Д. Чорный ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Бело-
русский национальный технический универ-
ситет, Кафедра ЮНЕСКО «Энергосбережение 
и возобновляемые источники энергии». — 
Минск: БНТУ, 2012. — 55 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-550-035-4.

Цяпло. Тэрмадынаміка

Минский международный форум по 
тепло- и массообмену (14; 2012). XIV Мин-
ский международный форум по тепло- и 
массообмену = XIV Minsk international heat 
and mass transfer forum: 10–13 сентября 2012 
г.: тезисы докладов и сообщений / [редкол-
легия: О. Г. Пенязьков и др.]. — Минск: ИТМО 
НАН Беларуси, 2012–   

Т. 1, ч. 1. — 2012. — 384, 6 с. — Часть тек-
ста параллельно на русском и английском 
языках. — Часть текста на английском языке. 
— 350 экз. — ISBN 978-985-6456-77-3.

Т. 1, ч. 2. — 2012. — С. 385–789. — Часть 
текста на английском языке. — 350 экз. — 
ISBN 978-985-6456-81-0.

Тепломассообмен: методическое посо-
бие студентам специальностей 1-43 01 05 
«Промышленная теплоэнергетика», 1-43 01 
04 «Тепловые электрические станции», 1-43 
01 08 «Паротурбинные установки атомных 
электрических станций», 1-53 01 04 «Авто-
матизация и управление энергетическими 
процессами» / [Р. И. Есьман и др.]; Министер-
ство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра «Промышленная те-
плоэнергетика и теплотехника». — Минск: 
БНТУ, 2012. — 52 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-525-887-3.

Minsk international heat and mass 
transfer forum (14; 2012). Abstracts of papers 
and communications submitted to the XIV 
Minsk international heat and mass transfer 
forum: September 10–13, 2012. — Minsk: 
ИТМО НАН Беларуси, 2012. — 168 с. — 
На англійскай мове. — 75 экз. — ISBN 978-
985-6456-79-7.

Тэзісы дакладаў і паведамленняў, 
прадстаўленых на XIV Мінскім міжнародным 
форуме цепла- і масаабмену.

Электрычнасць. Магнетызм. 
Электрамагнетызм

Современные тенденции развития на-
ноэлектромагнетизма: аналитический обзор 
/ Научно-исследовательское учреждение 
«Институт ядерных проблем» Белорусского 
государственного университета; [составители: 
Г. Я. Слепян, С. А. Максименко, П. П. Кужир]. — 
Минск: Издательский центр БГУ, 2012. — 70 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-553-042-9.

Супраціўленне матэрыялаў

Завистовский, В. Э. Механика материалов: 
задания, методические указания и примеры 
решения задач контрольных работ для студен-
тов заочной формы обучения специальностей 
1-36 01 01 «Технология машиностроения», 1-37 
01 06 «Техническая эксплуатация автомоби-
лей»: в 2 ч. / В. Э. Завистовский, В. А. Дрончен-
ко; Министерство образования Республики 
Беларусь, Полоцкий государственный универ-
ситет. — Новополоцк: ПГУ, 2012—   

Ч. 1: Контрольная работа № 1. — 2012. — 
72 с. — 30 экз.

Хiмiя. Крышталяграфiя. Мiнералогiя

Борушко, И. И. Химический экспери-
мент: тетрадь для практических работ и 
лабораторных опытов: 7-й класс: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения / 
И. И. Борушко. — 3-е изд., дополненное. — 
Минск: Сэр-Вит, 2012. — 33 с. — 5100 экз. — 
ISBN 978-985-419-659-6.

Борушко, И. И. Химический экспери-
мент: тетрадь для практических работ и 
лабораторных опытов: 10-й класс: пособие 
для учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения / 
И. И. Борушко. — 2-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 
2012. — 25 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-
419-642-8.

Волков, А. И. Общая химия: школьный 
курс: тестовые задания с решениями: [для 
выпускников и абитуриентов] / А. И. Волков, 
И. М. Жарский, О. Н. Комшилова. — Минск: 
Букмастер, 2013. — 251 с. — 3050 экз. — 
ISBN 978-985-549-344-1.

Врублевский, А. И. Химия. Большая 
книга тестов: в 3 ч. / А. И. Врублевский. — 
Минск: Новое знание, 2012–   

Ч. 1: Теоретические основы химии. — 
2012. — 341 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-
475-531-1.

Зборнік задач па хіміі: вучэбны 
дапаможнік для 9-га класа ўстаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай наву-
чання / [В. М. Хвалюк і інш.]; пад рэдакцыяй 
В. М. Хвалюка; [пераклад з рускай мовы 
Н. Г. Ляўчук]. — Мінск: Народная асвета, 
2012. — 158 с. — 11375 экз. — ISBN 978-985-
03-1767-4.

Мякинник, Т. Н. Химия: 11-й класс: сбор-
ник самостоятельных работ : пособие для 
учащихся учреждений общего среднего об-
разования с русским языком обучения / 
Т. Н. Мякинник, И. И. Борушко. — Минск: 
Сэр-Вит, 2012. — 119 с. — 3100 экз. — ISBN 
978-985-419-660-2.

Петров, А. П. Проверяем домашние 
задания. Химия: 8-й класс: к учебному посо-
бию «Химия 8» (Шиманович И. Е., Василев-
ская Е. И., Сечко О. И.), изданного в 2011 г. / 
А. П. Петров. — 2-е изд. — Минск: Сэр-Вит, 
2012. — 153 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-
419-658-9.

Петров, А. П. Проверяем домашние за-
дания. Химия: 9-й класс: к учебнику «Химия 
9» (2012 г. изд.) авторов: Е. И. Василевская 
[и др.]. — Минск: Сэр-Вит, 2012. — 123 с. — 
5100 экз. — ISBN 978-985-419-666-4.

Петров, А. П. Проверяем домашние 
задания. Химия: 11-й класс: к учебному 
пособию «Химия 11» авторов: 
А. П. Ельницкий, Е. И. Шарапа, 2008 г. / 
А. П. Петров. — 3-е изд. — Минск: Сэр-
Вит, 2012. — 127 с. — 2000 экз. — ISBN 
978-985-419-640-4.

Сечко, О. И. Тетрадь для лабораторных 
опытов и практических работ по химии для 
7 класса: приложение к учебнику «Химия» 
для 7-го класса (авторы: И. Е. Шиманович 
[и др.]): пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским 
языком обучения / О. И. Сечко. — 5-е изд., 
переработанное. — Минск: Аверсэв, 2012. 
— 79 с. — 20000 экз. — ISBN 978-985-19-
0055-4.

Сячко, В. І. Сшытак для лабараторных 
доследаў і практычных работ па хіміі для 
7 класа: дадатак да падручніка «Хімія» для 
7-га класа (аўтары: І. Я. Шымановіч [і інш.]): 
дапаможнік для вучняў устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай на-
вучання / В. І. Сячко. — 5-е выд. — Мінск: 
Аверсэв, 2012. — 79 с. . — 6100 экз. — ISBN 
978-985-19-0080-6.

Хвалюк, В. М. Зборнік задач па хіміі: 
вучэбны дапаможнік для 7-га класа ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай 
мовай навучання / В. М. Хвалюк, 
В. І. Рэзяпкін; пад рэдакцыяй В. М. Хвалюка; 
[пераклад з рускай мовы Я. М. Важнік]. — 
Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 198 
с. — 10215 экз. — ISBN 978-985-471-530-8 
(у пер.).

Хвалюк, В. Н. Сборник задач по химии: 
учебное пособие для 7-го класса учрежде-
ний общего среднего образования с рус-
ским языком обучения / В. Н. Хвалюк, 
В. И. Резяпкин; под редакцией В. Н. Хвалю-
ка. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. 
— 198 с. — 43900 экз. — ISBN 978-985-471-
523-0 (в пер.).

Химия: 10-й класс: решения задач с 
подробными объяснениями: справочное 
пособие / [составитель С. А. Литвинова]. — 
Минск: Кузьма, 2012. — 192 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. 
— ISBN 978-985-453-633-0.

Аналiтычная хiмiя

Жерносек, А. К. Физико-химические 
методы анализа: методические указания к 
выполнению лабораторных работ / 
[А. К. Жерносек, И. С. Борисевич]; Министер-
ство образования Республики Беларусь, 
Витебский государственный университет 
им. П. М. Машерова, Кафедра химии. — 
Витебск: ВГУ, 2012. — 43 с. — 50 экз.

Фiзiчная хiмiя

Борисевич, И. С. Физическая и колло-
идная химия: практическое пособие: [для 
студентов] / И. С. Борисевич, С. С. Стугаре-
ва; Министерство образования Республи-
ки Беларусь, Витебский государственный 
университет им. П. М. Машерова, Кафедра 
химии. — Витебск: ВГУ, 2012. — 
50 с. — 50 экз.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание,  

приложение "Кніжны свет" — к вашим услугам.  
Заполните купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг,  

печатных периодических изданий.

ПРИМЕЧАНИЕ: объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.
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Неарганiчная хiмiя

Неорганическая химия: весь школь-
ный курс в таблицах / [составитель 
Манкевич Нина Владимировна]. — 7-е изд. 
— Минск: Букмастер: Кузьма, 2012. — 415 
с. — 5050 экз. — ISBN 978-985-549-261-1 (Бук-
мастер). — ISBN 978-985-453-550-0 (Кузьма).

Основные классы неорганических со-
единений: номенклатура, классификация, 
свойства и способы получения: учебно-
методическое пособие для студентов учреж-
дений высшего образования по химическим 
специальностям / [И. Е. Малашонок и др.]; Бе-
лорусский государственный технологический 
университет. — Минск: БГТУ, 2012. — 97  с. — 
300 экз. — ISBN 978-985-530-166-1.

Sviridov readings, 2012: 6th International 
conference on chemistry and chemical 
education, Minsk, Belarus, 9–13 April, 2012: 
book of abstracts / [editorial board: E. I. 
Vasilevskaya et al.]. — Minsk: Publishing Center 
of BSU, 2012. — 107 с. — На англійскай мове. 
— 220 экз. — ISBN 978-985-553-002-3.

Свірыдаўскія чытанні, 2012.

Арганiчная хiмiя

Кузьменок, Н. М. Органическая химия: 
учебно-методическое пособие для сту-
дентов учреждений высшего образования 
по специальности 1-36 07 01 «Машины и 
аппараты химических производств и пред-
приятий строительных материалов» / 
Н. М. Кузьменок, С. Г. Михаленок, Т. А. Коваль-
чук; Белорусский государственный техноло-
гический университет. — Минск: БГТУ, 2012. 
— 75 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-530-181-4.

Органическая химия: весь школьный 
курс в таблицах / [составители: С. А. Литви-
нова, Н. В. Манкевич]. — 6-е изд. — Минск: 
Букмастер: Кузьма, 2012. — 383 с. — 5050 
экз. — ISBN 978-985-549-305-2 (Букмастер). 
— ISBN 978-985-453-579-1 (Кузьма).

Прыкладная геалогiя i геафiзiка. 
Геалагiчныя метады пошукаў i разведкi

Захаров, А. В. Промысловая геофизика: 
курс лекций по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-51 02 02 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» дневной и заочной 
форм обучения / А. В. Захаров, С. В. Козыре-
ва, Г. В. Пименов; Министерство образования 
Республики Беларусь, Гомельский государ-
ственный технический университет 
им. П. О. Сухого, Кафедра «Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти». — Гомель: ГГТУ, 2012. — 
55 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-535-075-1.

Агульная геалогiя. Палеагеаграфiя

Логинов, В. Ф. Экстремальные климатиче-
ские явления: пространственно-временные 
закономерности их изменений и предпосыл-
ки прогнозирования / В. Ф. Логинов, 
Ю. А. Бровка; Национальная академия наук 
Беларуси, Государственное научное учреж-
дение «Институт природопользования». — 
Минск: Бел НИЦ. — 130 с. — 56 экз. — ISBN 
978-985-6542-82-7.

Петраграфiя

Аксаментова, Н. В. Петрография и геохи-
мия кристаллического фундамента Беларуси 
/ Н. В. Аксаментова, А. А. Толкачикова; [на-
учный редактор А. А. Махнач]; Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, Департамент 
по геологии, Республиканское унитарное 
предприятие «Белорусский научно-
исследовательский геологоразведочный 
институт». — Минск: Экономпресс, 2012. — 
231 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6479-65-9.

Эканамiчная геалогiя. 
Радовiшчы карысных выкапняў

Конищев, В. С. Критерии и перспективы 
нефтегазоносности осадочных бассейнов 
Беларуси / В. С. Конищев; [научный редактор 
Р. Г. Гарецкий]; Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь, Департамент по геологии, 
Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский научно-исследовательский 
геологоразведочный институт». — Минск: 
Экономпресс, 2012. — 162 с. — 100 экз. — 
ISBN 978-985-7051-03-8.

Бiялагiчныя навукi ў цэлым

Биология: весь школьный курс в та-
блицах / [составитель Елкина Лариса Влади-
мировна]. — 6-е изд. — Минск: Букмастер: 
Кузьма, 2012. — 416 с. — 10050 экз. — ISBN 

978-985-549-257-4 (Букмастер). — ISBN 978-
985-453-546-3 (Кузьма).

Камлюк, Л. В. Биология: 7-й класс: ответы 
на вопросы учебного пособия «Биология. 
7 класс» под редакцией В. Н. Тихомирова / 
Л. В. Камлюк. — Минск: ЮниПрессМаркет, 
2012. — 94 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-
560-104-4.

Лісаў, М. Д. Сшытак для лабараторных і 
практычных работ па біялогіі для 10 класа: 
дадатак да вучэбнага дапаможніка «Біялогія» 
для 10-га класа (пад рэдакцыяй М. Д. Лісава): 
дапаможнік для вучняў устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай на-
вучання / М. Д. Лісаў, З. І. Шэлег. — 6-е выд., 
перапрацаванае. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 
47 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-856-5.

Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных 
работ по биологии для 8 класса: приложение 
к учебному пособию «Биология» для 8-го 
класса (авторы: Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапе-
нок): пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским 
языком обучения / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. 
— 8-е изд., дополненное. — Минск: Аверсэв, 
2012. — 30 с. — 20000 экз. — ISBN 978-985-
19-0078-3.

Машчанка, М. В. Сшытак для лабара-
торных работ і практычных заданняў па 
біялогіі для 9 класа: дадатак да вучэбнага 
дапаможніка «Біялогія» для 9-га класа 
(аўтары: М. В. Машчанка, А. Л. Барысаў) / 
М. В. Машчанка, А. Л. Барысаў, 
А. А. Анціпенка. — 4-е выд., перапрацаванае. 
— Мінск: Аверсэв, 2012. — 112 с. — 3100 экз. 
— ISBN 978-985-529-855-8.

Основы биологии: курс лекций / Мини-
стерство образования Республики Беларусь, 
Витебский государственный университет 
им. П. М. Машерова, Кафедра географии; 
[автор-составитель: С. В. Чубаро]. — Витебск: 
ВГУ, 2012–   

Ч. 1. — 2012. — 50 с. — 55 экз.
Ч. 2. — 2012. — 47 с. — 55 экз.
Саваневский, Н. К. Биология: пособие 

для учащихся и абитуриентов / Н. К. Саванев-
ский, Е. Н. Саваневская, Г. Е. Хомич; под ре-
дакцией Н. К. Саваневского. — Минск: Новое 
знание, 2012. — 703 с. — 3000 экз. — ISBN 
978-985-475-530-4.

Саваневский, Н. К. Общая биология: 
тестовые задания для подготовки к центра-
лизованному тестированию / Н. К. Саванев-
ский, Г. Е. Хомич; под редакцией 
Н. К. Саваневского. — 2-е изд., стереотипное. 
— Минск: Новое знание, 2012. — 575 с. — 
1500 экз. — ISBN 978-985-475-528-1.

Тихомиров, В. Н. Рабочая тетрадь по био-
логии для 7 класса: приложение к учебному 
пособию «Биология» для 7-го класса (под 
редакцией В. Н. Тихомирова): пособие для 
учащихся учреждений общего среднего 
образования с русским языком обучения / 
В. Н. Тихомиров, Л. М. Вараксина. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 128 с. — 18000 экз. — ISBN 
978-985-19-0189-6.

Хруцкая, Т. В. Рабочая тетрадь по био-
логии для 11 класса: приложение к учебному 
пособию «Биология» для 11-го класса (авто-
ры: С. С. Маглыш, А. Е. Каревский) / Т. В. Хруц-
кая. — 2-е изд., переработанное. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 127 с. — 6100 экз. — ISBN 
978-985-19-0366-1.

Хруцкая, Т. В. Сшытак для лабараторных 
і практычных работ па біялогіі для 7 класа: 
дадатак да вучэбнага дапаможніка «Біялогія» 
для 7-га класа (пад рэдакцыяй 
В. М. Ціхамірава): дапаможнік для вучняў 
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з бе-
ларускай мовай навучання / Т. В. Хруцкая. 
— 6-е выд. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 48 с. 
— 1500 экз. — ISBN 978-985-19-0393-7.

Хруцкая, Т. В. Сшытак для лабараторных 
і практычных работ па біялогіі для 11 класа: 
дадатак да вучэбнага дапаможніка “Біялогія” 
для 11-га класа (аўтары: С. С. Маглыш, 
А. Я. Карэўскі) / Т. В. Хруцкая. — Мінск: Авер-
сэв, 2012. — 27 с. — 3100 экз. — ISBN 978-
985-529-857-2.

Хруцкая, Т. В. Тетрадь для лабораторных 
и практических работ по биологии для 
11 класса: приложение к учебному пособию 
«Биология» для 11-го класса (авторы: 
С. С. Маглыш, А. Е. Каревский) / Т. В. Хруц-
кая. — 2-е изд., переработанное. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 29 с. — 9100 экз. — ISBN 
978-985-19-0367-8.

Антрапалогiя

Актуальные вопросы антропологии: 
сборник научных трудов / Национальная 
академия наук Беларуси, Институт истории; 
[редколлегия: Л. И. Тегако (гл. ред.) и др.]. — 
Минск, 2006–     — ISSN 2221-5204.

Вып. 7 / [составители: Н. И. Полина, 
Н. Н. Помазанов]. — Беларуская навука, 
2012. — 490 с. — Часть текста на английском 
языке. — 120 экз.

Матэрыяльныя асновы жыцця

Молекулярные, мембранные и кле-
точные основы функционирования 
биосистем: международная научная кон-
ференция, Десятый съезд Белорусского 
общественного объединения фотобиологов 
и биофизиков, 19–21 июня 2012 г., Минск, 
Беларусь: сборник статей : в 2 ч. / [редкол-
легия: И. Д. Волотовский и др.]. — Минск: 
Издательский центр БГУ, 2012. — Часть тек-
ста на английском языке. — 200 экз. — ISBN 
978-985-553-026-9.

Ч. 1. — 422 с. — ISBN 978-985-553-027-6.
Ч. 2. — 311 с. — ISBN 978-985-533-028-3.

Батанiка

Баранаў, М. І. Фізіялогія раслін з асновамі 
мікрабіялогіі: дапаможнік да лабараторных 
заняткаў для студэнтаў устаноў вышэйшай 
адукацыі па спецыяльнасцях 1-75 01 01 «Ляс-
ная гаспадарка», 1-75 02 01 «Садова-паркавае 
будаўніцтва» / М. І. Баранаў, 
М. П. Каўбаса; Беларускі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт. — Мінск: БДТУ, 2012. 
— 101 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-530-156-2.

Сапегін, Л. М. Батаніка. Сістэматыка вы-
шэйшых раслін: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па 
біялагічных спецыяльнасцях / Л. М. Сапегін; 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Францы-
ска Скарыны. — 2-е выд., перапрацаванае і 
дапоўненае. — Гомель: ГДУ, 2012. — 337 с. — 
300 экз. — ISBN 978-985-439-644-6.

Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси: сохранение, изучение и исполь-
зование биооразнообразия мировой флоры 
/ [Титок В. В. и др.; под редакцией В. В. Титка, 
В. Н. Решетникова]; Национальная академия 
наук Беларуси, Центральный ботанический 
сад. — Минск: Беларуская навука, 2012. — 
344 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-1430-2 
(в пер.).

Шуканов, В. П. Гормональная активность 
стероидных гликозидов растений / 
В. П. Шуканов, А. П. Волынец, С. Н. Полянская; 
Национальная академия наук Беларуси, Ин-
ститут экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича. — Минск: Беларуская 
навука, 2012. — 243 с. — 120 экз. — ISBN 978-
985-08-1432-6.

Заалогiя

Гончаренко, Г. Г. Животный мир Белару-
си: рыбные ресурсы Беларуси: практическое 
руководство / Г. Г. Гончаренко, Д. В. Потапов; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный уни-
верситет им. Франциска Скорины. — Гомель: 
ГГУ, 2012. — 46 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-
439-657-6.

Методические указания по отлову, 
обездвиживанию, мечению и отбору 
биологического материала от зубров / 
Республиканское унитарное предприятие 
«Институт экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского», Государственное 
природоохранное учреждение «Беловеж-
ская пуща». — Минск, 2012. — 19 с. — 50 
экз.

Цинкевич, В. А. Основы зоологии: учеб-
ное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальности 
«География. Экскурсионно-краеведческая 
работа», «География. Охрана природы» / 
В. А. Цинкевич, Е. И. Бычкова. — Минск: 
Беларусь, 2012. — 302 с. — 800 экз. — ISBN 
978-985-01-0969-9 (в пер.).

ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. 
МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ

Медыцынскія навукі

Борщевская, Е. В. Медицинская подго-
товка: 11-й класс: тетрадь для практических 
работ: пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским 
языком обучения / Е. В. Борщевская. — 5-е 
изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 91 с. — 3500 
экз. — ISBN 978-985-19-0347-0.

Крестьянинова, Т. Ю. Спортивная меди-
цина: методические указания к выполнению 
лабораторных работ / Т. Ю. Крестьянинова, 
Ю. В. Гапоненок; Министерство образования 
Республики Беларусь, Витебский государ-
ственный университет им. П. М. Машерова, 
Кафедра лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины. — Витебск: ВГУ, 2012. — 
49 с. — 50 экз.

Медико-социальная экология лично-
сти: состояние и перспективы: материалы 
X Международной конференции, 6–7 апреля 
2012 г., Минск / [редколлегия: В. А. Прокаше-
ва (отв. ред.) и др.]. — Минск: Издательский 
центр БГУ, 2012. — 487 с. — Часть текста на 

английском и белорусском языках. — 200 
экз. — ISBN 978-985-476-998-1.

Анатомiя

Анатомия человека: болезни и наруше-
ния / [перевод с английского Махияно-
вой Е. Б.; ответственные редакторы: Кар-
пенко Т. Н., Серов А. Н.]. — Москва: Астрель, 
2012. — 36 с. — Издано при участии ООО 
«Харвест» (Минск). — 1500 экз. — ISBN 978-
5-271-15900-8 (Астрель). — ISBN 978-985-16-
3327-8 (Харвест).

Анатомия человека: системы и органы 
/ [перевод с английского Махияновой Е. Б.; 
ответственные редакторы: Карпенко Т. Н., 
Серов А. Н.]. — Москва: Астрель, 2012. — 
36 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 2000 экз. — ISBN 978-5-271-
20876-8 (Астрель). — ISBN 978-985-16-5221-7 
(Харвест).

Анатомия человека: системы и органы 
/ [перевод с английского Махияновой Е. Б.; 
ответственные редакторы: Карпенко Т. Н., 
Серов А. Н.]. — Москва: Астрель, 2012. — 
36 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 1000 экз. — ISBN 978-5-271-
14784-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-1424-0 
(Харвест) (в пер.).

Большой атлас анатомии человека / 
[перевод с английского Махияновой Е. Б.; 
ответственные редакторы: Карпенко Т. Н., 
Серов А. Н.]. — Москва: Астрель, 2012. — 
72 с. — Издано при участии ООО «Харвест» 
(Минск). — 2500 экз. — ISBN 978-5-271-
15901-5 (Астрель). — ISBN 978-985-18-1423-3 
(Харвест) (в пер.).

Крицкая, А. Н. Лимфатическая систе-
ма: учебно-методическое пособие для 
студентов 1-го курса лечебного, медико-
диагностического факультета и факультета 
по подготовке специалистов для зарубеж-
ных стран медицинских вузов / 
А. Н. Крицкая, Т. И. Руденко, В. Н. Жданович; 
Министерство здравоохранения Респу-
блики Беларусь, Гомельский государствен-
ный медицинский университет, Кафедра 
анатомии человека с курсом оперативной 
хирургии и топографической анатомии. 
— Гомель: ГГМУ, 2012. — 27 с. — 250 экз. — 
ISBN 978-985-506-485-6.

Саваневский, Н. К. Биология. Человек и 
его здоровье: тестовые задания для подго-
товки к централизованному тестированию / 
Н. К. Саваневский, Г. Е. Хомич; под редакцией 
Н. К. Саваневского. — 2-е изд., стереотипное. 
— Минск: Новое знание, 2012. — 381 с. — 
1500 экз. — ISBN 978-985-475-529-8.

Фiзiялогiя

Пристром, М. С. Магний и заболевания 
внутренних органов : учебно-методическое 
пособие / М. С. Пристром, В. В. Артющик, 
И. И. Семененков; Министерство здравоох-
ранения Республики Беларусь, Белорусская 
медицинская академия последипломного 
образования, Кафедра терапии. — Минск: 
БелМАПО, 2012. — 32 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-499-595-3.

Сигнальные механизмы регуляции 
физиологических функций: тезисы до-
кладов XIII съезда Белорусского общества 
физиологов и II Международной научной 
конференции, 19–20 апреля 2012 г., Минск, 
Беларусь / [редколлегия: В. В. Лысак и др.]. — 
Минск: Издательский центр БГУ, 2012. — 
171 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-553-004-7.

Федотов, Д. Н. Становление компонен-
тов надпочечников у человека и животных 
(гистофизиологические, фундаментальные 
и экспериментальные аспекты): моно-
графия / Д. Н. Федотов, В. А. Косинец; Ми-
нистерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Витебский государственный ме-
дицинский университет. — Витебск: ВГМУ, 
2012. — 129 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-
466-590-0 (в пер.).

Гiгiена ў цэлым. 
Асабiстая гiгiена і здароўе

ВИЧ в тюрьме и за ее пределами / 
[Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией]. — Минск, 2012. 
— 42 с. — 7200 экз.

Каррэн, Э. Вставайте с дивана: рецепт 
здоровой жизни / Эндрю Каррэн; [перевод с 
английского выполнила Ж. А. Шлайтайте]. — 
Минск: Попурри, 2012. — 175 с. — 3500 экз. 
— ISBN 978-985-15-1693-9.

Маккейт, Д. Я – то, что я ем / Джиллиан 
Маккейт; [перевод с английского Н. Сутя-
гиной]. — Москва: Астрель, 2012. — 
223 с. — Издано при участии ООО «Хар-
вест» (Минск). — Указатель: с. 221–223. 
— 3000 экз. — ISBN 978-5-271-38928-3 
(Астрель). — ISBN 978-985-18-1298-7 (Хар-
вест) (в пер.).

Передозировка наркотиками / СПИД 
Фонд Восток-Запад; [автор послесловия 
Александров А. А.]. — Минск, 2012. — 
23 с. — 5000 экз.

Пилюк, А. В. Больным врачам о здоро-
вье: в 2 ч. / А. В. Пилюк. — Минск: Парадокс, 
2012–   

Ч. 1. — 2012. — 249 с. — 1000 экз. — ISBN 
978-985-451-287-7.

Поллан, М. Библия питания: 64 правила, 
которые позволят вам правильно питаться и 
оставаться здоровыми и стройными без осо-
бых затрат: [перевод] / Майкл Поллан. — Мо-
сква: Астрель, 2012. — 184 с. — Издано при 
участии ООО «Харвест» (Минск). — 3000 экз. 
— ISBN 978-5-271-39714-1 (Астрель). — ISBN 
978-985-18-0664-1 (Харвест) (в пер.).

Самопомощь для людей, переживаю-
щих синдром отмены / СПИД Фонд Восток-
Запад; [составители: Волик Анатолий, Олисов 
Глеб]. — Минск, 2012. — 54 с. — 3000 экз.

Спок, Б. Ребенок и уход за ним = Baby 
and child care / Бенджамин Спок; [перевод с 
английского А. В. Дубровского]. — 4-е изд. — 
Минск: Попурри, 2012. — 669 с. — 7000 экз. 
— ISBN 978-985-15-1752-3 (в пер.).

Грамадскае здароўе і гiгiена. 
Засцярога ад няшчасных выпадкаў 

і іх папярэджванне

Здравоохранение г. Минска в 2011 
году: статистический сборник / Комитет по 
здравоохранению Минского городского 
исполнительного комитета, Медицинский 
информационно-аналитический центр; [в 
подготовке принимали участие: В. И. Сирен-
ко и др.]. — Минск: РНМБ, 2012. — 219 с. — 
180 экз. — ISBN 978-985-6846-97-0.

Игнатенко, А. В. Микробиологические 
методы контроля качества пищевых про-
дуктов: тексты лекций для студентов специ-
альности 1-54 01 03 «Физико-химические 
методы и приборы контроля качества про-
дукции» заочной формы обучения / 
А. В. Игнатенко; Белорусский государствен-
ный технологический университет. — Минск: 
БГТУ, 2012. — 183 с. — 50 экз. — ISBN 978-
985-530-157-9.

Ключенович, В. И. Общественное здо-
ровье: подходы к моделированию системы 
управления / Ключенович Валерий Иосифо-
вич. — Минск: Бел НИЦ «Экология», 2012. — 
236 с. — 100 экз. — ISBN 978-895-6542-75-9 
(ошибоч.).

Научное обеспечение защиты от чрез-
вычайных ситуаций: основные результа-
ты выполнения государственной научно-
технической программы « Чрезвычайные 
ситуации» (2005–2010 гг.): сборник науч-
ных трудов / Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь; [ред-
коллегия: Г. Ф. Ласута (научный редактор) и 
др.]. — Минск: Экономпресс, 2012. — 342 с. 
— 150 экз. — ISBN 985-985-6479-64-2.

Оперативное руководство по комплекс-
ной борьбе с переносчиками трансмис-
сивных болезней / Всемирная организация 
здравоохранения, Европейское региональ-
ное бюро. — Минск: Белпринт, 2012. — 67 с. 
— 1500 экз. — ISBN 978-985-459-255-8.

Основы безопасности жизнедеятель-
ности: 10-й класс: учебник для общеоб-
разовательных учреждений / [М. П. Фролов 
и др.]; под редакцией Ю. Л. Воробьева; 
Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. — Изд. 2-е, исправленное 
и дополненное. — Москва: Астрель, 2013. 
— 350 с. — Издано при участии ООО «Хар-
вест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-5-271-
13968-0 (Астрель). — ISBN 978-985-20-0014-7 
(Харвест) (в пер.).

Человек и безопасность: 5-я междуна-
родная специализированная выставка, 
6–8 июня 2012, Беларусь, Минск: каталог. 
— Минск, 2012. — 111 с. — Часть текста па-
раллельно на русском и английском языках. 
— 500 экз.

Фармакалогiя. 
Агульная тэрапiя. Таксiкалогiя

Государственная фармакопея Респу-
блики Беларусь: (ГФ. РБ II): разработана на 
основе Европейской фармакопеи: в 2 т. / 
Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Республиканское унитарное пред-
приятие «Центр экспертиз и испытаний в здра-
воохранении»; [под общей редакцией А. А. Ше-
рякова]. — Молодечно: Типография «Победа», 
2012–    — ISBN 978-985-6967-19-4 (в пер.).

Т. 1: Общие методы контроля качества 
лекарственных средств: введено в действие 
с 1 января 2013 г. приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 
25.04.2012 г. № 453. — 2012. — 1217 с. — 
1200 экз. — ISBN 978-985-6967-17-0.

Аптовая цана: 70 198 руб. 
Рознічная цана: 77 220 руб.

я цан
ая ца

на: 70 198 руб.ана: 77 220 руб.

Можна купіць без нацэнкі:
г. Мінск, вул Захарава, 19, пакой 17. 

Тэлефоны для даведак: (017) 288-12-94, 284-79-85.

Іншыя кнігі : www.lim.by

Невероятные истории
из жизни волшебников

Алесь Бадак
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Ма ры на ВЕ С Я ЛУ ХА

Крас но ва-Гу са чен ко, Т. И. Робин-
зоны из Придвинья / Та ма ра Крас-
но ва-Гу са чен ко. — Минск: РВУ «Лі-
та ра ту ра і Мас тац тва», 
2012. — 28 с.

Зі мою пры ем на па-
ма рыць пра лет нія 
па да рож жы з пры-
го да мі. Ге ро ям гэ-
тай кні гі пры год 
ха пі ла: спа чат ку 
яны за блу ка лі ў 
ле се, по тым плы лі 
па ра цэ, апы ну лі ся ў хат цы на вост-
ра ве. Ду ма е це, дзе ці на па ло ха лі ся ды 
раз гу бі лі ся? Не! Яны здо ле лі па кла па-
ціц ца пра ся бе. А гас па да ром ха ці ны 
ў вы ні ку ака заў ся не злы ча раў нік, а 
доб ра зыч лі вы ляс нік, які не толь кі 
вяр нуў ма лых да баць коў, але і на ву-
чыў, як бо лей не згу біц ца ў ле се. Та-
кія вось ці ка выя ўро кі ары ен та ван ня 
на мяс цо вас ці бу дуць ка рыс ныя ўсім 
ма лень кім чы та чам. Да рэ чы, Та ма ра 
Крас но ва-Гу са чэн ка з'яў ля ец ца і аў-
та рам шмат лі кіх паэ тыч ных збор ні-
каў, яе твор часць ве да юць у Ра сіі, ва 
Укра і не, у Паўд нё вай Асе ціі, Лат віі ды 
ін шых краінах.

Руб леў ская, Л. І. Аван ту ры Пра н-
ці ша Вы рві ча, шка ля ра і шпе га / 
Люд мі ла Руб леў ская. — Мінск: Рэ-
дак цыя га зе ты «Звяз-
да», 2012. — 272 с.

«XVІІІ ста год дзе... 
Эпо ха аван ту рыс-
таў і ал хі мі каў, ры-
ца раў і ча роў ных 
дам, па ла ца вых 
інт ры гаў і кры-
ва вых вой наў... 
Коль кі ў гэ тым 
ча се сю жэ таў, пры дат ных да пры-
годні цкіх ра ма наў, які мі ка рыс-
та лі ся Аляк сандр Дзю ма-баць ка, 
Валь тар Скот і Ген рык Сян ке віч...» 
— кры ху за ду мен на раз ва жае аў та р-
ка ў прад мо ве да ра ма на. І пры зна-
ец ца, што як пісь мен нік са ма ха це ла 
б па жыць у тым ча се, па пры сут ні-
чаць на шум лі вых сой мах, на ве даць 
ма ну фак ту ры і па слу хаць га вор-
ку мяс цо вых — на пе ра кру ча най 
на свой лад «ла ці не». Па да рож жа ў 
ча се — не толь кі аў та ру, але і чы та-
чу — да па ма га юць здзейс ніць ге роі 
пры год ніц ка-фан тас ма га рыч на га 
ра ма на — шка ляр мен ска га езу іц ка-
га ка ле гі ю ма, бед ны шлях ціц Пра н-
ціш Вы рвіч і по лац кі док тар і ал хі-
мік Баў тра мей Лёд нік, які ву чыў ся ў 
Пра зе і Лейп цы гу.

Буковски, Ч. Хлеб с ветчиной  / 
Чарльз Буковски; пер. с англ. 
Ю. Мед ведь ко. — 
Моск ва: Экс мо, 2012. 
— 398 с.

Гэ ты ра ман, пэў на, 
са мы пра нік нё ны з 
усіх аў та бія гра фіч-
ных тво раў аў та ра. 
І ка лі яго наз ва ў 
анг лій скім ва ры-
ян це з'яў ля ец ца 
алю зі яй на наз ву ра ма на Джэ ро ма Сэ-
лін джэ ра «Над прор вай у жы це», то 
за ка на мер на, што кні га так са ма рас-
па вя дае гіс то рыю ста лен ня, пе ра тва-
рэн ня хлоп чы ка ў пад лет ка і по тым у 
муж чы ну. Са ста ро нак кні гі мы да вед-
ва ем ся пра тое, ча му Ген ры Чы нас кі 
(«ра ман нае» аль тэр-эга Бу коў скі) мае 
кеп скія ад но сі ны з баць кам, хто быў 
яго пер шы мі сяб ра мі, ча му ён лю біць 
ба віць час на адзі но це і ча му вы ра шыў 
стаць пісь мен ні кам, а так са ма пра соч-
ва ем пра цэс ста наў лен ня яго ін ды ві-
ду аль нас ці, фар мі ра ван ня по гля даў.

Вод гу кі да сы лай це на элект рон ны 
ад рас аў та ра: hіmarіna@tut.by

Кні гі для агля ду пра да стаў ле ны 
ма га зі нам «Кніж ны са лон». Тэл.: 
385-60-89.

Аляк с ей ПЯТ КЕ ВІЧ

Зга дай це вы дат ных на шых края знаў-
цаў, кож ны з якіх не прос та шмат зра біў, 
а з'яў ля ец ца ўні каль най твор чай асо бай, 
вар тай са ма стой на га да сле да ван ня. Гэ та, 
на прык лад, Адам Маль дзіс, Ар кадзь Пад-
ліп скі, Ула дзі мір Со даль, Ула дзі мір Кі ся-
лёў, Мі хась Ма лі ноў скі, Алесь Бе ла коз, 
Сяр гей Чыг рын, Вя ча слаў Швед, Свят-
ла на Ко шур, Мі ко ла Гай ба... Але як бы ні 
аб мя жоў ва лі гэ ты пе ра лік, у ім змес ціц ца 
яшчэ ад на моц ная края знаў чая по стаць 
— Алесь Кар лю ке віч.

Шмат га доў ужо вы ву чае ён сваю Пу-
ха віч чы ну і вы пус ціў ці не з дзя ся так 
кні жак. Ад на з апош ніх — «І ма рам во-
лю дам» (Мінск: Бе лЭн імя П. Броў кі, 
2011), з да дат кам «Лі та ра тур ная кар та 
Пу ха віч чы ны», ус туп ным ар ты ку лам 
Ада ма Маль дзі са, улас най прад мо вай 
і пас ля слоў ем. Усе гэ тыя да дат кі зу сім 
не ліш нія ў кні зе, якая на сы ча на фак та-
мі, мае да во лі скла да ную струк ту ру, су-
мя шчае роз ныя сты лі і фор мы па да чы 
ма тэ ры я лу. Да дат кі ма цу юць кні гу як 
адзі нае цэ лае, вы свят ля юць яе лі та ра-
тур на-асвет ніц кую за да чу. Да та го ж аў-
тар на блі жа ец ца да чы та ча і вя дзе ўжо 
пра мую га вор ку з ім. Яго асо ба — вель-
мі знач ны лі та ра тур ны кам па нент кні гі, 
які на дае ёй пэў ную бе лет рыс тыч насць, 
па збаў ляе ад ін фар ма цый най ад на стай-
нас ці і апі саль нас ці.

Аў тар ро біць вя лі кае па да рож жа па 
сва ёй ма лой ра дзі ме, іду чы ад ад на го па-
се лі шча да на ступ на га, пры пы ня ю чы ся 
з чы та чом на боль шы ці мен шы час, каб 
рас па вес ці пра ту тэй шыя лі та ра тур ныя 
спра вы. Та кім чы нам вы кон ва ец ца за ад-
но і геа гра фіч на-края знаў чая пра ца, бо 
кож ная кроп ка пры пын ку атрым лі вае і 
ад мі ніст ра цый ную ха рак та рыс ты ку. Ча-
сам аў тар-апа вя даль нік вы му ша ны па-
пя рэдж ваць чы та ча не спя шац ца, бо на-
пе ра дзе шмат ці ка ва га. Уво гу ле ж ён не 
мо жа не кан так та ваць з чы та чом.

Вось за кан чва ец ца адзін раз дзел, і аў-
тар за клю чае: «А ця пер да вай це скі ру ем 
на Ру дзенск». За тым па чы на ец ца рас по-
вед пра гэ ты га рад скі па сё лак, зноў жа 
зва ро там да чы та ча: «Тут да вя дзец ца за-
тры мац ца на доў га. І лі та ра тур на-края-
знаў чая эк скур сія бу дзе на сіць ад мыс-
ло вы ха рак тар. Па-пер шае, трэ ба звяр-
нуць ува гу...» Які жанр вы пра цоў ва ец ца 
ў края знаў чай кні зе Але ся Кар лю ке ві ча? 
Ту рысц кае па да рож жа? Зрэш ты, па да-
рож жа мі на бе ла рус кім ма тэ ры я ле за хап-
ля лі ся ў сва іх на ры сах яшчэ П. Шпі леў-
скі, У. Сы ра ком ля, Ю. Кра шэў скі... Свай-
го ро ду кла сі кі ў гэ тым жан ры. Ча му ж 
не ад ра джаць яго, тым больш што гэ та 
вель мі ар га ніч ны для края знаў ца спо саб 
па да чы ма тэ ры я лу.

Па да рож ны эле мент у кні зе Але ся 
Кар лю ке ві ча аба зна ча ны, праў да, не 
так і моц на: яму не да лі рыч ных алю зій. 
Умяс ціць ха ця б звест кі пра лі та ра ту-
ру ўсіх мі ні-рэ гі ё наў. А лі та ра ту ры так 
шмат, што ства ра ец ца ўра жан не, быц-
цам на Пу ха віч чы ну толь кі і кі ра ва лі ся 
ды ася да лі тут, каб па кі нуць пісь мен-
ніц кі след. Уні каль насць лі та ра тур на-
края знаў чай пра цы аў та ра ме на ві та ў 
тым, што ў ёй на дзі ва скру пу лёз на вы-

ву ча на кож ная мяс ці на і па ка за ны ўсе 
пра явы мяс цо ва га лі та ра тур на га жыц-
ця. Праў да, трэ ба ага ва рыц ца: для края-
знаў ца не іс нуе ня знач ных фак таў пры 
вы ву чэн ні, ска жам, лі та ра тур ных мяс-
цін. Бо ўсё, чым жы ве мас так сло ва ад 
на ра джэн ня, усе аб ста ві ны і «драб ні цы» 
яго ася род дзя ўплы ва юць на яго твор-
чае фар мі ра ван не. Та му так важ на фік-
са ваць, дзе жыў, дзе бы ваў пісь мен нік, 
да ча го да кра на ла ся яго ду ша.

Алесь Кар лю ке віч са браў ве лі зар ны 
ма тэ ры ял з дру ка ва ных лі та ра тур ных і 
гіс та рыч ных кры ніц, з ар хі ваў, з улас на га 
шмат га до ва га ліс та ван ня. Ад шу ка ны не-
вя до мыя ці за бы тыя по ста ці. Ад ноў ле ны 

мно гія дра ма тыч ныя лё сы, 
што вя дуць ча сам да лё ка 
за ме жы Бе ла ру сі. Пе рад 
на мі пра хо дзяць вель мі 
мно гія бе ла рус кія, рус кія, 
поль скія, яў рэй скія і ін-
шыя пісь мен ні кі, што на-
ра дзі лі ся тут ці жы лі ней кі 
час. Ся род іх — А. Ель скі, 
А. Мі куль чык, Якуб Ко-
лас, М. Лынь коў, М. Ча-
рот, У. Ха ды ка, А. Воль ны, 
В. Гар ба цэ віч, Р. Ко бец, 
М. Ло бан, А. Ба чы ла, 
З. Бі ра ла, У. Ду дзіц кі, П. Ру нец, С. Хур сік, 
Л. Ко бец-Фі лі мо на ва, У. Ля пёш кін, 
Г. Кляў ко, Я. Бу дзі нас...

По руч з імі на роў ных края знаў чых 
пра вах па да юц ца так са ма жур на ліс-
ты, біб лі я тэ ка ры, пе да го гі, ін шыя пра-
цаў ні кі куль тур най ні вы, чые твор чыя 
зда быт кі час цей вель мі сціп лыя, чыя 
пра ца ў га лі не лі та ра ту ры мае вы раз-
на пры клад ны ха рак тар. І гэ та цал-
кам слуш на. Та кі ма тэ ры ял па трэб ны 
ў кні зе, бо пра цуе на яе сіс тэ му, ма цуе 
ад па вед ны кан тэкст, да зва ляе ўя віць 
усю паў на ту лі та ра тур на га жыц ця рэ-
гі ё на. Зрэш ты, аў тар і не цу ра ец ца вы-
ха ду за ме жы ўлас на лі та ра ту ры. Які ж 
са праўд ны края зна вец да зво ліць са бе 
пра іг на ра ваць ці ка вых асоб на ват та-

ды, ка лі яны не ўпіс ва юц ца ў тэ му да-
сле да ван ня?

У кні зе цы ту юц ца, і да во лі час та, са мыя 
роз ныя кры ні цы. Бы вае, што гэ та і ёсць 
сам па са бе края знаў чы ма тэ ры ял. Час-
та цы та ван не пад ма цоў вае фак ты, ча сам 
зна ё міць з мас тац кім тэкс там пісь мен-
ні ка. Асаб лі ва пры цяг нуць ува гу чы та ча 
ліс ты-ўспа мі ны: у іх — га ла сы жы вых 
ча ла ве чых душ, яны як най лепш пе ра да-
юць ат мас фе ру ча су ды мес ца ча ла ве чай 
асо бы ў ім. Тэкс ты ліс тоў — бяс спрэч ны 
края знаў чы зда бы так гэ та га вы дан ня.

Пісь мен ні кі-зем ля кі па каз ва юц ца і як 
мас тац кія ін ды ві ду аль нас ці, хоць ня рэд-
ка гэ ты ра курс ад сут ні чае і аў тар аб мя-
жоў ва ец ца ін фар ма цый ны мі бія гра фіч-
ны мі ды біб лі яг ра фіч ны мі звест ка мі. Тут 
мож на вы ка заць толь кі шка да ван не. Бо, 
па вы со кім лі та ра тур на-края знаў чым ра-
хун ку, пісь мен нік ці ка віць нас не толь кі 
сва ім да чы нен нем да пэў най мяс ці ны. Ён 
заў сё ды па ві нен быць нам ці ка вы як мас-
тац кая асоба, пэў най мяс ці най і ўзга да-
ва ная.

Праў да, пісь мен ніц кае «я» ге ро яў кні гі 
рас кры ва ец ца ў Але ся Кар лю ке ві ча ня-
рэд ка праз не па срэд ныя кан так ты з мяс-
цо вым ася род кам. Аў тар імк нец ца вы-
свет ліць як ма га больш та кіх кан так таў, і 
ў гэ тым нель га не ба чыць моц ны па зі тыў 
вы дан ня. Доб ра, на прык лад, рас кры ва ец-
ца асо ба Яку ба Ко ла са, які ў 1930-я га ды 
ле та ваў у мяс цо вых вёс ках. Зной дзе ны 
да дат ко вы (да ўжо вя до ма га) рэ гі я наль-
ны ма тэ ры ял, і на род ны пісь мен нік па ка-
за ны вель мі ка ла рыт на.

Края знаў чыя вы дан ні, якіх ця пер ня-
ма ла, скла да юц ца па вод ле са мых роз ных 
струк тур ных прын цы паў. Што да кні гі 
Але ся Кар лю ке ві ча, то трэ ба пры знаць яе 
струк ту ру най больш апраў да най: у асно-
ву кла дзец ца сіс тэ ма на се ле ных пунк таў 
(«кар та»), а за тым ужо вя дзец ца по шук 
лю дзей, якія тут жы лі. І «сю жэт» кні гі — 
ванд роў ка па кар це. Так ажыц цяў ля ец ца 
спаз нан не краю, які мае ўлас ную геа гра-
фіч ную кан крэ ты ку. Зна ё міц ца з кра ем 
ці ка ва не толь кі зем ля кам аў та ра. Зна ём-
ства свед чыць, што лі та ра та ры — лю дзі 
ўсю ды іс ныя, іх заўж ды клі чуць ня зна-
ныя да ро гі, ня зве да ныя мяс ці ны. Прай-
сці ся сён ня па гэ тых да ро гах — зна чыць, 
ду хоў на ўзба га ціц ца, да лу чыц ца хоць 
кры ху да све ту лю дзей, якія па кі ну лі ў гэ-

тых вёс ках і мяс тэч ках час ці ну сва іх та-
ле на ві тых ду ш.

Якія яшчэ за ўва гі? Сям-там мож на 
знай сці пра пу шча ныя фак ты служ бо ва га 
дасье той ці ін шай асо бы, якое да ец ца, як 
пра ві ла, дзе ля леп ша га зна ём ства. Але ці 
заў сё ды гэ та па трэб на? Кі да ец ца ў во чы 
толь кі тэх ніч ны не да гляд: аў тар ва ўсту-
пе абя цае даць у кні зе біб лі яг ра фію, а яе 
і ня ма.

Да сле да ван не Але ся Кар лю ке ві ча, у 
якім эн цык ла пе дыч на вы чар паль на па-
ка за на лі та ра тур нае жыц цё Пу ха віч-
чы ны, да та го ж доб ра чы та ец ца: аў тар 
умее вес ці га вор ку пра свой лю бі мы 
прад мет ня зму ша на, без ліш ніх эма цы я-
наль ных ак цэн таў, з да ве рам да чы та ча-
су раз моў цы.

ПоглядПогляд

Вялікае падарожжа 
па малой радзіме

Што ні ка жы це, а края знаў ства ў Бе ла ру сі, у тым лі ку 
і лі та ра тур нае, усё ж раз ві ва ец ца. Па цвяр джэн нем та му — 
ня стом ная пра ца на ні ве рэ гі я на ліс ты кі шмат лі кіх ра ён ных, 
па сял ко вых і сель скіх біб лі я тэк і му зе яў, ства рэн не ўсё но вых 
ла каль ных края знаў чых аб' яд нан няў, па дзвіж ніц кая пра ца 
рэс пуб лі кан скай «Края знаў чай га зе ты», урэш це, вы хад да чы та ча 
са сва і мі кні га мі мно гіх эн ту зі яс таў, якія на стой лі ва і даў но 
вы ву ча юць пра сто ру свай го баць коў ска га ку та.

Аў тар ро біць вя лі кае па да рож жа па 
сва ёй ма лой ра дзі ме, іду чы ад ад на го па-
се лі шча да на ступ на га, пры пы ня ю чы ся 
з чы та чом на боль шы ці мен шы час, каб 
рас па вес ці пра ту тэй шыя лі та ра тур ныя 
спра вы. Та кім чы нам вы кон ва ец ца за ад но і 
геа гра фіч на-края знаў чая пра ца, бо кож ная 
кроп ка пры пын ку атрым лі вае і ад мі ніст-
ра цый ную ха рак та рыс ты ку.
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У той дзень я вый шаў з мет ро, як заў сё ды, 
на Ня мі зе і па воль на, каб на са ла дзіць ду шу 
жа да ным на двор' ем, па кро чыў уверх паўз 
ка фед раль ны са бор. Мая рэ дак цыя мес ціц-
ца ў бу дын ку на су праць ра ту шы. Ча го толь-
кі не па мя тае гэ ты зе лян цо вы трох па вяр хо-
вік, з кім толь кі не зна ё мі лі ся яго сце ны за 
тыя не каль кі ста год дзяў, што ён тут ста іць. 
Ды і ця пер — хто ў ім толь кі не за ся дае.

Я аран дую ў гэ тым бу дын ку не вя лі кае 
па мяш кан не на пер шым па вер се, у ле вым 
ра гу, ка лі ста яць тва рам да ўва хо да. Ні чо-
га асаб лі ва га: ску ра ная ка на па для гас цей, 
ні зень кі сто лік для ка вы, вы со кае ску ра ное 
крэс ла для мя не, стол — гэ та для кам п'ю та-
ра — і вя лі кая ша фа — для кніг. Я па ві нен 
яшчэ за зна чыць, што пад га лоўе на ма ім 
крэс ле хут чэй за ўсё пры зна ча на для сур-
вэт кі, звя за най круч ком з ні так ко ле ру смя-
тан кі. Пра бач це мне та кую пад ра бяз насць. 
Прос та я не ма гу гэ та не за зна чыць, бо сур-
вэт ку звя за ла мая ма тух на, а яна — га лоў-
ны ча ла век у ма ёй спра ве. Не, яна не гас па-
ды ня май го вы дан ня. Яна — мая ма тух на. 
Ха ця са ма яна на зы вае ся бе тут ахміст-
ры няй. А на вед ва ец ца ў мой па кой толь кі 
та ды, ка лі, на яе дум ку, у мя не ўжо на гам 
сту піць ня ма дзе. Ін шы мі сло ва мі, ка лі мой 
па кой трэ ба трош кі пры браць. По пель ні цу 
вы ра та ваць ад акур каў ды вяр нуць на свае 
мес цы кні гі, што за ста лі ся ля жаць раз-
гор ну ты мі пас ля чар го ва га да сле да ван ня. 
Час цей за ўсё гэ та юры дыч ная лі та ра ту ра 
ды ме ды цын скія да вед ні кі, ча сам — важ-
кія та мы якой-не будзь эн цык ла пе дыі, вы-
дан ні па гіс то рыі мас тац тва і рэ лі гіі, края-
знаў стве, па ле ан та ло гіі і мік ра бія ло гіі. Але 
зда ра юц ца ў ма ёй пра цы асаб лі ва ці ка выя 
вы пад кі — і та ды па тра бу ец ца лі та ра ту ра 
ін ша га кштал ту. Та му ў ма ёй біб лі я тэ цы 
мож на знай сці кні гі па міс ты цы, эпі гра фі-
цы, аст ра ло гіі і на ват аст ра но міі.

Мая ма тух на ба чыць мя не су час ным 
док та рам Ват са нам. Ні бы та я пісь мен нік, 
яко му на ка на ва на за на тоў ваць пры го ды 
тых, хто не сяб руе з за ко нам, і тых, хто яго 
быц цам бы аба ра няе. На са май спра ве я 
звы чай ны рэ дак тар. Та кіх, як я, у на шым 
го ра дзе ні бы смаў жоў у га род чы ку. Але ў 
не чым мая ма тух на ўсё ж мае ра цыю. Та ко-
га ча со пі са, як у мя не, больш ня ма.

Да мя не пры хо дзяць лю дзі, якіх вар та 
па слу хаць. Яны мо гуць га дзі на мі сма ліць 
цы га рэ ту за цы га рэ тай, ця гаць са ста ла 
цу кер кі, жлук ціць без уся ля кай ме ры ка-
ву і рас па вя даць гіс то рыі зла чын стваў. Я 
гэ та ўсё, вя до ма, за піс ваю на дык та фон. А 
по тым на ста рон ках ча со пі са «Рэ аль ны дэ-
тэк тыў» — так на зы ва ец ца мой ча со піс — 
з'яў ля юц ца за хап ляль ныя «на тат кі з на ту-
ры». У май го ча со пі са да рас па вя даль ні каў 
та кіх гіс то рый толь кі ад но па тра ба ван не 
— яны па він ны быць рэ аль ны мі. І іх рэ-
аль насць трэ ба да ка заць.

А ма тух на лі чыць, што га лоў нае ў ма ёй 
спра ве — каб сур вэт ка на пад га лоў ні ку бы-
ла све жая. І пры гэ тым яна ні я кая не мі сіс 
Хад сан, ха ця маг ло б так быць, ка лі ўжо я 
док тар Ват сан. Яна — ахміст ры ня! На са-
май спра ве яна прос та рэд кая жан чы на. Я 
і не спа дзя ю ся, што знай ду са бе ка лі-не-
будзь та кую са мую на ро лю жон кі. Ха ця 
ма тух на ве рыць у тое, што гэ та маг чы ма.

Баць кі ў мя не ня ма. Дак лад ней, я зу сім 
ні чо га пра яго не ве даю. Ма тух на мне пра 
яго не рас каз ва ла, а я ні ко лі не пы таў ся.

У той дзень, як толь кі я зай шоў у свой ка бі-
нет, да мя не ад ра зу ж па гру ка лі. Дзіў на, але я 
ні ко га, хто ішоў, за спі най сва ёй не ад чу ваў.

— Ся дай це, ка лі лас ка, на ка на пу. На ста-
ле ёсць цу кер кі, час туй це ся, — вы гук нуў я 
з-за ша фы, за якой у мя не не вя лі кі за ку ток, 
аб ста ля ва ны ля доў няй і ка ва вар кай. — Ка-
ву бу дзе це?

— Не-не, толь кі не ка ву. Лепш ма ла ка.
Гэ та бы ло ска за на ба дзё рым го ла сам. Я 

вый шаў на яго і ўба чыў на ка на пе ча ла-
ве ка, яко му ад ноль ка ва па спя хо ва мож-
на бы ло даць і паў ста год дзя, і ста год дзе. 
Ва ла сы ў яго бы лі доў гія, хва ліс тыя, чор-
ныя з сі нім ад цен нем, без сі віз ны. І ба-
ра да так са ма доў гая, але — дзіў нае ві до-
ві шча ў па раў на нні з ва ла са мі! — спрэс 
сі вая. І вось яшчэ — і гэ та так са ма бы ло 
дзіў на: ску ру ва кол ва чэй гус та па сек лі 
змор шчы ны, а во чы гля дзе лі жва ва, на-
ват з ім пэ там.

— Ма ла ко ў мя не ў ля доў ні. Яно ці не за-
над та ха лод нае, — ска заў я. — Каб вам не 
за хва рэць.

— Не хва люй ся, сы нок, — пра га ва рыў ці 
то муж чы на, ці то дзя док. І та кая пя шчо-
та бы ла ў гэ тым го ла се, што ў мя не аж не-
ш та аба рва ла ся ў ся рэ дзі не. — На лі мне ў 
шклян ку ма ла ка і са дзі ся слу хаць.

Я пад па рад ка ваў ся яму так, быц цам і на-
праў ду ён мой та та, а я яго ма лень кі сы нок. Я 
на ліў у шклян ку ма ла ка і пра цяг нуў ві зі цё ру.

Шклян ку ўзя лі, праг на аб ха піў шы, дзве 
ля да чыя ру кі. Ску ра на паль цах бы ла тоў-
стая, са бра ная ў склад кі, а тыл да ло няў аб-
цяг ва ла ўжо ін шая — вы су ша ная, тон кая, 
як аба лон ка ся лян скай каў ба сы. Зда ва ла ся, 
ка лі да кра нуц ца да яе чым-не будзь больш-
менш вост рым, то ад мес ца до ты ку ўраз 
па бя гуць ва ўсе ба кі глы бо кія ка наў кі. Гля-
дзець на та кую ску ру бы ло ба лю ча.

Мой госць вы піў ма ла ко на гбом. Ён на ват 
пе ра ку ліў шклян ку яшчэ раз — каб пра каў-
тнуць кро пель ку, якая за ста ла ся на дне. Гуч-
на па ста віў шы шклян ку на сто лік, ён ру кой 
за пра сіў мя не сес ці. Я із ноў моўч кі пад па-
рад ка ваў ся яго во лі, на ват за быў шы ся на тое, 
што ў мя не за ша фай ужо зва ры ла ся ка ва.

*   *   *
Спа чат ку ён маў чаў. Я не на сме ліў ся тур-

ба ваць яго, гэ та га дзіў на га ча ла ве ка, які 
прый шоў да мя не, пэў на ж, не для та го, каб 
вы піць маё ма ла ко.

— Я ста ры ча ла век, ра зу мееш? — ска заў 
ён на рэш це. По тым, за ма хаў шы ру ка мі і 
за кі ваў шы га ла вой, да даў: — Не, не ра зу-
мееш. Я вель мі ста ры ча ла век. На шмат ста-
рэй шы, чым ты мо жаш па ду маць. Я маю 
на мер ка лі не сён ня, дык заўт ра ады сці ў 
леп шы свет. Та му я за раз тут.

Ста ры азір нуў ся ва кол, акі нуў ва чы ма 
сце ны, столь, пад ло гу, мэб лю і пра цяг нуў:

— Я ка лек цы я нер. Ка лек цыя мая да во лі 
вя лі кая і вель мі каш тоў ная. Прад ме ты з яе 
маг лі б на ле жаць шмат лі кім му зе ям і, зна-
чыць, дзяр жа ве і на ро ду. На іх пры хо дзі лі 
б па гля дзець сту дэн ты і школь ні кі, іх вы-
ву ча лі б гіс то ры кі, а мах ля ры зай ма лі ся б 
іх пад роб кай. Але так ста ла ся, што яны на-
ле жаць мне ад на му.

У го ла се яго не бы ло ні го на ру, ні за да-
валь нен ня. Я хут чэй па чуў рос пач, шка да-
ван не, зня сі ле ную крыў ду.

— Мо жа, вам яшчэ ма ла ка? — ча мусь ці 
спы таў я.

Ста ры быц цам не па чуў мя не.
— Я жы ву на све це даў но. З та го ча су, як 

я на ра дзіў ся, мі ну лі тры рэ ва лю цыі і дзве 
су свет ныя вай ны. Ты ве да еш, што та кое 
су свет ная вай на, мой хлоп чык? Ты не мо-
жаш гэ та га ве даць, але гэ та не ві на твая, а 
шчас це.

Ён па гля дзеў на мя не ва чы ма, поў ны мі 
пя шчо ты. Я мог бы па пра сіць яго быць блі-
жэй да спра вы, бо я звы чай на гэ та раб лю, 
ка лі госць ад хі ля ец ца ў сва ім рас по ве дзе ад 
асноў най дум кі, але гэ тым ра зам неш та пе-
ра шко дзі ла мне. Не каль кі хві лін ён ся дзеў і 
маў чаў. І я так са ма ся дзеў і маў чаў. Дзіў на, 
але мне бы ло доб ра так ся дзець і ні чо га не 
ра біць. Урэш це, ка лі б ён да мя не за раз не 
прый шоў, то я б піў ка ву ды гля дзеў праз 
акно на ра ту шу.

— Ска жы мне, сы нок, а ці ве да еш ты 
што-не будзь пра згуб ле ны скарб Да мі ні ка 
Ра дзі ві ла?

Пра гэ тых апост алаў, што ўсё шу ка юць і 
ні як не зной дуць? Хто ж пра іх не ве дае?

— Што да мя не, то я не над та ве ру ў іх 
іс на ван не, — ад рэ заў я. Гэ ты мі лы дзя док, 
ня бось, меў ся ска заць, што ра дзі ві лаў скія 
апост алы скла да юць кас цяк яго най ка лек-
цыі.

— ...Пя чат ка са мо га Ві таў та, у доб рым 
ста не, — пра га ва рыў дзя док па воль на і ці-
ха. — Пярс цё нак Ра дзі ві лян кі, Бар ба ры, 
па да ру нак яга мос ці ка ра лю Жы гі мон ту-
сы ну, Аў гус ту... Ку фэ рак з бурш ты на ва га 
па ла ца... Ма не ты на па ле о наў скай каз ны... 
Не каль кі цу доў ных зна хо дак з мед на га дна 
Тур-ка ло дзе жа... Але гэ та дро бя зі. Парт рэ-
ты пэнд зля мас та ка Вань ко ві ча. Пан тоф лік 
ка ра ле вы Бо ны...

— І не спа рух неў той пан тоф лік да гэ тай 
па ры? — я толь кі ўсміх нуў ся.

— ...Крыж свя ты, кі па ры са ва га дрэ ва.
— Бог мой! Ня ўжо! Ве да е це, што? Ка лі 

вы хо ча це тра піць у мой ча со піс у якас ці 
ге роя, вам да вя дзец ца рас ка заць, ад куль 
вы ўзя лі тых апост алаў, і ку фар, і пя чат ку, 
і на ват пан тоф лік. Не га во ра чы ўжо пра 
крыж. Які ён там у вас? Кі па ры са вы? Але 
гэ та не са мае цяж кае. Бо вам трэ ба яшчэ і 
прад' явіць іх, — ска заў я.

Ста ры пры ціс нуў да лонь да лба — моц-
на, аж па бя ле лі паль цы — і даў га ва та па ці-
раў яго. По тым за плю шчыў во чы і ся дзеў 
так мо хві лі ны дзве. Я маў чаў.

— Так, ты па ві нен за пы тац ца ў мя не, як 
я збі раў сваю ка лек цыю. Але ты пі ка ву, пі, 
ка лі лас ка, — ён ла год на па вёў ру кою ў бок 
ша фы. — А я та бе рас ка жу.

Дзіў ная рэч, але я із ноў па лі чыў за леп-
шае зра біць так, як ён ска заў. Пай шоў у 
за ку ток, узяў ку бак з ка вай і вяр нуў ся да 
дзяд ка.

— Па ча ло ся з аб ра за, які тра піў мне на 
во чы ў сяб ра — му зей на га рэ стаў ра та ра. 
Аб ра зам мес ца ў хра мах, я так лі чу.

— І вы скра лі яго з му зея, але не ад да лі ў 
храм, і ця пер ён прос та ваш. Ра зу мею.

— Не ра зу ме еш. Аб раз быў кра дзе ным. 
Гэ та дак лад на вя до ма. А на ад ва рот ным 
ба ку яго я знай шоў сло вы, якія бы лі на пі-
са ны спе цы яль на для мя не. Ну, для та го, 
хто зной дзе аб раз і возь ме яго са бе.

— І вы мне за раз па ве да мі це, што там бы ло 
на пі са на, — я зра біў вы гляд, што ўлад коў ва-
ю ся як ма га ўтуль ней у сва ім крэс ле. Звы-
чай ны аў та ма тыч ны рух, я час ця ком ся бе на 
ім лаў лю. На вед валь ні кі бы ва юць роз ныя, 
не ка то рыя з іх не вель мі ра зу ме юць наз ву і 
кан цэп цыю май го ча со пі са. Та му трэ ба заў-
сё ды быць на па га то ве — аба ра няць час і 
здоль насць кан цэнт  ра ваць ува гу.

— Ты змо жаш уба чыць гэ та на свае во чы. 
І маю ка лек цыю так са ма. Спа дзя ю ся, што 
змо жаш. Я меў спра вы толь кі з пры ват ны мі 
асо ба мі. Ці чуў ты апош нім ча сам пра тое, 
што знік ла не дзе неш та дзіў нае, рэд кас нае? 
Не, ка неч не. Та му што пры ват ная асо ба — 
не му зей. Яна не бу дзе біць тры во гу.

Я па гля дзеў на яго больш уваж лі ва, у са-
мыя во чы.

— Пры ват ная асо ба, што тры мае ў ся-
бе до ма каш тоў насць та ко га кштал ту, не 
бу дзе рас пус каць ін фар ма цыю пра сваю 
стра ту.

Са праў ды. Шка да мне гэ тых пры ват ных 
ка лек цы я не раў.

Я за пы таў ся ў дзяд ка, на вош та яму ўсе 
гэ тыя рэ чы. За мест ад ка зу бы ла ма лень кая 
спо ведзь, якая зблы та ла ўсе мае дум кі.

— Я рас пла ціў ся за гэ тыя кра дзя жы. За-
пла ціў за іх лю бі май дзяў чы най. Я не мог 
ска заць ёй, што зай ма ю ся кра дзя жом гіс та-
рыч ных каш тоў нас цей, кра дзя жом мэ та на-
кі ра ва ным, які хут чэй на гад вае па ля ван не, 
дзі кае, жорст кае па ля ван не. Але яна са ма 
пра гэ та да ве да ла ся. Зда га да ла ся, бо ра зум-
ная. Яна не вы да ла мя не. Прос та знік ла. На 
яе мес цы я зра біў бы тое ж са мае.

Ста ры рап там устаў з ка на пы.
— Вось ад рас, — ска заў ён, за пус ціў шы 

ру ку ў кі шэ ню пін жа ка. Я толь кі ця пер па-
ду маў, што трэ ба бы ло пра па на ваць яму рас-
пра нуц ца. Та кі вось я ня вет лі вы, і тут ужо, 
як га во рыць мая ма тух на, ні чо га не зро біш. 
— А вось клю чы, — ця пер ён па лез у кі шэ ню 
бе лых па лат ня ных шта ноў. Мод ны ён шлях-
ціч, гэ ты мой ра ніш ні госць. — Та бе па трэб-
ны до ка зы. Дык пры ходзь заўт ра. Ве ча рам.

*   *   *
Я не пай шоў. У ма тух ны зда рыў ся сар-

дэч ны пры ступ. Я ёй ка заў, што не трэ ба 
піць столь кі ка вы. Але ка лі вы не дзе ба чы-
лі, як ма тух ны слу ха юц ца сва іх сы ноў, то 
ве дай це, што гэ та не пра мя не з ма ёй мі сіс 
Хад сан. Да дзяд ка я вы ра шыў пай сці ў на-
ступ ны дзень.

Да ма фон мне не ад ка заў. Та ды я да стаў з 
кі шэ ні звяз ку клю чоў. І толь кі ця пер па ду-
маў, што гэ та ж не як дзіў на: дзя док даў мне 
не толь кі ад рас, але і клю чы...

З па ро га ад кры ла ся пра стор нае свет лае па-
мяш кан не з круг лым ста лом па ся рэ дзі не. На 
ім ля жа ла пры ціс ну тая пры го жым ка мень чы-
кам за піс ка. На ват не за піс ка, а цэ лы ліст, спі-
са ны дроб нень кім, але пры го жым і роў ным 
по чыр кам. Я зда га даў ся, што ліст пры зна ча-
ец ца мне, па пер шым сло ве ў ім: «Сы нок». У 
га ла ве міль га ну ла зда гад ка, ча му я ў той дзень 
так сва бод на пад па рад коў ваў ся кож на му 

сло ву ра ніш ня га гос ця. Гэ та ж яс на як бо жы 
дзень. Мя не ні хто ў жыц ці, акра мя ма тух ны, 
не на зы ваў та кім лас ка вым сло вам. Як бы я 
ця пер, бу ду чы да рос лым ча ла ве кам, ха цеў 
па чуць гэ та сло ва з вус наў та го, хто на зваў бы 
ся бе ма ім баць кам! Але дзе ён, мой баць ка?

«Сы нок,
ка лі ты чы та еш гэ ты ліст, то я са мы 

шчас лі вы ў све це. Я заў сё ды ве даў, што мне 
ёсць ка му пе ра даць тое, што я збі раў доў-
гія га ды, амаль ўсё сваё жыц цё. Пе ра даць на 
ча со вае за ха ван не, ра зу ме еш? Гэ та ба гац-
це ні ко лі не бы ло ма ім і ця пер яно не тваё. 
Яно на ле жыць кра і не, на ро ду на ша му. Ты 
ж за ха ва еш гэ ту спад чы ну? Да та го дня, 
як прый дзе час. Па ма ім ад чу ван ні ён ужо 
бліз ка, зу сім бліз ка. Па мя та еш, пра што я 
га ва рыў та бе?..»

Тут я ўспом ніў пра аб раз, на якім, ка лі ве-
рыць гас па да ру ква тэ ры, па ві нен быць ней кі 
над піс. Аб раз у ква тэ ры знай шоў ся. Ён ві сеў 
на сця не на су праць ува хо да, быц цам звы-
чай ная кар ці на. Ру кі ча мусь ці дры жэ лі, ды і 
ўво гу ле ўсё, што ра бі ла ся, на гад ва ла не вель-
мі пры ем ны сон. Аб раз лёг ка зняў ся з цвіч ка. 
І гэ та быў той са мы аб раз, бо на ім зна чы-
ла ся не каль кі рад коў на ла ці не. Але з ла ці най 
я сяб рую толь кі пры пад трым цы слоў ні ка. 
Што да лей? Пе ра пі саць над піс ды іс ці да до-
му — пе ра кла даць? Але дзе ж дзя док? Ка лі 
ёсць ліст ад яго, то сам ён быць тут, на пэў-
на, і не збі раў ся. Дзе ж ён та ды, гэ ты ста ры 
ча ла век? Гэ ты «вель мі ста ры ча ла век».

Тры во га мя не не па кі да ла, але я не ве даў, 
што ра біць да лей. Аў та ма тыч на пе ра пі саў 
сло вы з ад ва рот на га бо ку аб ра за са бе ў на тат-
нік. Ха цеў быў па ве сіць аб раз на мес ца, але 
по тым вы ра шыў па шу каць у ім схо ван ку.

Яна знай шла ся.
У ко піі зна чы ла ся, што пас ля смер ці гас-

па да ра ква тэ ры яна са ма, а так са ма ўсё, 
што яна ў са бе ўтрым лі вае, а ў да да так 
яшчэ і змест ячэй кі ў бан ку на ле жаць гра-
ма дзя ні ну... на ле жаць мне.

*   *   *
У рэ дак цыі мя не ча каў яшчэ адзін ліст. 

Мне яго пра цяг ну ла мая ахміст рынь ка. Во-
чы яе бы лі за пла ка ныя.

— Учо ра ўве ча ры па мёр твой та та.
Я зра зу меў та ды ўсё. А га лоў нае — я зра-

зу меў, хто мой та та.

*   *   *
Ліст май го та ты да мя не. Не, хут чэй 

прос та за піс ка.
«Сы нок, ка лі за вя шчан не ўвой дзе ў сі лу, 

та бе бу дзе на ле жаць тое, што зна хо дзіц ца 
за раз у бан каў скай ячэй цы. Гэ та ўсё, ты ж 
ве да еш, не тваё, як не бы ло яно ні ко лі ма ім. 
Гэ та кра і ны на шай рэ чы, на ша агуль ная 
спад чы на. Я, як ты зра зу меў, скра даў у лю-
дзей тое, што з'я ві ла ся ў іх ад сквап нас ці. 
Ся род гэ та га, як я ка заў, ёсць са праўд ныя 
ра ры тэ ты. Не ха вай іх у ся бе, ад дай лю-
дзям. Але толь кі та ды, ка лі аб ра зы бу дуць 
на ле жаць хра мам».

Ці гэ та дзі ва, ці гэ та прос та ге ны, але я не 
раз, се дзя чы ў крэс ле, тры ма ю чы на ка ле нях 
чар го вы том эн цык ла пе дыі тво раў мас тац-
тва, ду маў пра тое, што ня пра віль на ха ваць 
аб ра зы ў му зе ях. Яны па він ны слу жыць лю-
дзям, як слу жаць лю дзям свя тыя ай цы. А 
ка лі на іх пры хо дзяць па гля дзець ці каў ныя 
ра зя ва кі? А ка лі па іх вы ву ча юць тэх ніч ныя 
пры ёмы жы ва пі су? То, пэў на ж, у гэ ты час на 
іх не мо ляц ца. А на аб ра зы трэ ба ма ліц ца.

Я, да рэ чы, пе ра клаў сло вы з та го аб ра за, 
вы кра дзе на га не ка лі ў му зей на га рэ стаў ра-
та ра. Там бы ло на пі са на:

Facіo ut facіas. Іn exemplum assumere. Cum 
fіnіs est lіcіtus, etіam remedіa sunt lіcіta.*

* Раб лю, каб ты зра біў. Пры няць за ўзор. 
Ка лі мэ та за кон ная, то за кон ныя і срод кі.

Ка лек цы я нер
Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА

Апа вя дан не
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Да р'я  ЗЕН ЧА Н КА

Дра ма тыч ныя тво ры Дзі я ны 
Ба лы кі пры све ча ны ак ту аль-
ным праб ле мам бе ла рус кай рэ-
ча іс нас ці. У цэнт ры па дзей — 
пер са на жы, узя тыя з су час ных 
бе ла рус кіх рэа лій, та му лёг ка 
ра зу мець іх цяж кас ці і ду шэў-
ныя пе ра жы ван ні.

Ві зіт кай дра ма тур га з'яў ля-
ец ца ме лад ра ма «Бе лы анёл з 
чор ны мі кры ла мі», якая з 2010 г. 
уклю ча на ў школь ную пра гра му 
па рус кай лі та ра ту ры — ша кі-
ру ю чая гіс то рыя пра бяз меж-
нае ка хан не, та таль ную адзі но-
ту, усе агуль нае не па ра зу мен не і 
СНІД, па да дзе ная без па фа су і 
пры ха рош ван няў.

Га лоў ная ге ра і ня — Ні на Віч 
— пад час зда чы ана лі заў да вед-
ва ец ца, што ў яе СНІД. Ад нак 
па тра бу ец ца яшчэ не каль кі да-
сле да ван няў для па цвяр джэн-
ня ды яг на зу. У гэ ты страш ны 
пе ры яд жыц ця Ні на не ад чу вае 
пад трым кі бліз кіх і сяб роў, іх 
абы яка васць пад штур хоў вае яе 
да су іцы ду. Док тар цэнт ра пра-
фі лак ты кі СНІ Ду Са мой лен ка 
да па ма гае ёй змя ніць стаў лен не 
да сям'і і на ва коль ных. Ка лі на 
па чат ку гіс то рыі да Ні ны ў сне 

пры хо дзіць анёл з чор ны мі кры-
ла мі, на пры кан цы яго кры лы — 
бе ла снеж ныя. Апош ні ана ліз па-
каз вае, што дзяў чы на зда ро вая.

П'е са «Бе лы анёл з чор ны мі 
кры ла мі» бы ла прад стаў ле на на 
се мі на ры Са ю за тэ ат раль ных 
дзея чаў Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
ў 2005 г., у якас ці пе ра мож цы 
ўвай шла ў збор нік «Сю жэ ты». 
Спек такль у па ста ноў цы Ве не-
дык та Рас тры жэн ка ва (Рэс пуб-
лі кан скі тэ атр бе ла рус кай дра-
ма тур гіі) «гаст ра люе» па тур мах 
і ка ло ні ях кра і ны ў ад па вед нас ці 
з пра гра май ПРА АН у Бе ла ру сі 
«Вы праў лен не зня во ле ных праз 
мас тац кую твор часць», ста віц ца 
ён ва Укра і не, у Ра сіі і Поль шчы.

Прэм' е ра спек так ля «Псі ха ана-
лі тык для псі ха ана лі ты ка» з удзе-
лам ар тыс таў Тэ ат ра Р. Вік цю ка 
ад бы ла ся ў Маск ве ў Цэнт ры-
му зеі Вы соц ка га. Спек такль 
атры маў ся ды на міч ны, яр кі і 
шмат плас та вы. З ад на го бо ку, 
у ім ёсць ці ка вы сю жэт: да іл-
жэ псі ха ана лі ты ка Ве ры Анд рэ-
еў ны пры хо дзяць па да па мо гу 
хло пец-стрып ты зёр і ма ла дая 
жон ка па жы ло га біз нес ме на. Ве-
ра Анд рэ еў на не толь кі не здоль-
ная ака заць пра фе сій ную да па-
мо гу сва ім клі ен там — ёй са мой 

па трэб ны псі ха ана лі тык. Для 
пуб лі кі па тра ба валь най у спек-
так лі рас кры ва юц ца ін шыя пла-
ны. На прык лад, спек такль да па-
ма гае зра зу мець, як лёг ка ка хан не 
пе ра тва рае зо ла та ў ме дзя кі і ме-
дзя кі ў зо ла та. П'е са не ад на ра зо ва 
ста ві ла ся ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Па вод ле Д. Ба лы кі, «Псі ха ана лі-
тык» — са мы ка са вы спек такль у 
Том скім аб лас ным дра ма тыч ным 
тэ ат ры за апош нія 20 год яго іс на-
ван ня, у го ра дзе на ват утва рыў ся 
клуб фа на таў спек так ля.

Чар го вая прэм' е ра, пры мер-
ка ва ная да 20-год дзя тэ ат раль-
на га се зо на, ад бы ла ся ў Но вым 
дра ма тыч ным тэ ат ры: гле да чам 
бы ла прад стаў ле на гіс та рыч ная 
дра ма пра бу даў ніц тва Баб руй-
скай крэ пас ці «Яб лыч ны пі рог». 
У тво ры рас кры ва юц ца праб ле-
мы ка хан ня і па чуц ця аба вяз ку, 
кроў ных су вя зей, сяб роў ства. 
Дзе ян не дра мы раз горт ва ец ца ў 
1810 г.

П'е са «Сі няя су кен ка» па чы-
на ец ца як фарс (дзе ян не ад-
бы ва ец ца на мод ным ку рор-
це ў Егіп це), у цэнт ры сю жэ та 
яко га — ку рорт ныя інт рыж кі 
ад па чы ва ю чых, мяс цо ва га пер-
са на лу. Ад нак па сту по ва фарс 
пе ра рас тае ў дэ тэк тыў, які за-

кан чва ец ца амаль га лі вуд скім 
экш нам з уз ры вам га тэ ля і пе-
ра ўва саб лен нем бам жа ў аген та 
ФСБ. Д. Ба лы ка ў чар го вы раз 
звяр тае ўва гу гле да чоў на тое, 
што чыс тае сум лен не — іс ны 
фак тар шчас лі ва га іс на ван ня 
ча ла ве ка.

Спек такль «Вя сел ле» на гад-
вае лю дзям, што яны шчас лі-
выя ад ным сва ім з'яў лен нем на 
свет. Гэ та п'е са пра тое, што,  
ня гле дзя чы ні на якую эман-
сі па цыю, жан чы ны ў пер шую 
чар гу жа да юць за ста вац ца 
прос та жан чы на мі, жон ка мі, 
ма ці, вы пад ко вас ці не вы пад-
ко выя, а ду шы ча ла ве чыя глы-
бей за мо ра...

Су час ны бе ла рус кі тэ атр імк-
нец ца ад люст роў ваць усе плы ні 

су час на га жыц ця з яго скла да-
нас ця мі і свое асаб лі вым по зір кам 
на шчас це. Пры ем на на зі раць за 
зва ро там да гіс то рыі ў спек так-
лі «Яб лыч ны пі рог», пад няц цем 
праб ле ма ты кі СНІ Ду ў спек так лі 
Д. Ба лы кі «Бе лы анёл з чор ны мі 
кры ла мі». «Сі няя су кен ка» на сы-
ча на чыс тым па чуц цём па тры-
я тыз му на мод ным ку рор це ў 
Егіп це, «Псі ха ана лі тык для псі ха-
ана лі ты ка» пры цяг вае во ка сва-
ёй не па срэд нас цю і ды на міч ным 
сар каз мам, а спек такль «Вя сел ле» 
мож на з за да валь нен нем пе ра гля-
даць шмат ра зоў. Уме ла жар ту ю-
чы, Д. Ба лы ка ў той жа час сцвяр-
джае прос тую іс ці ну: та кія якас-
ці, як доб ра зыч лі васць, ка хан не, 
па чуц цё аба вяз ку і г. д., ні ко лі не 
стра цяць ак ту аль нас ці.

Пер са на жы з су час нас ці
Дзі я на Ба лы ка — лаў рэ ат між на род ных дра ма тур гіч ных прэ мій, аў тар 
пя ці збор ні каў вер шаў, 19 п'ес, 20 кніг па прак тыч най псі ха ло гіі. Яна з'яў ля ец ца 
чле нам Між на род най аса цы я цыі пісь мен ні каў і пуб лі цыс таў, Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі, Са ю за пісь мен ні каў Маск вы, Бе ла рус ка га Са ю за му зыч ных дзея чаў.

Ка ця ры на ЗУБ РЭ ВІЧ,
ф о  т а  Ка с  т у ся Др о  б а  в а

Ке ра мі ка як тра ды цый ная фор ма ра-
мяст ва іс нуе ў Бе ла ру сі з даў ніх ча соў. На 
пра ця гу ста год дзяў гэ тае май стэр ства 
на бы ва ла ад мет ныя ры сы на цы я наль най 
куль ту ры, але толь кі на па чат ку 1950-х гг. 
бы лі за кла дзе ны асно вы пра фе сій на га 
дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва. У 
гэ ты пе ры яд ке ра міч ным вы ра бам улас-
ці вы функ цы я наль насць і кан струк тыў-
ная яс насць. За тым мас та коў па ча лі хва-
ля ваць праб ле мы на цы я наль най сты-
ліс ты кі, што пры во дзіць да ўсклад нен-
ня са мой фор мы мас тац кіх вы ра баў. 
Вы ка рыс тоў ва юц ца раз на стай ныя 
аб' ёмы, больш пры ваб най ста но віц ца 
ма ну мен таль насць, з'яў ля юц ца ры сы 
дэ ка ра тыў нас ці, ко лер — ла каль ны і 
на сы ча ны.

«За ла тым ча сам» раз віц ця бе ла рус кай 
ке ра мі кі мож на лі чыць 1970 — 1980-я 
гг., ка лі ад быў ся па дзел ма ну мен таль-
ных і дэ ка ра тыў на-пры клад ных форм 
мас тац тва. Сён ня ў ёй пры сут ні ча юць 
сін тэ тыч ныя воб ра зы, спа лу ча юц ца 
шмат лі кія но выя тэх ні кі і тэх на ло гіі, але 
тра ды цыя не страч вае свай го зна чэн ня. 
Ке ра мі ка як від твор час ці кан цэнт руе 
роз ныя спо са бы мас тац ка га пра яў лен-
ня: ад лі ней на га ма люн ка і жы ва піс на-
га па ды хо ду да вя ліз ных скульп тур ных 
аб' ёмаў. Та му су час ныя ма ла дыя твор цы 
з за да валь нен нем вы ка рыс тоў ва юць усе 
маг чы мас ці ма тэ ры я лаў ва ўва саб лен ні 
аў тар скай, ін ды ві ду аль най ідэі.

Пра фе сій ную аду ка цыю ў гэ тым на-
прам ку мож на атры маць у ся рэд ніх 

спе цы яль ных і вы шэй шых на ву чаль ных 
уста но вах, дзе сту дэн ты па він ны не толь-
кі за сво іць спо са бы вы ра бу ке ра міч ных 
прад ме таў, але і па спра ба ваць сфар мі ра-
ваць вы со кія эс тэ тыч ныя кры тэ рыі, якія 
пра яў ля юц ца праз воб раз нае мас тац кае 
мыс лен не, пэў ную аса цы я тыў насць. Як ад-
зна чы ла ад на з удзель ніц «круг ла га ста ла», 
да цэнт ка фед ры на род на га дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац-
тваў Та ма ра Ва сюк, у су час най аду ка цыі 
іс ну юць і праб ле мы. Не аб ход на ўдас ка на-

ліць пра гра му на ву чан ня, больш дак лад-
на аба зна чыць яе мэ та выя на прам кі, каб 
у бу ду чым за бяс пе чыць вы пуск ні коў пра-
цоў ны мі мес ца мі ў ад па вед нас ці з атры ма-
най аду ка цы яй. Су мя шчэн не роз ных ві даў 
вы яў лен ча га мас тац тва — та кіх, як, на пры-
к лад, дэ ка ра тыў на-пры клад ное і ды зайн — 
па він на ўзба га чаць, а не зні жаць агуль ны 
ўзро вень. Так са ма згад ва лі ся і не да хо пы ў 
фар мі ра ван ні ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба-
зы. Та кое ста но ві шча ха рак тэр на амаль для 
ўсіх твор чых ВНУ кра і ны.

Знач ную рол лю ў раз віц ці но вых форм 
дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва 
ады гры вае што га до вы між на род ны пле-
нэр па ке ра мі цы «Арт-Жы жаль», які вы-
кон вае акра мя мас тац ка га ўзба га чэн ня 
шэ раг прак тыч ных і рэ прэ зен та тыў ных 
функ цый. Па-пер шае, да зва ляе па шы-
раць куль тур ныя ста сун кі па між кра і-

на мі, у вы ні ку ча го кож ны мас так аса-
біс та па ляп шае свой твор чы ўзро вень. 
Па-дру гое, тра ды цый на па за вяр шэн ні 
«Арт-Жы жа ля» ў Баб руй ску, Ма гі лё ве 
і Мін ску ла дзяц ца вы ні ко выя вы стаў кі, 
на якіх прад стаў ля юц ца леп шыя ра бо-
ты, а на вед валь ні кі мо гуць па зна ё міц ца з 
раз на стай нас цю ке ра міч ных скульп тур. 
Да рэ чы, на пры кан цы вы стаў кі ў Му зеі 
су час на га вы яў лен ча га мас тац тва аў тар 
і ар га ні за тар пле нэ ру, мас так Ва ле рый 
Кал ты гін, так са ма ўдзель нік «круг ла га 
ста ла», пра во дзіць май стар-клас, што 
так са ма з'яў ля ец ца фор май асве ты. Гэ та 
вель мі важ ныя пра цэ сы, та му што сён-
ня мас тац тва ке ра мі кі не мае шы ро кай 
ін фар ма цый най пад трым кі.

Пад час су стрэ чы бы лі аб мер ка ва ны 
маг чы мас ці па ве лі чэн ня ці ка вас ці ся-
род на сель ніц тва. Так, акра мя вы ста вак і 

прак тыч ных за ня ткаў мож на ства раць 
тэ ле ві зій ныя пра гра мы, вы да ваць кні-
гі, ка та ло гі, бук ле ты. Ста ноў чым у гэ-
тым на прам ку з'яў ля ец ца пад рых тоў ка 
і вы хад аль бо ма «Мас тац тва Бе ла ру сі 
XXІ ст.», дзе мож на бу дзе па ба чыць 
тво ры роз ных кі рун каў дэ ка ра тыў на-
пры клад ной твор час ці. А ў ліс та па дзе 
на ступ на га го да бу дзе пра во дзіц ца 
Тры е на ле дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва і пла ка та. Па доб ныя ме ра-
пры ем ствы па вы ша юць ін фар ма цый-
ны ўзро вень ус пры ман ня, па мян ша-
юць вы твор часць пра дук цыі ў сты лі 
кітч.

Ві да воч на, бе ла рус кая ке ра мі ка 
як від мас тац тва зна хо дзіц ца на вы-
со кім эта пе раз віц ця, але як фор ма 
дзей нас ці не мае тры ва ла га грун ту. 
Мож на так са ма кан ста та ваць, што 
кан чат ко ва сфар мі ра ва на пра фе сій-
ная, са ма быт ная і ад мет ная шко ла 
ке ра мі кі, ад нак для да лей ша га твор-
ча га ўдас ка на лен ня па трэб ны дзяр-
жаў ная пад трым ка і за ці каў ле насць 
гра мад ства.

«Круг лы стол»«Круг лы стол»

По ле для ідэй
Бе ла рус кую ке ра мі ку, праб ле мы твор час ці і прэ зен та цыі 
аб мяр коў ва лі ў Му зеі су час на га вы яў лен ча га мас тац тва 
пад час «круг ла га стта ла», у якім узя лі ўдзел вя ду чыя мас та кі 
па ке ра мі цы, вы клад чы кі дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва, 
мас тацт ва знаў цы і на ву коў цы.

Пад час «круг ла га ста ла».
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Дзя ніс  МА Р ЦІ НО ВІЧ,
ф о  т а  Мі х а  і  ла  Не  сце р а  в а 

КОЛЬ КІ СЛОЎ 
ЗА МЕСТ УВЕР ЦЮ РЫ
Ужо на пер шым фо ру ме, што 

прай шоў у снеж ні 2010 го да, ар-
га ні за та ры за кла лі кан цэп цыю, 
якой імк нуц ца пры трым лі вац ца 
і на да лей. Мін скі опер ны фес-
ты валь скла да ец ца з не каль кіх 
бло каў: «за меж на га», у ме жах 
яко га ка лек ты вы з ін шых кра ін 
прэ зен ту юць улас ныя па ста ноў-
кі; «ай чын на га», ка лі апош нія 
прэм' е ры на ша га тэ ат ра опе ры 
і ба ле та па каз ва юц ца з удзе-
лам за про ша ных са ліс таў. Трэ-
цяя част ка — за ключ ны га ла-
кан цэрт. Сё ле та да да ла ся і чац-
вёр тая: між на род ны кон курс 
спе ва коў, вы ка наў цаў італь-
ян скай опе ры «Competіzіone 
dell'Opera». У цэнт ры на шай 
ува гі — за меж ныя і ай чын ныя 
па ста ноў кі фо ру му.

ЛЮ БІШ СВАЁ? 
ЗРА ЗУ МЕЙ І ЧУ ЖОЕ!
Па ста ноў кі ў ме жах «за меж-

на га» бло ка заў сё ды з'яў ля юц ца 
«ра зы нка мі» фо ру му. У 2010-м 
мін ча не ўба чы лі «Тра ві я ту» 
Дж. Вер дзі ў па ста ноў цы Лат вій-
скай на цы я наль най опе ры і «Се-
віль ска га цы руль ні ка» Ра сі ні, 
вер сію мас коў скай «Но вай опе-
ры» імя Я. Ко ла ба ва. У 2011-м — 
«Тра ві я ту» мас коў ска га тэ ат ра 
імя Ста ні слаў ска га і Не мі ро ві ча-
Дан чан кі.

Усе за меж ныя спек так лі, па ка-
за ныя на фо ру ме, зай ме лі вы со-
кую ацэн ку і кры ты кі, і гле да чоў. 
Пад стаў для яе не каль кі. Перш 
за ўсё, тэ ат ры опе ры і ба ле та з 
ін шых кра ін да стат ко ва даў но 
не пры яз джа лі ў Мінск (а ка лі і 
за віт ва лі, дык прад стаў ля лі ха-
рэа гра фіч ныя па ста ноў кі: са-
ліс ты Ма ры ін ска га тэ ат ра бра-
лі ўдзел у «збор най» «Кар мэн-
сю і це», Вя лі кі тэ атр Ра сіі па ка-
заў «Ле бя дзі нае во зе ра» з улас-
на га рэ пер ту а ру). Фо рум — ці 
не адзі ная маг чы масць уба чыць 
за меж ныя опер ныя тру пы ў 
Мін ску. Па коль кі ў кра і не іс нуе 
адзін ад па вед ны тэ атр (опер ныя 
па ста ноў кі Му зыч на га тэ ат ра 
мож на пе ра лі чыць па паль цах 
ад ной ру кі), ама та ры гэ та га ві ду 
мас тац тва не ма юць маг чы мас ці 
па раў ноў ваць па між са бой пра-
цы роз ных рэ жы сё раў і ба чыць 
но выя ін тэр прэ та цыі кла сі кі 
(на прык лад, каб па зна ё міц ца з 
но вай вер сі яй «Ма дам Ба тэрф-
ляй», трэ ба ча каць, па куль з рэ-
пер ту а ру сы дзе па пя рэд няя).

«ЗІГФ РЫД» — 
ОПЕР НЫ АРТ-ХА УС?
Сё ле та на фо ру ме ў вы ка-

нан ні Са фій ска га на цы я наль-
на га тэ ат ра опе ры і ба ле та быў 
па ка за ны «Зігф рыд» Р. Ваг не-
ра — дру гая част ка тэт ра ло-
гіі «Ко ла ні бе лун га» (рэ жы сёр 
Пла мен Кар та лаў). Асо ба кам-
па зі та ра — куль та вая ў све це 
му зы кі. Ка лі не лі чыць дзвюх 
ба лет ных вер сій «Тры ста на і 
Ізоль ды», у Мін ску да гэ туль 
ста ві лі толь кі яго «Ла энг рын» 
(у да лё кім 1977-м). Па каз «Зіг-
ф ры да» да зво ліў як па тлу-
ма чыць пры чы ну ра ней шай 

ня ўва гі, так і спраг на за ваць 
да лей шае стаў лен не пуб лі кі да 
Ваг не ра.

У свой час «Ко ла ні бе лун га» 
ста ла ма ні фес там кам па зі та ра, 
у якім ён вы клаў свае мас тац-
кія прын цы пы. Перш за ўсё, гэ та 
зва рот да ле ген дар ных сю жэ-
таў. На са вец кай і пост са вец кай 
пра сто ры даў но ўста ля ва ла ся 
ін шая рэ пер ту ар ная ма дэль, 
якая пра ду гледж вае ак цэнт на 
тво рах італь ян скіх (Дж. Ра сі-
ні, Дж. Вер дзі, Дж. Пу чы ні) або 
фран цуз скіх (Ж. Бі зэ, Ш. Гу но) 
кам па зі та раў. Гле да чы пры звы-
ча і лі ся, што на сцэ не паў стае 
ра ман тыч ная або рэа ліс тыч ная 
кар ці на, у якой аба вяз ко ва пры-
сут ні чае гіс то рыя ка хан ня, а не 
мі фа ла гіч ныя па дзеі і зма ган не 
за су свет ную ўла ду. Арыі за ме-
не ны ў Ваг не ра дра ма тыч ны мі 
ма на ло га мі, ду э ты — дыя ло га-
мі. Але яны па тра бу юць над-
звы чай тры ва лых га ла соў, якія 
ёсць да лё ка не ва ўсіх тру пах. 
У са фій скім спек так лі вы ка наў-
цы пар тый Зігф ры да (Кас та дзін 
Анд рэ еў), Мі ме (Кра сі мір Дзі-
неў) і Во та на (Мі ка лай Пет раў) 
на пра ця гу пя ці га дзін амаль не 
сы хо дзяць са сцэ ны. Тры ва лас ці 
іх га ла соў і ар тыс тыз му мож на 
толь кі па дзі віц ца! На огул, вы-
ка нан не опер Ваг не ра па тра буе 
іс на ван ня тра ды цыі як у ка лек-
ты вах, так ся род пуб лі кі.

У вер сіі Са фій ска га тэ ат-
ра «Зігф рыд» паў стае эпіч-
ным, але ад на ча со ва і до-
сыць су час ным спек так лем. 
І ў тым вы яў ля ец ца ак ту-
аль насць Ваг не ра. Мі фа-
ла гіч ны свет пе ра да дзе ны 
праз сцэ ніч ны мі ні ма лізм, 
які ства рае эфект бяз важ-
кас ці і пры сут нас ці ге ро-
яў у кас міч най пра сто ры 
(мас так Мі ка лай Па на ётаў). 
У асно ве сцэ наг ра фіі «Зіг-
ф ры да» — ко ла. Сім вал сон-
ца, жыц ця, веч нас ці. І ад на-
ча со ва ўлас на ко ла ні бе лун-
га, што сім ва лі зуе ўла ду над 
све там.

Па каз «Зігф ры да» мож на 
ўспры маць і як над звы чай 
ак ту аль нае па шы рэн не кру-
га гля ду пуб лі кі (як ні сум-
на ўсве дам ляць, жы ву чы ў 
ста лі цы еў ра пей скай дзяр-
жа вы), так і рэ пе ты цыю пе-
рад доў га ча ка най па ста ноў кай 
Ваг не ра ў Мін ску (у 2013-м у 
тэ ат ры за пла на ва на прэм' е ра 
яго най опе ры «Ля ту чы га лан-
дзец»). Ба ю ся вы гля даць пе сі-
міс там, але, на маю дум ку, у нас 
тво ры кам па зі та ра яшчэ доў-
га бу дуць за ста вац ца опер ным 
арт-ха у сам.

ЛЮ БІШ ЧУ ЖОЕ? 
ША НУЙ І СВАЁ!
Дру гі блок фо ру му — апош-

нія ай чын ныя прэм' е ры. У 
2010-м гле да чы ба чы лі «На бу ка» 
Дж. Вер дзі і «Кар мэн» Ж. Бі-
зэ, у 2011-м — «Аі ду» Вер дзі, 
«Се віль скі цы руль нік» Дж. Ра-
сі ні і «Сня гур ку» М. Рым ска га-
Кор са ка ва.

Па каз та кіх па ста но вак па-
свой му ла гіч ны. Ён да зва ляе 
пры ва біць опе ра ма наў-сно баў, 
якія спе цы яль на прый дуць па-
слу хаць, каб вы ра шыць, ай-
чын ны спя вак ці за меж ны ле-
пей вы кон вае пэў ную пар тыю. 
За ці ка віць шы ро кую пуб лі ку, 

якая спа ку ша ец ца ста ту-
сам ме ра пры ем ства (фо рум 
— шы коў ны мар ке тын га вы 
ход з бо ку тэ ат ра). Па ка заць 
улас ныя па ста ноў кі спе цы-
я ліс там-прак ты кам з ін шых 
кра ін (ды рэк та рам тэ ат раў, 
рэ жы сё рам, ды ры жо рам), а 
так са ма кры ты кам і му зы ка-
знаў цам. Маг чы ма, з ча сам 
які-не будзь з па ка за ных спек-
так ляў за ці ка віць гас цей і вы-
пра віц ца на гаст ро лі.

На мой по гляд, ме на ві та 
апош ні ас пект з'яў ля ец ца най-
больш ці ка вым. Са праў ды, 
якое мес ца зай мае ай чын ная 
опе ра ў еў ра пей скай сіс тэ ме 
ка ар ды нат? Якія яе перс пек-
ты вы іс на ван ня ў за меж жы? 
Кож ны з трох спек так ляў па-
кі нуў свае ўра жан ні.

ЗРОБ ЛЕ НА 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ
Ка ляд ны фо рум ад кры ла «Сі-

вая ле ген да» Д. Смоль ска га 
(пар тыю Ра ма на гэ тым ра зам 
вы ка наў Ра ман Му ра віц кі — за-
про ша ны са ліст Вя лі ка га тэ ат ра 
Ра сіі). Доў га ча ка ная на цы я наль-
ная прэм' е ра і дру гая (пас ля 
«Дзі ка га па ля ван ня ка ра ля Ста-
ха») бе ла рус ка моў ная па ста ноў-
ка ў бя гу чым рэ пер ту а ры, яна 
за слу жа на вяр ну ла на ака дэ міч-
ную сцэ ну твор Д. Смоль ска га 
— ад на го з па тры яр хаў ай чын-
най му зы кі. Эфект нае сцэ ніч-
нае вы ра шэн не шэ ра гу мі зан-
сцэн, ак тыў нае вы ка ры стан не 
кам п'ю тар най гра фі кі ства ры ла 

ўраж валь нае ві до ві шча і не па-
кі ну ла абы яка вай пуб лі ку.

Але рэ жы сёр ская ра бо та 
М. Пан джа ві дзе па кі ну ла пэў-
ныя пы тан ні. У асно ве спек так-
ля — па дзеі аса біс тыя (ка хан не 
но бі ля Ра ма на да ха лоп кі Іры-
ны) і гра мад скія (паў стан не Ра-
ма на су праць ула ды і бы ло га 
сяб ра Кіз гай лы як яе ўва саб лен-
ня). У ідэа ле яны му сяць быць 
пе ра пле це ныя. У апо вес ці У. Ка-
рат ке ві ча ад мо ва Кіз гай лы і яго 
жон кі Люб кі вы зва ліць Іры ну 
ста но віц ца апош няй кроп ляй, 
пас ля якой цяр пен не лю дзей 
за кан чва ец ца. Аса біс тая дра ма 
ге роя ста но віц ца сім ва лам зма-
ган ня і ба раць бы за спра вяд лі-
васць.

Па ста но вач ная гру па ба чыць 
ключ опе ры ў зма ган ні па між 
змроч ным «зам кам» і свет лым 
«хра мам». Але на коль кі та кое 
ра шэн не псі ха ла гіч на апраў-
да нае? Са цы яль ныя ма ты вы ў 
опе ры апу шча ныя. Та му Ра ман 
вы гля дае не ге ро ем, а не зу сім 
адэ кват ным, пра ма лі ней ным 

ча ла ве кам, які за мест ба наль на-
га вы кра дан ня Іры ны без пад-
стаў рас па чы нае ледзь не гра ма-
дзян скую вай ну, зва ду і руй нуе 
ўлас ны край. Та му яго па фас ная 
арыя ў па чат ку 2-й дзеі, дзе ге рой 
шка дуе пра зва ды па між сяб ра-
мі, пры му шае толь кі ўсміх нуц-
ца: а хто па чаў пер шы? Да рэ чы, 
га лоў ны ге рой опе ры так і не 
па ка яў ся за свае ўчын кі. Дык ці 
вар та па раў ноў ваць па чуц ці Ра-
ма на і Іры ны з уза е ма ад но сі на мі 
свя тых Пят ра і Феў ро ніі, шлюб 
якіх для хрыс ці ян лі чыц ца ідэа-
лам? Да стат ко ва спрэч ны мі 
па да лі ся і праз мер на на ту ра-
ліс тыч ныя сцэ ны. На прык лад, 
у фі на ле спек так ля Іры не вы-
кол ва юць во чы, а Ра ма ну ад ся-
ка юць ру кі. Але ж у «Аі дзе» на 

сцэ ну не вы хо дзяць ра бо чыя, 
каб за му ра ваць Аі ду і Ра да-
ме са! Склад ва ец ца ўра жан не, 
што та кія эпі зо ды раз лі ча ныя 
на шы ро кую пуб лі ку. На огул, 
«Сі вая ле ген да» ўра зі ла сва і мі 
жарс ця мі, але...

ТРА ДЫ ЦЫЯ 
І НА ВА ТАР СТВА

Над звы чай ці ка вым па да-
ло ся па раў на нне дзвюх ін шых 
ай чын ных па ста но вак: «Яў-
ге нія Ане гі на» Чай коў ска га, 
дзе га лоў ныя пар тыі вы ка на-
лі са ліс ты Ака дэ міі ма ла дых 
спе ва коў Ма ры ін ска га тэ ат ра, 
і «Кня зя Іга ра» Ба ра дзі на, які 
прай шоў з удзе лам вя ду чых 
са ліс таў Вя лі ка га тэ ат ра Ра сіі. 
Прэм' е ры абедз вюх па ста но-
вак ад бы лі ся даў но (ад па вед-
на ў 1986-м і 1996-м). Сё ле та 
тэ атр ажыц ця віў іх но выя 
сцэ ніч ныя рэ дак цыі.

Абод ва па ста ноў шчы кі зна-
хо дзі лі ся ў ня роў ных умо вах. 
Рэ жы сёр скае ра шэн не «Яў ге нія 
Ане гі на» (вер сія Ва ле рыя Шы ла-
ва) з'яў ля ла ся тра ды цый ным на-
ват для свай го ча су. Аляк сандр 
Пра ха рэн ка, для яко га спек такль 
стаў дып лом ным, ажыц цяў ляў 
не прэм' е ру, а но вую рэ дак цыю. 
Пры чым не свай го, а чу жо га 
спек так ля. Та му не дзіў на, што 
ён з вя лі кай па ва гай па ста віў ся 
як да му зыч на га ма тэ ры я лу, так і 
да ра бо ты па пя рэд ні ка. У вы ні ку 
«Ане гін» не за знаў кар ды наль-
ных змен і за стаў ся на ра ней шым 
уз роў ні. Чац вёр ка вы ка наў цаў 
га лоў ных пар тый: Анд рэй Бан-
да рэн ка (Ане гін), Ма рыя Ба ян-
кі на (Тац ця на), Юлія Ма тач кі на 
(Воль га), Дзміт рый Ва ра па еў 
(Лен скі) — пра дэ ман стра ва ла 
вы со кую ва каль ную куль ту ру, 
але ві да воч на са сту па ла ай чын-
ным са ліс там у псі ха ла гіч най пе-
ра ка наль нас ці воб ра заў.

Пер шую рэ дак цыю «Іга ра» 
ажыц цяў ляў Юрый Аляк санд-
раў, за про ша ны да су пра цоў-

ніц тва і сё ле та. Больш за тое, 
яго спек такль пер ша па чат ко ва 
за дум ваў ся як на ва тар скае пра-
чы тан не кла сі кі (на су пе рак тра-
ды цый на му ўслаў лен ню муж-
нас ці Іга ра пад крэс лі ва ла ся бес-
сэн соў насць па хо ду, які пры вёў 
да ча ла ве чых ах вяр і агуль на га 
аслаб лен ня княст ва ў час агуль-
най дроб на сці). У но вай рэ дак-
цыі рэ жы сёр уз мац ніў ідэю. На-
прык лад, но вае гу чан не на бы лі 
«Па ла вец кія ско кі», ха рэа гра-
фіч ная сцэ на з 2-й дзеі. У па пя-
рэд няй вер сіі «Іга ра» ў цэнт ры 
ўва гі зна хо дзі лі ся по лаў цы, сцэ-
на з'яў ля ла ся гім нам іх ванд роў-
на му і сва бод на му ду ху. Ця пер 
«Па ла вец кія ско кі» пе ра ўтва ра-
юц ца ў гімн ха ну і яго ўла дзе (хор 
раз ме шча ны фран таль на по бач 
з ле вым пар та лам і ўздоўж ку ліс, 
а Ігар і Кан чак зна хо дзяц ца на-
су праць). Пе рад кня зем паў стае 
не пе ра мож ная ва ен ная ма шы на, 
а гля дач у чар го вы раз пе ра кон-
ва ец ца ў бес сэн соў нас ці па хо ду. 
Най больш моц нае ўра жан не ся-
род вы ка наў цаў па кі ну лі Мі ха іл 
Ка за коў (хан Кан чак), а так са ма 
ай чын ныя са ліс ты — Ні на Ша-
ру бі на (Яра слаў на) і Анд рэй Ва-
лен цій (Ула дзі мір Га ліц кі).

ФІ НАЛ? НЕ, ПАЎ ЗА 
ПЕ РАД ПРА ЦЯ ГАМ!
Па ка зы «Зігф ры да» і «Кня зя 

Іга ра» над звы чай вы со ка ўзня лі 
план ку сё лет ня га фо ру му. І ад-
на ча со ва за свед чы лі: у Бе ла ру-
сі па нуе тра ды цый ная опер ная 
эс тэ ты ка, а спро бы су час на га 
пра чы тан ня кла сі кі рэд кія. За-
пра шэн не да су пра цоў ніц тва 
рэ жы сё раў уз роў ню Ю. Аляк-
санд ра ва трэ ба шчы ра ві таць, 
ка лі б не ад но «але». Ха це ла ся 
б, каб яны пры яз джа лі ў Мінск 
дзе ля паў на вар тас ных прэм' ер, а 
не толь кі но вых рэ дак цый.

Пра вя дзен нем Ка ляд на га фо-
ру му бе ла рус кая опе ра па сту по-
ва ўцяг ва ец ца ў су свет нае фес-
ты валь нае жыц цё. Шчы ра спа-
дзе ю чы ся на пра цяг ста ноў чай 
ды на мі кі, не ма гу не вы ка заць 
пра па но вы: па вя лі чыць коль-
касць за меж ных спек так ляў; 
па шы рыць бе ла рус кую пра гра-
му за кошт па ка зу опер, па стаў-
ле ных у ін шых ка лек ты вах. На 
маю дум ку, апош нія па ста ноў кі 
Г. Ма тор най («Па яцы» ў Бе ла-
рус кім дзяр жаў ным му зыч ным 
тэ ат ры і «Юбі лей» у Опер най 
сту дыі Ака дэ міі му зы кі) да да лі 
б но вых фар баў са мо му фо ру-
му, бо рэ жы сёр скае пра чы тан не 
пар ты тур над звы чай не ча ка нае 
і су час нае. Вар та бы ло б ар га ні-
за ваць у Мін ску ба лет ны фес-
ты валь, ана ла гіч ны Ка ляд на му 
опер на му. Бо ўзро вень апош ня-
га пры му шае з не цяр пен нем ча-
каць на ступ на га снеж ня.

Пры від і рэ аль насць опе ры
Ад ной з га лоў ных му зыч ных па дзей го да ў Бе ла ру сі 
стаў ІІІ Мін скі між на род ны Ка ляд ны опер ны фо рум, 
ар га ні за ва ны На цы я наль ным ака дэ міч ным Вя лі кім 
тэ ат рам опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сцэ на са спек так ля «Сі вая ле ген да».

Сцэ на са спек так ля «Князь Ігар».
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Ай Цін (1910 — 1996) — кі-
тай скі па эт. Ву чыў ся ў Фран-
цыі. Па вяр тан ні ў Кі тай па-
тра піў у тур му, пас ля вы ха ду 
вы пус ціў збор нік вер шаў, пры-
све ча ны жыц цю кі тай скай 
вёс кі. Быў са сла ны ў Мань-
чжу рыю за кры ты ку КНР, не 
дру ка ваў ся да рэ абі лі та цыі ў 
1978 го дзе. У 1985-м быў уз на-
га ро джа ны фран цуз скай лі та-
ра тур най прэ мі яй. Ай Цін зра-
біў знач ны ўнё сак у раз віц цё 
кі тай ска га сва бод на га вер ша, 
на яго паэ зію вя лі кі ўплыў ака-
за ла твор часць У. Ма я коў ска-
га, У. Уіт ме на, Э. Вер ха рна.

ДУ ДАЧ КА
Па мя ці Апа лі нэ ра

J'avaіs un mіrlіton 
que je n'auraіs pas echange

contre un baton de marechal de 
France.

G. Apollіnaіre*

*У мя не бы ла ду дач ка,
якую я б не па мя няў 

на жаз ло мар ша ла Фран цыі.
Г. Апа лі нэр

З ва шай ста ка ля ро вай 
Еў ро пы

Я пры нёс сабе ду дач ку,
З ёю ка лісь ці
На ўзбя рэж жы Ат лан ты кі, 

ля акі я на,
Я ванд ра ваў, па чу ваў ся, 

як до ма,
А ця пер
Ва шыя «Ал ка го лі» 

ў шан хай скім за сцен ку.
Я тут зла чын ца,
І ду дач ка
Пад за ба ро най.
Я ў дум ках тры маю яе —
Па мяць сваю пра Еў ро пу.

Ша ноў ны Апа лі нэр,
Вы ж не звы чай ны по ляк,
Не,
Для мя не вы
Ле ген да Ман март ра, 

што вус ны пе ра да юць,
Жы вая,
Якая мозг ап'я няе,
З дры жа чых вус наў Мар го
Сця кае ра зам з па ма дай,
Пун со вая та ям ні ца.
Ня ўжо Еў ро па
Бры я на і Біс мар ка
Не за слу гоў вае на ват 

га неб на га сло ва —
Под лая, пры від ная Еў ро па
З вач ні ца мі праг ны мі!
Ды я
За ка ха ны ў тваю Еў ро пу,
Еў ро пу Рэ мбо і Бад ле ра.
Там ко лісь,
Га лод ны,
Я ма рыў іг раць на ду дач цы,
А з мя не кпі лі,
Бо я быў са мім са бой!
Ма іх пе сень не чу лі,
Бо гэ та мае бы лі пес ні!

Ся гон ня
Ў Бас ты ліі я,
Не ў па рыж скай Бас ты ліі,
І ду дач кі бо лей ня ма са мной,
Звон кай да ноў заду шыў 

мае спе вы,
Ды пры ся гаю —
Дзе ля ду дач кі
Гань бу і му кі пры му,
Ні бы та ў 1789-м,
Ру ку па кла ду на агонь!
А ка лі мая ду дач ка вый дзе 

на во лю,
Я пра пяю
Су свет ную пес ню пра клё наў
Усім пры гня таль ні кам.
Над га ла вою ўзды му яе

І пад гу кі ўра чыс та га гім на
Ад ня су яе мо ру
Ў да ру нак,
Хва лям ад дам,
Здзі чэ лым, ня злом ным,
Хва лям мар скім.

28 са ка ві ка 1933 го да

Эмі Сяа (сапр. імя Сяа 
Ай мэі, у СССР вя до мы як Сяа 
Сань) (1896 — 1983) — кі тай-
скі па эт, пуб лі цыст, лі та-
ра тур ны кры тык, га лоў ны 
рэ дак тар шэ ра гу ча со пі саў, 
аў тар тэкс ту кі тай ска га 
«Ін тэр на цы я на ла», шы ро ка-
вя до мы ў СССР. Жыў у Фран-
цыі, Бель гіі, Гер ма ніі, ву чыў-
ся ў СССР. Зай маў шэ раг вы-
со кіх па сад у га лі не куль ту-
ры і між на род на га куль тур-
на га аб ме ну. У 1967 г. арыш-
та ва ны як «шпі ён са вец ка га 
рэ ві зі я ніз му» і асу джа ны да 
адзі ноч на га зня во лен ня, вы-
зва ле ны ў 1974  г., рэ абі лі та-
ва ны ў 1979 г. Ся род яго збор-
ні каў: «Ху нань ская флей та» 
(1940), «Пес ня сяб роў ства» 
(1958) і г. д. У Маск ве вый-
шлі яго кні гі «Вер шы» (1932), 
«Кры ва вы ліст» (1935).

*  *  *
Ра ней мыў я но гі 

ў хва лях во зе ра Дун цін,
У со неч ных хва лях Чор на га 

мо ра ку па ю ся сён ня.
Ка лі мо цай пя ра свай го
         я не зма гу пры пы ніць
                  пяць ты сяч ко ней —
Як гэ ты год
     мо жа быць леп шым за той?

1936

Ню Хань (нар. у 1923  г.) 
— кі тай скі па эт. Яго пер-
шая кні га паэ зіі «Ра дзі-
ма» вы яві ла яго як паэ та-
ін тэр на цы я на ліс та, сяб-
ра са вец кіх лю дзей. Пас ля 
вы му ша на га маў чан ня яго 
вер шы ста лі поў ніц ца лі-
рыз мам і муд рас цю.

РАЗ БІ ТАЕ 
ДРЭ ВА
Із ноў пры га даў я між ле таў 

і зім
Раз бі тае дрэ ва на схі ле сі вым.

Ста іць не па хіс нае
Ў ве ліч ны рост —
Яно не ба іц ца 

на ва лаў-вят роў.

Ма лан каю вост рай,
Ні бы та мя чом,
На двое па се ча ны ствол 

і суч чо.

Ка лі ж па тых ну ла
Жа да най вяс ной,
Ліс то таю дуб агар нуў ся із ноў.

Па се ча ны дуб —
Ды не зной дзеш мац ней.
Я ве лі чы гэт кай не ба чыў 

ра ней!

...Я чуў,
На валь ні ца збі ра ец ца зноў,
Каб дрэ ва спа ліць 

не спа толь ным аг нём,
Ды мар на сы хо дзяц ца 

хма ры ўна чы,
Ім гор да га дрэ ва 

не пе ра маг чы!

Ло Ло (нар. у 1927 г.) — кі-
тай скі па эт, кры тык, пе-
ра клад чык. Пер шыя вер шы 
на дру ка ваў у 1945 го дзе. Пра-
ца ваў жур на ліс там, рэ дак-
та рам. Яго збор ні кі вер шаў 
— «Вяс на прый шла», «Пас-
ля даж джоў», «Пес ня мо ра», 
збор нік ар ты ку лаў «Ча ла век 
і жыц цё». Асоб ным вы дан нем 
вый шлі яго пе ра кла ды з су-
час най фран цуз скай паэ зіі.

ПРА ЦА
За се яць по ле 

з пер шым пром нем сон ца,
Па ліць даж джом 

зру не лыя па лет кі,
Над ка раб лём 

уз няць пун со вы вет разь,
Знай сці між пер лі наў 

сваю ў бур лі вых хва лях,
Лес па са дзіць 

на стром кіх гор ных схі лах,
Уба чыць квет ку 

на су хім ас фаль це,
Кры ні цу ад шу каць 

ся род пус тэль ні
І ву галь вы няць 

з най глы бей шай шах ты —
Вось гэ та ўсё, 

як ву чаць нас паэ ты, —
Ёсць пра ца для ся бе 

і для на шчад каў.

1981

ШЧАС ЦЕ
Птуш кі шчас лі выя:

пес ні спя ва юць свае
па-над ле сам і по лем.

Квет кі шчас лі выя:
пчо лам нек тар ад да юць,
каб са лод ка бы ло нам.

Лю дзі шчас лі выя тыя,
што час свой і лёс
прысвячаюць Ра дзі ме.

Шчас це не ў тым, 
каб ва ло даць,

а ў тым, каб ад ной чы
ад даць.

Бо па ква піш ся,
ру кі пра цяг неш 

за шчас цем —
яно ад ля тае сі ні цай.

1982

Ля Ся а юй (нар. у 1951 г.) 
— вя до мая кі тай ская паэ тэ-
са. Пер шыя вер шы апуб лі ка-
ва ныя ў 1972 го дзе. Пра цуе ў 
ча со пі се «Паэ зія». Аў тар кніг 
«Пес ня пра гу сі ныя пёр кі», 
«Чыр во ная хуст ка», «Свят-
ло з Ус хо ду», «Да лі на ру жаў», 
«Скла даю збор нік сва іх вер-
шаў», «Ва ян не гу ку».

МАЯ МА ЦІ — 
ДА ЯР КА
Ця чэ і ця чэ з-пад ру кі яе
Шпар кі стру мень ма ла ка,
Бя жыць і бя жыць, 

га ра чая, бе лая,
Веч ная цуд-ра ка.
І пес ня ма ту лі, 

і ў пе чы агонь —
Усё зні та ва на з ёй,
Та кой ча роў най, 

ня змен най та кой,

Най леп шай у све це ра кой.

Цэ бар цяж кі ў яе ру ках.
На сцеж цы ма лоч ны след;
Не згас не ў ей ных 

ва чах свят ло,
Спа гад ны пра мень у ім гле.
Што дня — 

у пра цы жыц цё ідзе
Між кло па таў і тур бот.
Ша нуе за тое ма ці маю
Стэ па вы мой на род.

Бы ма ла ко — ва ла сы яе,
Па сек лі мар шчы ны твар,
Ды све цяц ца во чы яе, ка лі
Вяс ной зе ля нее тра ва.

1982

Шу Цін (нар. у 1952 г.) — 
су час ная кі тай ская паэ тэ са. 
Пі ша вер шы з яр ка вы ра жа-
ным лі рыч ным гу чан нем.

СКА ЛА БА ГІ НІ 
МІ НУ ЛЫХ 
ЧА СОЎ
У рыт мах па вет ра ных тан цаў, 

у вэ лю мах ка ля ро вых
Хтось азір нец ца па воль на, 

каб па гля дзець на зад,
Ні бы на ўскрай ку прор вы, 

во чы хут чэй за плю шчыць,
Уба чыў шы ўсё, што па мяць 

пры вык ла заўж ды ха ваць.
І сы дуць чу жыя лю дзі, 

не кі нуў шы на ват зна ку,
Яна за ста нец ца ў хма рах, 

што, быц цам бы хва лі рэк,
Ка лы шуць яе, лю ля юць, 

ні бы та сваю ка хан ку,
Не здоль ныя ні за стац ца, 

ні на заўж ды пай сці...

Ды што тыя сны і мроі, 
са мо та і пра га шчас ця,

Ка лі на зям лі і не бе — 
усё ідзе, як іш ло.

Толь кі не ве рыць сэр ца, што ўсё 
гэ та — мёрт вы ка мень.

Ці мо жа ха лод ны мар мур 
пад поў няю за спя ваць?

Ты па гля дзі на ўко ла: 
ба чыш, жыц цё квіт нее,

Ты ж усё мро іш, быц цам 
ты ся чы год та му.

Мо жа быць, лепш, Ба гі ня, 
кро зы свае ад кі нуць

І на пля чы ка хан ка 
вы пла каць гор кі лёс?

Гу Ма (нар. у 1965 г.) — кі-
тай скі па эт. Пер шыя вер-
шы апуб лі ка ваў у 1986 го дзе. 
Са мыя вя до мыя яго тво-
ры «Чыр во ны бы чы ны рог», 
«Імен ны спіс у кан цы ста год-
дзя» і інш.

УС ПА МІН
Шко да — і слоў ня ма... 

Птуш ка ля жыць
Мёрт вая на да ро зе.
Крыль ца кры ва віць, 

а сэр ца дры жыць
Птуш каю — у зня мо зе.

Як жа так ста ла ся, 
што тут ка заць,

Як ад ся бе сха вац ца?!
Быц цам зла ма ныя 

кры лы, дры жаць
Ві на ва тыя паль цы.

Інь Юнь (нар. у 1960  г.) 
— кі тай ская паэ тэ са, пе-
ра клад чы ца, фі ло саф. Вы-
кла да ла рус кую мо ву, су-
пра цоў ні ча ла ў ча со пі се 
«Эпо ха пе ра мен». Аў тар 
ар ты ку лаў па пы тан нях 
эс тэ ты кі і куль ту ра ло гіі. 
У вер шах імк нец ца асэн са-
ваць рэ ча іс насць, зы хо дзя-
чы са спрад веч ных за ко наў 
жыц ця.

ІМ ГНЕН НЕ
На ды дзе заўт ра, але не бу дзе
     свя та су стрэ чы на шай.
Ты ка жаш: «Ча каць не вар та»,
     ты ка жаш: 

«Будзь асця рож най».
Ад каз кі мі ну лай 

нам за ста нуц ца
     ле таш нія ўспа мі ны.
Ты ка жаш: 

«На вош та па мяць?
     Яна апя кае сэр ца».

Па слу хай: ка лі і зор кі
     зніч ка мі ўпа лі з не ба,
Ка лі на зям лі ча кае
     но вы час лед ні ко вы,
Ка лі ча ла вец тва заўт ра
     мо жа без зна ку знік нуць,
Ка лі за ста нуц ца толь кі
     пра доб рае — ус па мі ны, —

То ле пей ся гон ня збег чы,
     за быц ца пра сло ва 

«веч насць»,
За быц ца пра ноч і не ба,
     сха вац ца ў жы вым 

свят ле —
Ка хан не нам бу дзе сон цам,
     ка хан не нам бу дзе 

шля хам...
Хай на шы сля ды да іс цін
     зга раць у яго аг ні!

1992

Кун Лінь (нар. у 1928 г.) 
— кі тай скі па эт. Вы сту пае 
ў цэнт раль ным пе ры я дыч-
ным дру ку КНР.

НЕ ЧА КА НАЕ 
ПА ЧУЦ ЦЁ
Зда ец ца мне, 

вя сё лым ма тыль ком
Ты пры ля та еш
     і ледзь чут на шэп чаш:
— Вось і прый шла 

па год лі вая во сень...

Зда ец ца мне, 
бы ра ніш ні ды мок,

Што звод даль 
за пра шае да ся дзі бы,

Мя не ты клі чаш
     смач на па абе даць...

Зда ец ца мне, 
бы ме ся ца па гляд,

Твой по зірк 
пра нік лі вы за пра шае:

— Са мною па ля ціш 
у ін шы край...

Ды зім на на ва кол. 
Абед ха лод ны.

І ме сяц не па каз ва ец ца 
з хма раў.

Ды сло вы рап там 
мне на па мяць ус плы лі:

— Не за бы вай 
наш паэ тыч ны вы рай

І све тач за вак ном не па ту шы.
1993

Пе ра клад Тац ця ны СІВЕЦ

Кі тай скія паэ ты ХХ ста год дзя не на столь кі вя до мыя на пра сто рах бы ло га Са вец ка га Са ю за, як прад стаў ні кі кла січ най паэ зіі Кі тая. 
Але ме на ві та гэ тая, ма ла вя до мая, лі ры ка дае ўяў лен не пра глы бін ную су вязь з ду хоў ным све там су час на га кі тай ска га на ро да, якая 
ро біць твор цу вы раз ні кам ідэй сва ёй на цыі. У кі тай скай паэ зіі ва ўсе ча сы — свая тра ды цыя і свой смак, свая ад мет насць і не паў тор ная 
фі ла соф ская на сы ча насць. Паэ зія ад люст роў вае све та по гляд на ро да. Паэ ты ні жэй пры ве дзе най ніз кі прад стаў ля юць роз ныя кі рун кі 
кі тай скай паэ зіі ХХ ста год дзя, якія ха рак та ры зу юць свой час і да па ма га юць нам па-но ва му зір нуць на гэ тую за гад ка вую кра і ну і яе твор цаў.
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Аляк с андр ВА  ШЧА Н КА

Апош нім ча сам на тэ ле ка на лах, у ча со-
пі сах і га зе тах вя дуц ца ку лі нар ныя руб-
ры кі. Нас лі та раль на за хліс ну ла хва ля 
за мор скіх пра дук таў і рэ цэп таў. Кож ная 
бе ла рус кая гас па ды ня ўмее га та ваць са-
ла ту «Цэ зар», са ла ту з кра ба вых па ла чак, 
ля якіх, да рэ чы, кра бы на ват і не пра-
паў за лі, а вось зра біць клёц кі з ду ша мі, 
сту дзень, ка мы, ку ла гу мо гуць да лё ка не 
ўсе... Ча му? Ды та му што за апош нія дзе-
ся ці год дзі тра ды цыі на цы я наль на га хар-
ча ван ня бы лі за бы ты або за ме не ны стра-
ва мі з ку лі на рый ін шых на ро даў. У хар-
ча ван ні так са ма ідзе пра цэс гла ба лі за цыі 
і абяз ліч ван ня... Нас, бе ла ру саў, за вуць 
«буль ба ша мі», ха ця буль бу мы ўжы ва ем 
кры ху больш як два ста год дзі. На шай га-
лоў най стра вай лі чаць дра ні кі, ха ця гэ та 
пра дукт ня мец ка-яў рэй ска га ўплы ву. Та-
му ў све це па глыб лен ня ці ка вас ці да ку-
лі на рыі вель мі важ ным ба чыц ца зна ём-
ства бе ла ру саў з тра ды цы я мі хар ча ван ня 
прод каў і за ха ван ня ад мет нас ці на цы я-
наль най кух ні.

Зна ка мі ты ай чын ны эт ног раф Мі ка лай 
Ні кі фа роў скі ў 1895 го дзе на дру ка ваў, ба-
дай, сваю га лоў ную пра цу па ма тэ ры яль-
най куль ту ры бе ла ру саў XІX ста год дзя — 
«Очерки прос то на род но го житья-бытья 
в Витебской Белоруссии и описание 
пред ме тов обиходности». Пер шую част-
ку мож на на зваць ку лі нар най эн цык ла-
пе ды яй прос та га лю ду Ві цеб шчы ны. У 
чым жа ад мет насць ежы паў ноч най Бе-
ла ру сі? Тут іс нуе прос тае пра ві ла: чым 
да лей на поў нач, тым больш ка ла рый най 
па він на быць ежа. Не здар ма ж куль та вай 
хат няй жы вё лай бе ла ру саў з'яў ля ец ца 
тоў сты па рсюк.

Пер шая част ка ра бо ты на зы ва ец ца 
«Ежа, едиво, по яду ха, прор ва, жрат ва, 
мом на». У якас ці свое асаб лі ва га эпі гра фа 
да яе Ні кі фа роў скі пры во дзіць дзве пры-
каз кі: «Ка лі б не дзюр ка ў ро ці, дык ха дзіў 
бы ча ла век у зло це»; «На кіш ку толь кі й 
пра цу ем».

Га лоў най ежай прос та га бе ла ру са 
заў сё ды быў хлеб. Мі ка лай Якаў ле віч 
на зы вае сем га тун каў хат ня га хле ба: 
«чыс тый», «гра до ́вый», «пуш нэ ́й», «пы-
ла вэ ́й», «буль бя нэ ́й», «мя кін ный» і хлеб з 
ле бя ды, ба боў ні ка, драў ля ных гні лу шак, 
тор фа і глі ны, якім вы му ша ны бы лі хар-
ча вац ца ся ля не ў га лод ныя га ды. Хлеб з 
пра се я най му кі лі чыў ся са мым леп шым, 
та му елі яго толь кі за мож ныя лю дзі, а 
асноў ная част ка ся лян ужы ва ла «мя-
кін ку», боль шую па ло ву якой скла да ла 
аў ся ная, яч мен ная ці пша ніч ная мя кі-
на. Ха чу за зна чыць, што наз вы га тун каў 
хле ба і страў Ні кі фа роў скі дае з усі мі 
ар фа эпіч ны мі асаб лі вас ця мі вы маў лен-
ня жы ха роў Ві цеб шчы ны, да паў няе іх 
пры каз ка мі, та му яго пра цы ўяў ля юць 
вы ключ ную ці ка васць для мо ва знаў цаў 
і дыя лек то ла гаў.

Да лей Мі ка лай Якаў ле віч па ве дам ляе 
пра вы ра бы з цес та: пі ра гі, ла пу ны, соч ні, 
ля ́пі ны, дра чо ны, лад кі, прэс ня кі, бубa ́шкі, 
буль бя ні кі, кры вя ні кі, блі ны з пры пё кай, 
ма ка ні най або без.

Дру гі раз дзел на зы ва ец ца «Стра вы і 
ва ры вы», пад які мі эт ног раф ра зу мее 
вад кія стра вы, пры га та ва ныя з ужы-
ван нем ага род ні ны і рас лін. Ужо ад ны 
іх наз вы га во раць пра раз на стай насць 
ежы. Ка пус та, бу ра кі, по лі ўка, юш ка, 
ха лад нік, кі сель, са ла ду ха, жур, кру пе ня, 
буль ба, морк ва, гар буз, грыжaнка, за цір-
ка, клёц кі, гу шча, баў ту ха, ка ла ту ха, 
ку леш, брус кі, ка мы — вось ня поў ны 
пе ра лік страў, якія ўжы ваў прос ты люд. 
Да лей ідзе чар га раз на стай ных каш, пра 
якія Ні кі фа роў скі пі ша: «Прос ты люд 
ні ко лі не за бы вае, што «гус тая ка ша 
дзя цей не раз га няе», та му на яго ста ле 
з'яў ля ец ца імен на гус тая ка ша. Гус та та, 

рас пар і жа да ны смак яе да ся га юц ца на-
ступ ны мі вы сіл ка мі: ка лі кру па кры ху 
рас па рыц ца і на за гус шай ка шы ўтво-
рыц ца тры ва лая ска рын ка, гар шчок у 
пе чы пе ра ва роч ва юць уверх дном. Так 
ён і ста іць да ча су спа жы ван ня ка шы, 
ча му па пя рэд ні чае ад моч ван не гарш чка 
ха лод най ва дой, каб ка ша сва бод на ад-
ста ва ла ад гар шэч ных сце нак».

Усе стра вы, якія ўжы ва лі ся ля не, мож-
на па дзя ліць на на ступ ныя гру пы: ры-
ту аль ныя, свя точ ныя і абы дзён ныя 
(ска ром ныя і пос ныя). Да вя лі ка га свя-
та (на прык лад, да Ка ляд) звы чай на за-
бі ва лі жы вё лу, і кож ная з яе час так іш ла 
ў стра ву. Пад агуль най наз вай «пя чы́ст» 
Ні кі фа роў скі ра зу мее вя лі кія ка вал кі за-
сма жа на га мя са аль бо цэ лую жы вё лу (гу-
са ка, ку ра ня, па ра ся, кач ку). Пя чыс ты 
бы ва юць сма жа ныя, ад ва ра ныя, але са-
май леп шай лі чы ла ся «ту шон ка», та му 
што ра зам з ёй ту шы ла ся буль ба, якая 
на сы ча ла ся тлу шчам і на бы ва ла апе тыт-
ны за ла ціс ты ко лер. Лю бі май свя точ най 
стра вай бе ла ру саў бы лі каў ба сы — мя со-
выя, пе ча нё выя і кры ва ўні кі. Да за ед ка-
вых страў ад но сі лі ся кін дзю кі, вант роб кі 
і кні га ўкі, а ад ным з са мым смач ных заў-
сё ды лі чыў ся «сцю дзень», асаб лі ва са сві-
ні ны ці гу ся ці ны.

Да вы пад ко вых страў Ні кі фа роў скі ад-
но сіць тую не скла да ную ежу, якую мож-
на пры га та ваць хут ка і на ват без да па мо-

гі агню. Гэ та цюп ка, ма чо ні кі, 
пра жа ны хлеб, га рох і боб, 
«мунь дзе ры», цы бу ля і інш. 
Стра вы Ві цеб шчы ны атры ма-
лі пэў ны ўплыў балц кай, яў-
рэй скай, та тар скай, поль скай, 
рус кай і ўкра ін скай ку лі на рый. 
У якас ці пры кла ду яў рэй ска-
га ўплы ву Мі ка лай Якаў ле віч 
пры во дзіць та кую са лод кую 
стра ву, як «цы мус» — ту шо-
ную бруч ку або морк ву.

«Мы ка ні най» на Ві цеб шчы-
не на зы ва лі на паў вад кую 
стра ву, пры га та ва ную для ма-
кан ня ў яе блі ноў, са чнёў і на-
ват хле ба, а «ды́ ба вы мі» — усе 

да дат ко выя да асноў най стра вы 
пры сма кі і за кра сы. Да ла со ні каў 
ад но сі лі ся дэ серт ныя пры сма-
кі, якія на бы ва лі ся на кір ма шах і 
рэд ка трап ля лі на стол прос та га 
лю ду. Гэ та бу баш кі або буб лі кі, 
сіт нік, пер ні кі, ма коў ні кі, цу кер кі 
і інш.

Асаб лі вай па ша най ка рыс таў ся 
хлеб-кар мі цель. Да гэ та га змал ку пры ву-
ча лі і дзя цей, якія ў час гуль няў і за баў 
ад клад ва лі хлеб убок, а по тым зноў пач-
ці ва бра лі яго ў ру кі. З сі вой даў ні ны хлеб 
ужы ва лі ў за мо вах, ма гіч ных ры ту а лах і 
ля чэн ні хво рых лю дзей ды жы вёл.

Ні кі фа роў скі не толь кі дае апі сан-
не страў Ві цеб шчы ны, але і пры во дзіць 
асноў ныя па тра ба ван ні да ку хар ства, 
апіс вае по суд.

Га зе та «Звяз да» рас па ча ла пра ект пад 
наз вай «Ку лі нар ная эн цык ла пе дыя Мі-
ка лая Ні кі фа роў ска га». У руб ры цы «Ігу-
мен скі тракт» раз на два тыд ні вы хо дзіць 

ад па вед ны ар ты кул. Мэ та пра ек та — зна-
ём ства чы та чоў з тра ды цы я мі хар ча ван ня 
на шых прод каў. Мне як аў та ру ар ты ку лаў 
хо чац ца не прос та пе ра ка заць тэкс ты Ні-
кі фа роў ска га, а даць іх у мі фа па э тыч най, 
культ ура ла гіч най, эт на гра фіч най і сім-
ва ліч най пра сто ры бе ла рус ка га эт на су, 
да поў ніць цы та та мі бе ла рус кіх пісь мен-
ні каў, фальк ла рыс таў і ўлас ны мі ка мен-
та ры я мі. Па коль кі Ні кі фа роў скі не дае 
кан крэт ных рэ цэп таў, да во дзіц ца пра-
гля даць шмат кніг па ку лі на рыі і мно гія 
рэ цэп ты вы пра боў ваць на ўлас най кух-
ні: на ву чыць га та ваць ін шых ты мо жаш 
толь кі та ды, ка лі ву чыш ся сам. На мі ну-
лым тыд ні я зва рыў сту дзень, пры га та ваў 
буль бя ную яеч ню, а дня мі — гар бу зо вую 
ка шу. Вель мі смач на!

Пра ект мае зва рот ную су вязь: да нас 
пры хо дзяць ліс ты з ся мей ны мі рэ цэп та мі 
ба буль, пра ба буль, якія мы дру ку ем. Та-
му ка лі ў вас, ша ноў ныя чы та чы, ёсць ці-
ка выя рэ цэп ты ста ра жыт най бе ла рус кай 

кух ні, да сы лай це іх на элект рон ны ад рас 
seem52@maіl.ru. На бу ду чы год Вы да вец-
кі дом «Звяз да» пла нуе вы пус ціць кні гу 
«Ку лі нар ная эн цык ла пе дыя Мі ка лая Ні-
кі фа роў ска га», дзе бу дуць зме шча ны і 
рэ цэп ты на шых чы та чоў з ука зан нем іх 
проз ві шчаў.

А ця пер спе цы яль на для вас не ад на ра-
зо ва апра ба ва ны мной рэ цэпт «Сту дзень 
ка ляд ны». Нам спат рэ бяц ца: 2 сві ныя 
нож кі, сві ная руль ка ся рэд няй ве лі чы-
ні (па жа да на мяс ная), ку ры ная груд ка, 
2 цы бу лі ны, 1 буй ная морк ві на, 2 — 3 лаў-
 ро выя ліст кі, 5 га ро шын чор на га пер цу, 
4 зуб чы кі час на ку, зе ля ні на пят руш кі і 
кро пу, соль. Рэ цэпт раз лі ча ны на 4 су па-
выя та лер кі.

Пры га та ван не: сві ныя нож кі і руль ку 
мы ем і за моч ва ем на ноч у ха лод най ва-
дзе. Ва ду злі ва ем, аку рат на апра цоў ва ем 
на жом руль ку і нож кі да ідэа льнай чыс ці-
ні. У вя лі кую каст ру лю на лі ва ем 2 літ ры 
ва ды і яшчэ ад ну шклян ку (на вы кі пан-
не), кла дзём ту ды нож кі, руль ку, да во дзім 
да кі пен ня, зды ма ем пе ну, пе ра во дзім на 
са мы сла бы агонь, за кры ва ем на крыў кай 
і ва рым 3 га дзі ны, па ста ян на зды ма ю чы 
пе ну. По тым да да ём ку ры ную груд ку, аба-
бра ную морк ві ну, 2 цы бу лі ны (з іх зняць 
толь кі верх нюю, бруд ную част ку ша лу-
пін ня, а ас тат няе па кі нуць для пры дан-
ня за ла ціс та га ко ле ру бу лё ну), соль. Ха чу 
пры га даць, што га ра чае ва ры ва ўзмац няе 
смак со лі, та му яе трэ ба даць крыш ку бо-
лей. Ва рым яшчэ паў га дзі ны, да да ём пе рац 
і лаў ро вы ліст. Яшчэ праз паў га дзі ны зды-
ма ем каст ру лю з агню. Вы ма ем у асоб ны 
по суд зва ра ныя нож кі, руль ку і груд ку, а 
ва ры ва пра цэдж ва ем і за кры ва ем на крыў-
кай. На раз дзе лач най дош цы ад дзя ля ем 
зва ра нае мя са ад кас цей, дроб на на ра за ем 
і рас клад ва ем на 4 та лер кі або ў ін шы пры-
дат ны по суд. Аса біс та я бя ру толь кі мя са, 
не ка то рыя лю бяць і больш саль ныя част-
кі. Рэ жам або рвём зе ля ні ну і па сы па ем ёй 
мя са. Морк ву на ра за ем кол ца мі, кла дзём у 
та лер кі. Тут мож на даць пра сто ру ўлас най 
фан та зіі і ства рыць са праўд ны ка ляд ны 
ма лю нак. На лі ва ем у та лер кі бу лён і вы ціс-
ка ем у кож ную па зуб чы ку час на ку. Ста вім 
у ха лод нае мес ца. Праз 2 — 3 га дзі ны стра-
ва бу дзе га то вая. Рэшт кі тлу шчу з па верх ні 
мож на вы да ліць га ра чай лыж кай. Па рэ жце 
сту дзень на квад ра ці кі і па да вай це да ста ла 
з хрэ нам і га ра чай буль бач кай. Чар ка, асаб-
лі ва на Ка ля ды, так са ма не бу дзе ліш няй. 
Ка лі вы, ша ноў ныя муж чы ны, пры га ту е це 
та кі сту дзень для сва ёй лю бай жан чы ны, 
то акра мя вя сё ла га ка ляд на га ве ча ра вас 
яшчэ бу дзе ча каць ка ляд ная ноч. Смач-
на ес ці, доб ра пі ці, з аса ло даю лю бі ці! Са 
шчод ры мі Ка ля да мі вас!

Смач на ес ці!
Якое мес ца ў жыц ці ча ла ве ка зай мае ежа? Ба дай, ад но з га лоў ных, 
бо мы — тое, што ядзім. Акра мя та го, што ежа пад трым лі вае на 
на леж ным уз роў ні наш жыц цё вы то нус, яна яшчэ з'яў ля ец ца ад ной 
з са мых моц ных кры ніц аса ло ды. Хто не лю біць смач на па ес ці? 
Да ад мет нас цей кож на га эт на су ад но сяц ца тра ды цыі хар ча ван ня, 
і лю бая кра і на га на рыц ца сва ёй на цы я наль най кух няй.
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Тац ця на КІ  РЫ ЛА  ВА,
ма с  т ацт в а  знаў  ца Ма с  т ац кай 
г а  ле  р эі  «З 'я  в а» Ба ры с аў скай 

ц эн т  р а ль най р а  ён най 
біб лі  я  т э кі  імя І.  Х.  Ка ла дзеев а

Ва ен на-гіс та рыч ная тэ ма ты ка з'яў ля ец-
ца асноў ным лейт ма ты вам у кар ці нах мас-
та коў з Ба ры са ва і Кру пак. Пра цы мас та ка-
ама та ра Сяр гея Вар ла ма ва да па ма га юць 
ува ча від кі пе ра не сці ся ў тую да лё кую эпо-
ху, уя віць ся бе ўдзель ні ка мі ба та ліі («Бой 
на ба та рэі», «Схват ка»), пра не сці ся нач ным 
раз' ез дам па зі мо вым ле се, стаць свед кам 
пе ра лом ных мо ман таў вай ны («Спа лен не 
зна мё наў»). На ўра чыс тым ад крыц ці вы-
стаў кі С. Вар ла маў ад зна чыў: «Вай на 1812 
го да — част ка не толь кі гіс то рыі, але і май-
го жыц ця. Для гіс то рыі 200 га доў — гэ та 
ўся го толь кі ім гнен не, та му мож на ска заць, 
што гэ та на шае «ўчо ра». Ка лі я пі шу, ге роі 
ма іх па лот наў жы вуць по бач са мной, а я 
пра жы ваю іх жыц цё». З да па мо гай Ста ні-
сла ва Ба я ран кі мы ма ем маг чы масць па-
ванд ра ваць па гіс та рыч ных мяс ці нах той 
да лё кай вай ны: «Ба ры саў. Від на Ба та рэі», 
«Са лта наў ка», «На Бры лёў скім по лі». Як 
пад крэс ліў сам Ста ні слаў Іва на віч, для яго 
тэ ма Ай чын най вай ны 1812 го да — неахоп-
ны пласт. Над гэ тай тэ ма ты кай мож на пра-
ца ваць га да мі, та му што гіс то рыя і на шэс-
ця На па ле о на, і яго вы гнан ня ўтрым лі вае 
шмат эпі зо даў, вар тых ува гі мас та коў».

Губ ля еш па чуц цё рэ аль нас ці і ад чу ва еш 
ся бе ўдзель ні кам бою, ка лі гля дзіш на твор 
мас та ка Ва ле рыя Гін ца, які вы раз на пе ра даў 
ды на мі ку ва ен ных дзе ян няў: «У ата цы ка-
ва лер гар ды». Пры цяг вае ўва гу на вед валь ні-
каў ары гі наль най дэ ка ра тыў най сты лі за цы-
яй і бліс ку чым пра фе сій ным вы ка нан нем 
па лат но Сяр гея Ла га чо ва «Да су стрэ чы ў 
Па ры жы!», дзе мож на дэ таль на раз гле дзець 
асаб лі вас ці кас цю ма пла таў ска га ка за ка.

Пей заж ныя па лот ны Тац ця ны Ка лан-
ды рэц пе ра но сяць у мяс ці ны, звя за ныя з 
пе ра пра вай Вя лі кай ар міі праз Бя рэ зі ну, 
ад на ча со ва яны ад люст роў ва юць пры-
га жосць ту тэй ша га края ві ду «Бры лёў скі 
лес», «Сту дзён ка. Ма роз ны дзень», «Да-
ро га на Бры лі», «Бя рэ зі на». Пра цяг вае 
га ле рэю пей за жаў з утуль ны мі ку точ ка мі 
Ба ры саў шчы ны мас так Пётр Ка зя він, заў-
зя ты ама тар пле нэр на га жы ва пі су («Ве ча-
рэе. Бя рэ зі на ка ля в. Сту дзён ка», «Вяс на 
на Бя рэ зі не», «Ку ток в. Сту дзён ка»).

Сваё фі ла соф скае ба чан не і ўсве дам лен-
не тэ мы пе рад алі мас тач ка Іры на Гінц і 
ды зай нер Свят ла на Швай бо віч. Ар тэ фак-
ты, што бы лі зной дзе ныя на мес цах ба ёў 
дзвюх ар мій, а ця пер з'яў ля юц ца част кай 
тэ ма тыч на га дып ці ха «Ра ка па мя ці» (аў-
тар С. Швай бо віч), да па ма га юць да кра-
нуц ца да жы вой гіс то рыі і ўтва ра юць 
свое асаб лі вы мас ток з мі нуў шчы ны ў су-
час наць. Па сло вах С. Швай бо віч, вай на 
— гэ та пе рад усім па мяць, па мяць пра тыя 
жу дас ныя па дзеі і тра ге дыі на ро даў, што 
па цяр пе лі на бе ра гах Бя рэ зі ны. Та му сён-
ня мы га во рым не столь кі пра пе ра мож-
цаў і тых, хто па цяр пеў па ра зу, коль кі пра 
боль, які да вя ло ся зве даць кож на му, хто 
меў да чы нен не да па дзей той да лё кай мі-
нуў шчы ны. Шлях спа сці жэн ня гіс то рыі, 
не ча ка ных і раз на стай ных ака ліч нас цей, 
што ўплы ва лі на па дзеі 1812 го да ад люст-
ра ва ны ў ра бо це Іры ны Гінц «Ста рон кі 
гіс то рыі».

Не ка то рыя ўдзель ні кі гэ та га пра ек та 
з'яў ля юц ца ак тыў ны мі чле на мі клу баў, 
што зай ма юц ца рэ кан струк цы яй гіс та-
рыч ных па дзей ча соў на па ле о наў скіх 
вой наў. Май стар-рэ кан струк тар Сяр гей 
Ка жар скі здзі віў гле да чоў дак лад най мі ні-
ма дэл лю 12-фун та вай па ля вой гар ма ты 
сіс тэ мы Гры ба ва ля. Свят ла на Швай бо-
віч вір ту оз на пе рад ала праз ін тэр' ер ныя 

скульп ту ры асаб лі вас ці сты лю эпо хі ам-
пір, што быў рас паў сю джа ны на па чат ку 
ХІХ ста год дзя ў Еў ро пе. На свае во чы ёсць 
маг чы масць уба чыць, як з да па мо гай су-
час ных ма тэ ры я лаў мож на ства рыць не-
звы чай ную сты лі за ва ную ва зу той эпо хі, 
як гэ та зра бі ла Але на Кес лер. Да па ма га-
юць ад чуць та га час ную ат мас фе ру і ін-
шыя ра бо ты.

Мас тац кі пра ект «Ра ка па мя ці» мож на 
вы ка рыс таць у якас ці яск ра вай ілюст ра-
цыі доб ра вя до ма га вы слоўя: хто не ве дае 
сва ёй гіс то рыі — той не мае бу ду чы ні. Рас-
пра цоў ка гіс та рыч най тэ ма ты кі ак ту аль-
ная ва ўсе ча сы. Праз бы лое мы ба чым сваё 
«сён ня», зна хо дзім і ства ра ем бу ду чае.

Кот да Він чы 
на су вя зі

«Пры ві тан не, дзяў чын кі! 
Пры ві тан не, хлоп чы кі!», 
— да не сла ся з ды на мі каў, 
а на ма ні то ры ноў тбу ка 
з'я ві ла ся Ка ця Ма цюш кі на. 
Ан лайн-су стрэ ча з ра сій скай 
дзі ця чай пісь мен ні цай ста ла 
на ва год нім па да рун кам 
дзі ця чай біб лі я тэ кі № 8 
г. Мін ска сва іч чы та чам.

Ма ры на ПЕТ РА  ШКЕ ВІЧ

Трэ ця клас ні кі, за про ша ныя на су стрэ-
чу, з хва ля ван нем гля дзе лі на ма ні тор. 
Ка ця Ма цюш кі на — ад на з са мых па пу-
ляр ных ра сій скіх дзі ця чых пісь мен ніц, 
яе кні га мі за чыт ва юц ца як дзе ці, так і іх 
баць кі. Прак тыч на ўсе, хто прый шоў на 
су стрэ чу, чы та лі кні гі пра зна ка мі та га Ка-
та да Він чы, ма лень кіх ча ла веч каў, якія 
жы вуць на дрэ ве, пра пры го ды дзяў чын кі 
Ва ні, Ба бы Ягі, Ка шчэя, ле са ві ка і ін шых 
ка зач ных ге ро яў. Дзе цям бы ло ці ка ва па-
зна ё міц ца і па гу та рыць з аў та рам лю бі-
мых вы дан няў.

К. Ма цюш кі на сціс ла рас ка за ла пра свае 
кні гі, якія вый шлі ў свет, а так са ма пра 
раз ма лёў кі з га лоў ны мі ге ро я мі яе кніг, 
сшыт кі з уро ка мі ма ля ван ня і па дзя лі ла ся 
з дзець мі твор чы мі пла на мі на блі жэй шую 
бу ду чы ню. А по тым пісь мен ні ца пра па-
на ва ла дзе цям за да ваць пы тан ні. Хтось ці 
спы таў пра Маск ву, нех та — пра сяб роў 
аўтаркі, яе хат ніх жы вёл, дзя цін ства, ву-
чо бу ў шко ле, аду ка цыю, дзі ця чыя ма ры. 
Шмат пы тан няў бы ло пра кні гі. Ці хут-
ка яны пі шуц ца? Ка му ад даць ру ка піс? 
Дзя цей ці ка ві ла, як іх су раз моў ца ста ла 
пісь мен ні цай, коль кі кніг ужо выйшла з-пад 
яе пяра, пра што бу дзе распавядаць да лей, 
ці пра цяг нуц ца пры годы Ка та да Він чы.

Да рэ чы, у ся рэ дзі не су стрэ чы ў гос ці за-
ві таў... сам Кот, які рас ка заў дзе цям пра 
ся бе і сва іх сяб роў. Усе зра зу ме лі, што гэ-
та бы ла толь кі вя лі кая плю ша вая цац ка, 
за якую га ва рыў ча ла век, але за хап лен ню 
дзя цей не бы ло ме жаў. Яны па ба чы лі «жы-
во га» ге роя і па зна ё мі лі ся з аў та ркай.

Ка  ся С ТА СЕ ВА,
ф о  т а  аў  т а  р а

Для юных чы та чоў бы ло на-
ла джа на са праўд нае кніж нае 
свя та, у якім яны са мі ўзя лі 
ак тыў ны ўдзел. За гад чы ца ад-
дзе ла мар ке тын гу цэнт раль най 
сіс тэ мы дзі ця чых біб лі я тэк го-
ра да Мін ска Воль га Воўк за пра-
сі ла ў па да рож жа па ча ты рох 
стан цы ях.

На пер шай стан цыі су стра-
каў дзі ця чы пісь мен нік Анд-
рэй Смя та нін. Твор чае за дан-
не бы ло на ступ ным: з пра па-
на ва ных фраг мен таў са браць 
вер шы з кні гі А. Смя та ні на і 
Т. Шы по шы най «Ря дыш ком 
присядете?»

Спра віў шы ся з за дан нем, па-
да рож ні кі вы праў ля лі ся да лей. 

На стан цыі «Кас міч ная» іх ча-
ка ла пісь мен ні ца Ка ця ры на 
Ха да се віч-Лі са вая, якая за пра-
ша ла юных чы та чоў па ля цець у 
кос мас. І не прос та па ля цець, а 
стаць ге ро я мі ка зач най апо вес-
ці «Кас міч ная ады сея хлоп чы ка 
Ста сі ка». Дзе ці пе р аў ва со бі лі-
ся ў ге ро яў кні гі і ін сцэ ні ра ва-
лі не каль кі эпі зо даў. Да вя ло ся 
на ват кан стру я ваць кас міч ны 
ка ра бель, кро іць аб ло кі з аб ло-
ка вай тка ні ны і зор кі лі чыць, 
гле дзя чы ў пад зор ную тру бу. 
Нех та стаў Ме ся цам і Зор ка мі, 
ін шыя — Ка ме тай і Аст ра но-
мам...

На трэ цяй стан цыі юныя 
ванд роў ні кі са мі ства ра лі кні-
гу, вы сту па лі ў ро лі мас та коў: 
ім пра па на ва лі ра біць ма люн-
кі і рас фар боў ваць ілюст ра-

цыі. Дзе ці пра ца ва лі над пра-
ця гам кні гі «Мар цін і ка ця ня», 
якую на пі саў Ула дзі слаў Бу-
бен. З ма люн каў юных мас та-
коў атры ма ла ся цу доў ная вы-
стаў ка.

На чац вёр тай стан цыі ма-
лень кім гас цям пра па на ва-
лі зра біць са ма роб кі па се рыі 
кніг пра Джы ма Пу гаў ку, што 
вый шла ў вы да вец тве «Ком-
пасГид». Дзе ці ўзбро і лі ся 
на жні ца мі, алоў ка мі ды ін шы-
мі пры ла да мі і па ча лі ра біць 
ва гон чы кі да ад на го з ге ро яў 
кніг — па ра во зі ка. У вы ні ку 
су мес най пра цы атры маў ся 
доў гі пры го жы цяг нік.

Па да рож ні чаць па кні гах 
хлоп чы кам і дзяў чын кам спа-
да ба ла ся, але вір ту аль ная 
ванд роў ка скон чы ла ся. А сам 

«Фес ты валь дзі ця ча га чы тан-
ня 2012» за вяр шыў ся ўзна-
га родж ван нем леп шых юных 
чы та чоў і аў та раў кніг. Га на-
ро выя гра ма ты і па да рун кі ва-

сям нац ца ці хлоп чы кам і дзяў-
чын кам уру чы ла ды рэк тар 
цэнт ра лі за ва най сіс тэ мы дзі-
ця чых біб лі я тэк го ра да Мін-
ска Тац ця на Швед.

Мас тац кая га ле рэя «З'я ва» Ба ры саў скай цэнт раль най ра ён най 
біб лі я тэ кі імя І. Х. Ка ла дзе е ва за пра сі ла гас цей на прэ зен та цыю 
мас тац ка га пра ек та «Ра ка па мя ці. Бя рэ зі на 1812 — 2012», 
пры све ча на га пе ра пра ве ар міі На па ле о на праз Бя рэ зі ну ў ліс та па дзе 
1812 го да. Вы стаў ка рых та ва ла ся ка ля двух га доў і ме ла на мэ це 
па ка заць па дзеі 200-га до вай даў ні ны ў тво рах больш як двац ца ці 
мас та коў з Ба ры са ва, Мін ска, Кру пак і Рэ чы цы.

Ча ты ры стан цыі — 
ча ты ры экс пе ры мен ты

Мін скі дзяр жаў ны Па лац дзя цей і мо ла дзі за пра сіў на вед валь ні каў на вы стаў ку 
дзі ця чай кні гі «Книжки в штанишках», у рам ках якой ад быў ся «Фес ты валь 
дзі ця ча га чы тан ня-2012».

 Таццяна Швед уз на га родж вае леп шых чы та чоў.

Па хва лях ра кі па мя ціПа хва лях ра кі па мя ці

Сяргей Лагачоў «Да сустрэчы ў Парыжы!». 2012 г.

2222 Сумесны праект штотыднёвіка «ЛіМ»
і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

28 снежня 2012 г. 

Бібліятэчны сшытак



2323Бібліятэчны сшытак Літаратура і мастацтва   № 52   28 снежня 2012 г.

Па  лі  на БА  БІ  НА

СВЕД ЧЫЦЬ МАК СІМ ГРЭК
Пра на яў насць ба га та га шмат моў на га 

кні га збо ру ў ра сій скіх ца роў свед чаць 
дзве кры ні цы кан ца XVІ ст. Гэ та ана нім-
нае «Ска зан не пра Мак сі ма Фі ло са фа» 
на цар коў на сла вян скай мо ве і «Лі вон скі 
ле та піс», на пі са ны ў Ры зе па-ня мец ку. 
Ад нак ці вар та так да вя раць гэ тым кры-
ні цам?

«Ска зан не пра Мак сі ма Фі ло са-
фа», ма на ха Ва та пед ска га ма нас ты ра 
на га ры Афон, бы ло на пі са на ў кан-
цы XVІ  ст. У 1515 го дзе на ста я цель 
па прось бе вя лі ка га кня зя Ва сі ля ІІІ 
ад пра віў Мак сі ма ў Маск ву. Ад Мак сі-
ма Грэ ка (та кі да да так да імя атры маў 
ма нах) па тра ба ва ла ся да па маг чы ў пе-
ра кла дзе кніг з грэ час кай на цар коў на-
сла вян скую мо ву. Хут ка Мак сім тра піў 
у ня мі ласць, бо па чаў кры ты ка ваць 
жыц цё Мас ко віі. Ён вы сту паў су праць 
на кап лен ня зя мель ма нас ты ра мі, пры-
го ну, а так са ма на ме ру Ва сі ля ІІІ раз-
вес ці ся з жон кай. Ма на ха аб ві на ва ці лі 
ў ера сі, шпі ён стве на ка рысць тур каў, 
пса ван ні бо га слу жэб ных кніг і кі ну лі ў 
тур му... Па мёр Мак сім Грэк у 1556 го-
дзе ў Тро і ца-Сер гі е вым ма нас ты ры пад 
Маск вой. А «Ска зан не» — жы цій ны 
твор — бы ло на пі са на праз паў ста год-
дзя пас ля яго смер ці. Там ёсць згад ка 
пра цар скую біб лі я тэ ку: ні бы та Ва сіль 
ІІІ за ха цеў ра за брац ца з кні га мі, якія 
пры вез ла з Ві зан тыі яго ма ці, Соф'я 
Па леа лог. Ён за вёў ма на ха ў кні га схо-
ві шча і па ка заў «не злі чо нае мност ва 
грэ час кіх кніг». Па ра докс у тым, што 
Мак сім Грэк, які па кі нуў па са бе шмат 
тво раў, ні ў ад ным з іх не згад вае біб лі-
я тэ ку мас коў скіх ула да роў.

Дру гое свед чан не пра ан тыч ную 
біб лі я тэ ку су стра ка ец ца ў «Лі вон скай 
хро ні цы» рыж ска га бур міст ра Ні ен-
ш тэ та. Там пры во дзіц ца апо вед пра 
па ста ра Іа га на Ві тэр ма на, які тра піў 
у па лон да мас коў цаў пад час Лі вон-
скай вай ны. Ка лі па лон на га пры вя лі 
ў Маск ву, Іван Гроз ны па ка заў яму 
сваю біб лі я тэ ку. Цар ска заў, што сто 
га доў ні хто не ба чыў кні га збо ру, але 
з па ва гі да ву чо нас ці пра тэ станц ка га 
па ста ра ён па ка жа Ві тэр ма ну тыя кні-
гі. У біб лі я тэ цы, ка жа хро ні ка, бы лі 
кні гі на ста ра жыт на грэ час кай, ла ты-
ні, ста ра яў рэй скай мо вах. Цар пра па-
на ваў па ста ру склас ці іх апі сан не. Але 
Ві тэр ман, ус пом ніў шы лёс Мак сі ма 
Грэ ка, спу жаў ся, што на ўсё жыц цё за-
ста нец ца ў Маск ве...

Як і «Ска зан не...», «Лі вон ская хро ні-
ка» — не на дзей ная кры ні ца. Бо сам Ві-
тэр ман у сва іх тво рах не па кі нуў звес-
так пра су стрэ чу з Іва нам Гроз ным. Дый 
ці бы ла яна маг чы май? Пра тэ стан таў у 
та га час най Мас коў скай дзяр жа ве на зы-
ва лі «ерэ ты ка мі», «дзець мі д'яб ла». Ці 
мог мас коў скі цар пра па на ваць лю тэ-
ра ні ну па рад ка ваць сваё най вя лік шае 
ба гац це?

ЛЕ ГЕН ДЫ ЧА СОЎ 
АД РА ДЖЭН НЯ
Бо лей біб лі я тэ ку не ўспа мі нае ні во-

дзін аў тар тае эпо хі — на ват сам Іван 
Гроз ны. Ве даць пра яе іс на ван не му сі лі 
б міт ра па лі ты і па тры яр хі, але ў XVІІ 
ста год дзі па тры ярх Ні кан з ве да ма ца-

ра Аляк сея Мі хай ла ві ча па сы лае ча ла-
ве ка ў Грэ цыю па тво ры ста ра жыт ных 
аў та раў. На што, зда ва ла ся б, ка лі пра-
сцей спус ціц ца ў пад зя мел лі ды ўзяць 
не аб ход нае?

Пра біб лі я тэ ку не ве да юць і ў су сед-
нім Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім. Так, 
дру ка ры Аст рож скай Біб ліі 1581 го да 
шу ка юць па ўсёй Еў ро пе ў якас ці ўзо-
ру грэ час кую Біб лію, але ім на ват на 
дум ку не спа дае звяр нуц ца да мас ка-
ві таў.

Яшчэ ад на за ўва га: і «Ска зан не пра 
Мак сі ма Фі ло са фа», і «Лі вон ская хро ні-
ка» бы лі ство ра ныя як мі ні мум праз сто 
га доў пас ля з'яў лен ня мі фіч най біб лі я тэ-
кі ў Мас ко віі (Соф'я Па леа лог пры еха ла 
ту ды ў 1472-м). І ні я кія кры ні цы XV ста-
год дзя не згад ва юць ні пра біб лі я тэ ку, ні 
пра яе пра воз па Еў ро пе. А ві зан тый ская 
прын цэ са Соф'я пас ля на па ду тур каў на 
Кан стан ці но паль жы ла пры два ры Па-
пы ў Ры ме, а по тым пе ра яз джа ла з ад-
на го еў ра пей ска га два ра ў ін шы. На ват 
ка лі пэў ны кні га збор пры ёй быў, на ўрад 
ці маг чы ма бы ло за ха ваць яго ў та кіх 
умо вах.

Як пі ша гіс то рык кні гі А. Гар фун-
кель, ве ра год на, ле ген да пра ба га тую 
на ан тыч ныя кні гі біб лі я тэ ку мас коў-
скіх кня зёў уз нік ла ў За ход няй Еў ро пе 
ў па чат ку XVІ ст. У эпо ху Ад ра джэн-
ня гу ма ніс ты звяр ну лі ся да ан тыч-
ных аў та раў, іх тво ры па ча лі шу каць 
і пе ра вы да ваць. Што маг лі, да ста ва лі 
ў за ня тай тур ка мі Ві зан тыі. Але ад чу-
ва лі ся яшчэ знач ныя пра га лы ў ве дах 
пра ан тыч насць. І та ды на За ха дзе ста-
ла па шы рац ца дум ка, што за поў ніць 
пра га лы мо гуць кні гі, якія ёсць у Мас-
коў скай дзяр жа ве — як у спад ка ем цы 
ві зан тый скай куль ту ры і ўсход не хрыс-
ці ян ска га, грэ час ка га, аб ра ду. Упэў не-

насць у гэ тым пры во дзі ла да ка зу саў. У 
1600 го дзе Рэч Па спа лі тая на кі ра ва ла 
ў Маск ву па соль ства, у скла дзе яко га 
быў Леў Са пе га, а так са ма па сла нец Ва-
ты ка на Пётр Ар ку дый. Апош ні вель мі 
за ці ка віў ся па хваль бой мас коў цаў, 
маў ляў, у па тры яр ха ёсць шмат ста рых 
грэ час кіх кніг, ды па пра сіў па ка заць. 
Але яго ча ка ла рас ча ра ван не: гэ та ака-
за лі ся сла вян скія псал ты ры, еван гел лі, 
чэц ці-мі неі... За ход не еў ра пе ец і мас-
коў цы прос та не па ра зу ме лі ся: адзін 
пад «грэ час кі мі кні га мі» меў на ўва зе 
ан тыч ныя ру ка пі сы грэ час ка га па хо-
джан ня, дру гія — пра ва слаў ныя бо га-
слу жэб ныя кні гі.

БІБ ЛІ Я ТЭ КА — 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ МІФ
Па сту по ва ле ген да пра цар скую біб-

лі я тэ ку ста ла част кай на цы я наль на га 
мі фа і ў са мой Ра сій скай дзяр жа ве. Пад-
ма ца ва лі яго ня мец кія да след чы кі ХІХ 
ста год дзя. Так, пра фе сар пра ва знаў ства 
Дэ рпцка га ўні вер сі тэ та Валь тэр Фрыд-
рых Кло сі ус, які ці ка віў ся ан тыч нас цю, 
у 1827 г. на тра піў на ар ты кул, за пяць 
га доў да гэ та га на дру ка ва ны ў «Пра-
цах дэ рпцка га ўні вер сі тэ та». Аў тар, 
пра фе сар Хрыс та фор фон Да бе лаў, у 
сва ёй на тат цы ка заў пра не каль кі ста-
ра жыт ных ла цін скіх кніг, што на ле жа-
лі да біб лі я тэ кі Іва на Гроз на га. Да бе лаў 

ка заў, што вы ву ча ю чы ма тэ ры я лы па 
ліф лянд скім пра ве з Пяр нус ка га ар хі ва, 
на тра піў на дзве па жоў клыя па пе ры ны 
са спі сам кніг біб лі я тэ кі Іва на Гроз на га. 
Са спі са Да бе лаў ні бы та вы пі саў част ку 
ды пе ра слаў па пе ру на зад у ар хіў. Ад-
нак рас шу каць ары гі нал там не ўда ло-
ся. Спіс утрым лі ваў мно гіх не вя до мых 
на ву цы ан тыч ных аў та раў (За ма лей, 
Ге лія троп), а так са ма тво ры, зу сім не 
вя до мыя на ву цы (8 кніг «Hіstorіarum» 
Цы цэ ро на). Боль шасць су час ных да-
след чы каў схі ля ец ца да дум кі, што спіс 
Да бе ла ва — гіс та рыч ная міс ты фі ка цыя, 
ха рак тэр ная з'я ва для пер шай па ло вы 
ХІХ ста год дзя.

Яшчэ адзін ня мец кі фі ло лаг Эду ард 
Трэ мер у 1890-м да пус ціў, што біб лі я-
тэ ка мо жа быць сха ва ная ад люд скіх 
ва чэй не дзе ў крам лёў скіх пад зя мел-
лях. У гэ ты час пры раз бо ры ар хі ва 
Се на та бы ла зной дзе на за піс ка 1724 
го да. У ёй па на мар Ко нан Во сі паў 
пра сіў да зво лу па шу каць у пад зя мел-
лях тай нік, пра які яму пе рад смер цю 
рас па вёў дзяк Ва сіль Ма кар' еў. Той 
спус каў ся ў лё хі і ба чыў пад зем ны па-
кой, за стаў ле ны ка ва ны мі куф ра мі. 
Во сі паў да звол атры маў, але рас коп кі 
яго бы лі ня ўда лыя. На асно ве гэ та га 
да ку мен та гіс то рык, зна ток Маск вы 
І. За бел ін вы ка заў зда гад ку, што ме-
на ві та ў гэ тых куф рах і за хоў ва ла ся 
біб лі я тэ ка Гроз на га. Ад ра зу па ча лі ся 
рас коп кі. Мно гае бы ло зной дзе на, але 
толь кі не цар скія кні гі.

У 1898 го дзе вый шла грун тоў нае да-
сле да ван не знаў цы мас коў скіх ар хі ваў 
С. Бе ла ку ра ва. Ён жорст ка рас кры-
ты ка ваў міф пра біб лі я тэ ку ў пад зя-
мел лях. На гэ тым гіс то ры кі па ста ві лі 
кроп ку.

Але ама та ры пра цяг ва лі по шу кі. Ад-
ным з та кіх за ця тых быў ар хе о лаг і спе-
ле о лаг Іг на цій Сця лец кі. Усё сваё жыц-

цё — і пры Мі ка лаю ІІ, і пры Ста лі не 
— аж да са май сва ёй смер ці ў 1949-м ён 
імк нуў ся да сле да ваць пад зя мел лі. Ці-
ка ва, што ме на ві та ў ча сы СССР мі фіч-
ная «біб лі я тэ ка мас коў скіх кня зёў» ці 
«біб лі я тэ ка Ва сі ля Іва на ві ча і Іва на Ва-
сіль е ві ча», як яе так са ма на зы ва лі, ста-
ла звац ца «біб лі я тэ кай Іва на Гроз на га». 
Воб раз Гроз на га рас круч ваў ся ў СССР, 
яго па каз ва лі ся рэд ня веч ным ана ла гам 
Ста лі на. Ка лі б Сця лец кі ў 1930-я шу-
каў «біб лі я тэ ку ца роў», яго не зра зу ме лі 
б. Ад нак ён пра сіў у Ста лі на да зво лу на 
рас коп кі «біб лі я тэ кі Іва на Гроз на га» — і 
атры маў. Хоць рас коп кі бы лі без вы ні ко-
выя.

Боль шасць су час ных да след чы каў не 
ўспры мае ўсур' ёз дум ку пра біб лі я тэ ку 
Соф'і Па леа лог, якую тая ні бы та пра вез-
ла праз усю Еў ро пу, каб сха ваць у Маск-
ве. Ад нак нель га ад маў ляць, што ў Іва на 
Гроз на га, аду ка ва на га ча ла ве ка, быў усё 
ж улас ны кні га збор. І яго рэ кан струк-
цыя мо жа мно гае ска заць пра ўлас ні ка, 
па ка заць ра сій ска га ца ра ў якас ці чы та-
ча XVІ ст., вы явіць чы тац кія гус ты ды 
схіль нас ці той эпо хі.

СА ПРАЎД НЫ КНІ ГА ЗБОР 
ГРОЗ НА ГА
Рэ кан струк цы яй са праўд най біб лі я тэ-

кі ца ра зай маў ся пе цяр бург скі гіс то рык 
і ар хі віст М. За ру бін. Да след чык па мёр 
ад го ла ду ў бла кад ным Ле нін гра дзе ў 
1942  г., і на ступ ныя 40 га доў яго пра ца 
за хоў ва ла ся ў ру ка пі се. Толь кі ў 1982-м 
яна вый шла кні гай.

М. За ру бін з усіх маг чы мых кры ніц 
вы піс ваў звест кі пра кні гі, які мі ка рыс-
таў ся мас коў скі цар. Атры маў ся спіс са 
154 на зваў. Паз ней шыя да след чы кі да-
да лі ў спіс ча мусь ці ад сут ныя там са чы-
нен ні са мо га ца ра, тво ры, якія згад ва лі-
ся ў пе ра піс цы Гроз на га.

Да хат няй біб лі я тэ кі цар і яго пад-
да ныя маг лі звяр тац ца пры пад рых-
тоў цы да рэ лі гій ных дыс пу таў, пры 
по шу ках па трэб най цы та ты для «от-
вет ных ре чей» або для скла дан ня ці 
рэ да га ван ня ле та пі саў. Мож на ба-
чыць, што асно ву гэ тай «два ро вай» 
біб лі я тэ кі скла да лі пе ра важ на не ста-
ра жыт ныя, а но выя ру ка піс ныя і дру-
ка ва ныя кні гі.

У скла дзе біб лі я тэ кі бы лі тра ды цый-
ныя рэ лі гій ныя кні гі — Біб ліі, Апо-
ст алы, Еван гел лі, Псал ты ры, чэц ці-
мі неі, а так са ма — зель ні кі, траў ні кі, 
ла цін скія, анг лій скія, поль скія, грэ час-
кія ды серб скія кні гі, ад бі тая ў ка зан-
скіх па слоў кні га араб ска га на ту ра ліс-
та «Цу ды пры ро ды», «Пра іў дзей скую 
вай ну» Іо сі фа Фла вія, тры о дзі, та тар-
скія кні гі, ле та пі сы.

Бы лі кні гі і з Рэ чы Па спа лі тай. Так, 
ра сій скія дру ка ва ныя вы дан ні да кан ца 
праў лен ня Гроз на га ста лі біб лі яг ра фіч-
най рэд кас цю. Та му за меж ным гас цям 
цар да рыў Аст рож скую Біб лію 1581 го-
да, на дру ка ва ную Іва нам Фё да ра вым за 
гро шы маг на та Кан стан ці на Аст рож-
ска га на Ва лы ні, у го ра дзе Аст рог (ця-
пер ра ён ны цэнтр Ро вен скай воб лас ці, 
Укра і на).

Па смер ці ца ра біб лі я тэ ка за ста ла ся ў 
дзяр жаў ным скар бе. Част ка яе па цяр пе-
ла ў шмат лі кіх мас коў скіх па жа рах, стра-
ці ла ся пад час вой наў. Част ка дай шла да 
на шых дзён, рас ця ру ша ная па роз ных 
кніж ных збо рах.

Ме на ві та гэ тую, са праўд ную біб лі я тэ-
ку мас коў скіх кня зёў, па шы ра ную ў ча-
сы Іва на ІV, мож на лі чыць «біб лі я тэ кай 
Гроз на га». А ле ген дар ны ан тыч ны кні-
га збор Соф'і Па леа лог на 70 ва зах вар та 
ад нес ці да гіс та рыч ных мі фаў і на ву ко-
вых па мы лак.

Кні га збо ры Іва на Гроз на га — 
мі фіч ны і рэ аль ны

По шу кі ле ген дар най біб лі я тэ кі Іва на Гроз на га вя дуц ца з XVІ  ст. 
Праводзяцца даследаванні ў архівах, рас коп кі пад зя мел ляў 
Маск вы, ство ра ны на ват фонд по шу каў біб лі я тэ кі. Але шмат лі кія 
куф ры з кні га мі ста ра жыт ных аў та раў усё не трап ля юц ца. 
Ча му? Па спра бу ем ра за брац ца.

Па рсу на Іва на Гроз на га са збо раў 
На цы я наль на га му зея Да ніі (Ка пен га ген). 

Ка нец ХVІ — па ча так ХVІІ ст.

Іван Гроз ны. З за ход ніх кры ніц.
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Воль г а  СЕМ ЧА Н КА,
ф о  т а  аў  т а  р а

Маг чы ма, хтось ці за пы тае: на вош та ў наш кам п'ю тар-
ны век мар на ваць час на шыц цё і ткац тва, ка лі лю бую рэч 
мож на на быць у кра ме? І ка му па трэб ныя гэ тыя му зей ныя 
экс па на ты, «ды на заў ры» з ба бу лі на га куф ра! А мо жа, як раз 
гэ та га нам ця пер і не ха пае — руч ных вы ра баў, у якія ўкла-
дзе на не толь кі пра ца, але ду ша і сэр ца? А яшчэ — спрад веч-
ныя тра ды цыі на ша га на ро да.

На ву чыц ца ўлас на руч на ства раць цу ды зу сім не  скла-
да на, асаб лі ва ка лі тва і мі дзе ян ня мі кі руе во пыт ны май-
стар. Гэ тую іс ці ну ад кры лі для ся бе ўдзель ні цы се мі на ра-
прак ты ку ма, што ла дзіў ся Ма гі лёў скім аб лас ным ме та дыч-
ным цэнт рам на род най твор час ці і куль тур на-асвет най 
ра бо ты. Май стар-клас па ла пі ка вым шыц ці пра вя ла член 
Бе ла рус ка га са ю за май строў на род най твор час ці Але на 
Вяр ме ніч. Май стры ха пра дэ ман стра ва ла сты лё выя вы ра-
бы з тка ні ны, вы ка на ныя ёю ў роз ных ва ры ян тах ла пі ка вай 
тэх ні кі: ляль кі, па но, коў дры, сур вэт кі, 
тор бач кі — і па дзя лі ла ся сак рэ та мі ства-
рэн ня дэ ка ра тыў ных эле мен таў на асно ве 
пэч ворк-бло каў — тых, што мож на па-
шыць уруч ную, без вы ка ры стан ня швей-
най ма шын кі. Удзель ні цы се мі на ра на ву-
чы лі ся ра біць дзі вос ныя ўпры га жэн ні.

Мно гіх за ці ка віў блок «пі ён», які на-
гад вае пыш ную квет ку і фар мі ру ец ца за 
кошт квад ра ці каў тка ні ны, вы кла дзе ных 
і сшы тых ад мыс ло вым чы нам. Да рэ чы, 
гэ ты эле мент мо жа ўпры го жыць і аба бі-
тую тка ні най шка тул ку, і дэ ка ра тыў ную 
па душ ку, і су кен ку, і шмат што яшчэ — 
на коль кі хо піць уяў лен ня.

— Шыц цё з ка ва лач каў тка ні ны — тра-
ды цый ны від на род най твор час ці, які 
па хо дзіць з глы бінь вя коў і ха рак тэр ны 
для роз ных на ро даў, у тым лі ку і бе ла-
ру саў, — рас па вя ла Але на Дзміт ры еў на. 
— Жан чы ны здаў на на клад ва лі ла пі кі на 
адзен не, шы лі коў дры, кі лі мы. І да сюль 
гэ тае мас тац тва за ста ец ца ак ту аль ным 
— у пер шую чар гу яно для ду шы. Для 
мя не гэ та хут чэй хо бі, якое, ад нак, пе ра-
гу ка ец ца з пра цай — па спе цы яль нас ці я 
мас так-ма дэль ер. Га лоў нае, што гэ ты за-
ня так да ступ ны кож на му: у лю бым до ме зной дуц ца аб рэз кі 
ма тэ рыі, ніт кі, ігол кі і на жні цы. Ра біць мож на са мыя роз ныя 
рэ чы  — ад цёп лых коў драў да ары гі наль ных упры га жэн няў. 

Пры гэ тым вы ка рыс тоў ва юц ца і на ват спа лу ча юц ца ў ад-
ным вы ра бе роз ныя тэх ні кі і ві ды ла пі ка вай тэх ні кі.

А ці ба чы лі вы, як ткуць на до шчач ках па ясы? Су час ныя 
май стры хі вы раб ля юць пры да па мо зе гэ тай тэх ні кі за клад кі 

для кніг, тор бач кі, ды ван кі, сур вэт кі, 
дэ ка ра тыў ныя па душ кі. І гэ ты від на-
род на га мас тац тва апош нім ча сам на-
бы вае вя лі кую па пу ляр насць, у тым 
лі ку і ся род мо ла дзі. Маг чы ма, та му, 
што тэх ні ка до сыць прос тая і не па-
тра буе скла да ных пры лад. Для ра бо-
ты па трэб ны «до шчач кі» з ад ту лі на мі 
— не вя лі кія квад ра ці кі з плас ты ку, 
кар до ну, дрэ ва, ме та лу ці ар гшкла. 
Так са ма спат рэ бяц ца чаў нок, плас-
цін кі для пры бі ван ня ўточ най ніт кі і 
для за клад ван ня ў зеў, шпіль ка, кру-
чок, на жні цы, ніт кі — па жа да на без 
вор су. Са тка ны ўруч ную по яс — рэч, 
якая ста но віц ца ўсё бо лей за па тра-
ба ва най. Гэ та і ары гі наль ны су ве нір, 
і ўда лае да паў нен не да на род на га 
строю, і мі ні а цюр ны па ясок для ляль-
кі.

Ме та дыст-май стар Круг лян ска га 
ра ён на га До ма ра мёст ваў, на род ны 
май стар Бе ла ру сі Ла ры са Лям ца ва 
рас па вя ла пра роз ныя тэх ні кі ткац-
тва па ясоў, ха рак тэр ныя для Бе ла ру-
сі, і вы лу чы ла дзве най больш рас паў-
сю джа ныя на Ма гі лёў шчы не — ткац-
тва на до шчач ках і на бер дзеч ку. Са ма 

Ла ры са Мі хай лаў на — май стры ха на ўсе ру кі. Умее ткаць на 
крос нах, стварае тэкс тыль ныя ляль кі, захапляецца вя зан-
нем і вы шыў кай. Не ад на ра зо ва зай ма ла пры за выя мес цы на 

аб лас ных, рэс пуб лі кан скіх вы стаў ках і кон кур сах, ле тась 
атры ма ла Дып лом І сту пе ні на вы стаў цы Бе ла рус ка га са ю-
за май строў на род най твор час ці «Ка ляд ныя ўзо ры».

Спа чат ку «на ва бран цам» бы ло скла да на зра зу мець, у 
якой пас ля доў нас ці ніт кі за праў ля юц ца ў ад ту лі ны. І толь-
кі ка лі май стры ха абы шла ўсіх удзель ніц і па ка за ла ўсё «на 
паль цах» — пра цэс пай шоў. Ске міў шы, што да ча го, жан-
чы ны жва ва пры сту пі лі да пра цы. Кож ная вы тка ла па не-
каль кі сан ты мет раў.

— Я да ве да ла ся шмат но ва га, — пры зна ла ся Ла ры са За-
клі коў ская, ды рэк тар ра ён на га Цэнт ра ра мёст ваў аг ра га-
рад ка Ка роў чы на Дры бін ска га ра ё на. — Ла пі ка вае шыц цё 
— гэ та са праўд нае мас тац тва, якое ня се ў са бе і за да валь-
нен не, і ха раст во. Не ка лі са ма зай ма ла ся пэч вор кам, шы-
ла дэ ка ра тыў ныя па душ кі. А сён ня мя не лі та раль на за ча-
ра ва лі пры го жыя ёлач ныя цац кі. Ду маю, яны за ці ка вяць 
дзя цей, што зай ма юц ца ў на шых гурт ках. Мы што год ла-
дзім у До ме ра мёст ваў ка ляд ную вы стаў ку, дзе прад стаў ля-
ем ёлач ныя аздобы і ін шыя вы ра бы на ва год няй тэ ма ты кі 
ў роз ных тэх ні ках, але вось ла пі ка вай там яшчэ не бы ло. 
Што ж да па ясоў, у на шым До ме ра мёст ваў іх па куль ні хто 
не тчэ. І шка да. Ужо кры ху за сво і ла гэ тую тэх ні ку, бу ду ву-
чыц ца да лей і пе ра дам свае на вы кі дзе цям.

На род ная 
«Рунь»

Вось ужо 15 га доў ва ло жын скае лі та ра тур на-
мас тац кае аб' яд нан не «Рунь» но сіць га на ро вае 
зван не «на род на га». З на го ды юбі лею ў за ле ва-
ло жын ска га ра ён на га Цэнт ра куль ту ры ад бы ло-
ся свя точ нае ме ра пры ем ства «На шы сло вы ад 
сэр ца ідуць», якое са бра ла пры хіль ні каў твор-
час ці «Ру ні», прад стаў ні коў мяс цо вых ор га наў 
ула ды, га на ро вых гас цей.

На па чат ку, больш як 30 га доў та му, «Рунь» як 
лі та ра тур нае аб' яд нан не бы ла ство ра на пры рэ-
дак цыі ра ён най га зе ты «Пра цоў ная сла ва». Наз-
ву пры ду ма лі ра зам ра дыё жур на ліст ка Га лі на 
Шаб лін ская, па эт Вік тар Шніп, які кі ра ваў та ды 
аб' яд нан нем, і паэ тэ са Ва лян ці на Гі руць-Ру са ке віч. 
Дзесь ці з 1994 го да «Рунь» па шы ры ла ся, ста-
ла лі та ра тур на-мас тац кім аб' яд нан нем і па ча ла 
пра ца ваць пры ра ён ным Цэнт ры куль ту ры, а ў 
1997-м ка лек тыў стаў «на род ным». Ад сюль па-
чы на лі свой твор чы шлях паэ ты Пят ро Бі тэль, 
Хве дар Чэр ня, Ка зі мір Ка мей ша, Вік тар Шніп.

Сён ня аб' яд нан нем кі ру юць твор чыя, апан-
та ныя, улю бё ныя ў сваю спра ву і род ную Ва ло-
жын шчы ну лю дзі — Ва лян ці на Гі руць-Ру са ке-
віч і Мі хась Ку ры ла. У склад «Ру ні» ўва хо дзяць 
школь ні кі, сту дэн ты, прад стаў ні кі са мых роз ных 
пра фе сій, якія ма юць та лент сло ва, ша ну юць 
род ную мо ву і спад чы ну, пра даў жа юц ь слаў-
ныя тра ды цыі Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча, 
Кан стан цыі Буй ло, Вя ча сла ва Ра гой шы і ін шых 
зна ка мі тых твор цаў Ва ло жын шчы ны. Ся род 
тра ды цый ных форм ра бо ты аб' яд нан ня — ве ча-
ры-парт рэ ты, ве ча ры-ўша на ван ні, лі та ра тур ныя 
гас цёў ні, прэ зен та цыі кніг, лі та ра тур ныя свя ты, 
лі та ра тур на-па зна валь ныя эк скур сіі, вы дан не 
ка лек тыў ных і аў тар скіх збор ні каў і г. д.

Пас ля твор чай спра ва зда чы пра дзей насць 
«Ру ні» В. Гі руць-Ру са ке віч на свя це гу ча лі «Гімн 
Ва ло жы ну» і «Гімн Ва ло жын скай зям лі» на сло-
вы ру неў ца Сяр гея Ма ляў ска га, чы та лі ся вер шы, 
пес ні на сло вы сяб роў лі таб' яд нан ня вы кон ва лі ся 
са ліс та мі РЦК. Вель мі кра наль на на юбі леі гу чаў 
гар мо нік за слу жа на га дзея ча куль ту ры Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь, паэ та і жур на ліс та Ры го ра Са ка лоў-
ска га, па до ра ны аб' яд нан ню ўну кам паэ та.

З він ша ван ня мі і па да рун ка мі вы сту пі лі вя ду чы 
спе цы я ліст ад дзе ла куль тур на-да су га вай дзей нас-
ці Мінск ага аб лас но га цэнт ра на род най твор час ці 
Іры на Ар хі па ва, на мес нік стар шы ні Ва ло жын ска га 
рай вы кан ка ма Пётр Бі бік, на чаль нік ад дзе ла куль-
ту ры Ва ло жын ска га рай вы кан ка ма Ві кен цій Ада-
мо віч. Ад Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі і РВУ «Вы-
да вец кі дом «Звяз да» вы сту піў па эт Раг нед Ма ла-
хоў скі. Ён уручыў удзель ні кам «Ру ні» дып ло мы за 
ак тыў ны ўдзел у лі та ра тур ным жыц ці Мін шчы ны, 
а Ва лян ці не Гі руць-Ру са ке віч — ме да ль за ўклад у 
лі та ра ту ру Бе ла ру сі. Він ша ва лі юбі ля раў так са ма 
прад стаў ні кі біб лі я тэч най сіс тэ мы ра ё на, ад дзе ла 
па спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма, клу ба па жы лых 
лю дзей «Ве рас» РЦК.

Люд мі ла ГА ТА ВІЦ КАЯ,
г. Валожын

Пашыць сабе... цуд!
Па да рыць ка му-не будзь на Ка ля ды ці Но вы 
год са тка ны сва і мі ру ка мі ўзо рыс ты по яс 
або ўпры го жыць на ва год нюю ёл ку са ма роб най 
цац кай з ка ва лач каў тка ні ны — па га дзі це ся, 
ёсць у гэ тым неш та ча роў нае, пя шчот нае.

Кам па зі цыя «Да ма вік і Но вы год» Але ны Вяр ме ніч (ла пі ка вая тэх ні ка).

Ёлач ная цац ка з пэч ворк-бло каў, 
зроб ле ная Але най Вяр ме ніч.

Тка ныя па ясы Ла ры сы Лям цавай.

Валянціна Гіруць-Русакевіч і Вікенцій Адамовіч.

Чытанне — малітва слову. 
Руплівая самастойная вучоба на працягу жыцця. Фёдар ЯНКОЎСКІ


