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Анк лаў па ся род 
ме га по лі са 

— Шчы ра ка жу чы, па ко-
ліш няй вёс цы Віл каў шчы на 
пы тан няў па куль за ста ец ца 
больш, чым ад ка заў, — га во-
рыць гіс то рык Іван Са цу ке-
віч. — На прык лад, да гэ туль 
не вы зна ча на дак лад ная да та 
яе ўзнік нен ня. Мож на з упэў-
не нас цю ска заць толь кі ад но: 
да ка тэ го рыі ста ра жыт ных яна 
не ад но сіц ца. Мяр ку ец ца, што 
вёска з'я ві ла ся ў пер шай па-
ло ве мі ну ла га ста год дзя. Ка ля 
цаг ля ных за во даў на поў дзень 
ад та га час ных ме жаў Мін ска 
ўзнік ла не каль кі та кіх не вя-
ліч кіх па се лі шчаў, якія пас ля 
пай шлі пад буль до зер. А вось 
гэ тая вё сач ка за ста ла ся адзі-
най, якая да цяг ну ла да на шых 
ча соў. Пас ля та го, як яе па-
глы нуў Мінск, абедз ве ву лі цы 
атры ма лі наз вы — Віл каў шчы-
на і Ма ра та Ка зея ад па вед на. 
Але на пры кан цы са вец кай 
эпо хі па се лі шча апы ну ла ся 
ў свое асаб лі вай па стцы. З 
трох ба коў яго глу хой ага ро-
джай аб кру жы лі за вод «Ке ра-
мін» і но вая пра мыс ло вая зо-

на. З чац вёр та га — чы гун ка 
Мінск — Асі по ві чы. Абедз ве 
ву лі цы Віл каў шчы ны не пе ра-
ся ка лі ся з ін шы мі ста ліч ны мі 
да ро га мі — так вёс ка пе ра тва-
ры ла ся ў са праўд ны анк лаў па-
ся род го ра да…

Па да рож жа 
ў за кі ну ты свет 

Ця пер, у ХХІ ста год дзі, зу сім 
не ве рыц ца ў тое, што ву лі ца 
імя Ма ра та Ка зея зна хо дзіц ца 
не ў чар но быль скай зо не, а ў 
ста лі цы еў ра пей скай дзяр жа-
вы. Каб да брац ца да яе, трэ ба 
спяр ша прай сці праз вы цяг ну-
ты ўздоўж лі ніі чы гун кі га раж-
ны ка а пе ра тыў пры клад на ка-
ля кі ла мет ра. Але на ват ка лі 
ехаць на лег ка вым аў та ма бі лі, 
то да лей га ра жоў не за е дзеш 
так са ма. Да ро гі ў звыклым нам 
сэн се там не іс нуе. Яе ро лю вы-

кон ва юць дзве глы бо кія ка ля і-
ны, якія па кі нуў трак тар.

Пе ра браў шы ся праз вы ка-
па ную тран шэю, трап ляю ні-
бы та ў за кі ну ты свет. На во кал 
усё па рас ло бур' я нам і гус тым 
хмыз ня ком. Аб ры сы ко ліш няй 
ву лі цы Віл каў шчы ны, тым не 
менш, угад ва юц ца. Пра тое, 
што тут ка лісь ці цеп лі ла ся 
жыц цё ды гу ча лі ча ла ве чыя 
га ла сы, на гад ва юць хі ба што 
ру і ны не каль кіх пры ват ных 
да моў. У по ле зро ку трап ля-
юць сля ды вог ні шчаў. Ка ля іх 
рас кі да ны ўпа коў кі з-пад ежы 
і пус тыя бу тэль кі.

Вы хо джу ў па ча так ву лі цы 
Ма ра та Ка зея. Што і ка заць, 
пра ва ен нае лі ха лец це яна доб-
ра на гад вае і сён ня. Ды толь кі 
не ме ма ры яль най дош кай у 
па мяць пі я не ра-ге роя, а на-
паў раз бу ра ны мі да ма мі, у якіх 
быц цам бы рва лі ся бом бы… На 
вы пад ко ва га па да рож ні ка яны 
па зі ра юць пус ты мі вач ні ца мі 
вы бі тых вок наў. У не ка то рых 
да мах унут ры на ват па ча лі рас-
ці дрэ вы. По бач — спус то ша-
ныя гас па дар чыя па бу до вы.

Як ні дзіў на, над гэ тым за кі-
ну тым аст раў ком уз вы ша юц ца 
бе тон ныя ліх тар ныя слу пы, якія 
ста ры мі не вы гля да юць. Ста-
іць і ка лон ка, з да па мо гай якой 
жы ха ры ка лісь ці зда бы ва лі ва-
ду. По бач з ёй чар нее глы бо кі, 
ні чым не ага ро джа ны пра вал.

І над усім гэ тым — ні гу ку. 
Тут цар ства амаль аб са лют-
най (у вы хад ны дзень!) ці шы-
ні. Толь кі пра гру ко ча ледзь 
чут на цяг нік… Хоць чы гун ка 
ад сюль і не так да лё ка, мет-

рах у 300, але яе па са жы рам 
раз гле дзець на хут ка сці з акна 
ва го на па кі ну тую Віл каў шчы ну 
вель мі скла да на на ват узім ку. 
Улет ку ж кро ны шмат лі кіх дрэў 
ды гус тыя кус ты на дзей на ха-
ва юць за бы ты квар тал ад за-
ліш не ці каў ных ва чэй.

— Яшчэ не так даў но на 
гэ тых ву лі цах ста я ла не каль-
кі дзя сят каў ад на па вяр хо вых 
жы лых да моў. Апош ні з іх знік 
яшчэ га доў пяць та му, — па ве-
да мі ла на чаль нік упраў лен-
ня ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 
ад мі ніст ра цыі Каст рыч ніц ка-
га ра ё на Але на СУ ХА ДО ЛА-
ВА. — Вёс ка бы ла пры зна на 
не пры дат най для пра жы ван-
ня лю дзей. Да яе не іс на ва ла 
нар маль на га пад' ез ду. Акра мя 
та го, праз яе прай шла са ні тар-
на-ахоў ная зо на раз ме шча ных 
па блі зу пра мыс ло вых прад пры-
ем стваў. Усё гэ та і паў плы ва ла 
на пры няц це ра шэн ня аб ад-
ся лен ні. Ця пер жа тэ ры то рыя 
Віл каў шчы ны ад да дзе на пад 
ін вес ты цый ныя пля цоў кі. Там 
пла ну ец ца раз мя шчэн не двух 
аб' ек таў — вы твор ча га і ка му-
наль на-ганд лё ва га ха рак та ру. 
Ка лі гэ тыя пля цоў кі ства ра лі-
ся, то яны пры вяз ва лі ся да ву-
ліц, што іс на ва лі ка лісь ці. Та му 
фар маль на ву лі ца Ма ра та Ка-
зея там ёсць і ця пер, але на 
но вых кар тах яе не ад шу каць.

За мест эпі ло га 
Зу сім хут ка Бе ла русь ура-

чыс та ад свят куе 70-год дзе 
вы зва лен ня ад ня мец кіх аку-
пан таў. І на гэ тым фо не зу сім 
не пры гляд ны стан ста ліч най 
ву лі цы імя Ге роя Са вец ка га 
Са ю за Ма ра та Ка зея (дак-
лад ней ка жу чы, та го, што ад 
яе за ста ло ся) уно сіць вель мі 
моц ны ды са нанс. Ча му б да 
бу ду ча га юбі лею не вы пра-
віць гэ тую су мную не да рэ-
чнасць? На прык лад, на зваць 
у го нар са ма га вя до ма га 
бе ла рус ка га пі я не ра-ге роя 
пры го жую ву лі цу ў ад ным з 
но вых мік ра ра ё наў…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та аў та ра.

Ву лі ца-пры від 

Дзіў на, але апош ні раз кні гу на бе ла рус-
кай мо ве ў па да ру нак я атры ма ла ў дзя-
цін стве, яшчэ та ды, ка лі ве ры ла ў Дзе да 
Ма ро за.

Кні га на са мрэч па да ру нак вель мі ры-
зы коў ны. Што ўжо ка заць пра кні гу на бе-
ла рус кай мо ве!

І ўсё ж ры зык ну — па спра бую зра біць 
спіс тых вы дан няў, якія мо гуць быць да-
чы та ны мі да кан ца са мы мі звы чай ны мі 
чы та ча мі.

Пач нем з паэ зіі. Хоць яна і ка ра ле ва лі-
та ра ту ры, але ма са вы чы тач яе цяр пець не 
мо жа. Шчас лі вым вы клю чэн нем тут мо жа 
стаць кні га Усе ва ла да Сце бу ра кі «Бег па 
са ма ад чу ван ні». Вер ша ва ныя тво ры Сце-
бу ра кі па-доб ра му ўраж ва юць — яс нас цю 
мо вы, пра ма лі ней нас цю дум кі, тра ды цый-
нас цю ў пры хіль нас цях. Ка хан не, сяб роў-
ства, Ра дзі ма — так, гэ та па-ра ней ша му 
кра нае. Больш за тое — гэ та кра нае ме-
на ві та ця пер, на фо не та таль най «пра сцёб-
ле нас ці» бе ла рус кай паэ зіі. Ка му да рыць? 
Ма мам, та там, лю бі мым і да ра гім. Ка лі вы 
ра ман тык з цвёр дай на цы я наль най па зі цы-
яй, які дбае пра ўлас ны го нар, — гэ тая кні га 
для вас так са ма!

А вось ка лі вы хо ча це зра біць па да ру нак 
вы тан ча най жан чы не — па да ры це ёй кнігу 
«Ры бы» На сты Ку да са вай. Кры тык Ма ры-
на Ве ся лу ха так са ма на пі са ла пра гэ тую 
кні гу дзіў на. «Ка лі па спра ба ваць вы вес ці 
рэ цэпт «Рыб», то атры ма ец ца пры клад на 
на ступ нае: да 100 грамаў мі фа ло гіі да даць 
300 грамаў рэ лі гіі, 150 грамаў фі ла со фіі, 
20 кры лаў анё лаў, 5 пту шы ных гнёз даў, 
3 вы раі, 2 чай ныя лыж кі су іцы даль нас ці. 
Су месь за ліць літ рам на стой кі ка хан ня на 
аб сэн це і глінт вей не (ал ка голь ныя на поі 
змеш ваць у роў най пра пор цыі), да даць 
жме ню шчы рас ці, жме ню ад да на сці, ва-
рыць ця гам га дзі ны на па воль ным аг ні. Гэ-
тае ча роў нае паэ тыч нае зел ле рэ ка мен ду-
ец ца пры маць пад час поў ні, асаб лі ва за ка-
ха ным…» Ве да е це што? Я цал кам згод ная 
з кры ты кам! Гэ ты ча роў ны гус ты на пой бу-
дзе да гус ту прак тыч на лю бой жан чы не, 
але пры го жай — асаб лі ва да рэ чы.

Кні гу «Сва мо ва» Іга ра Ку лі ко ва, ка лі і 
да рыць, то ўпя рэ дзіў шы доў гай лек цы яй-
тлу ма чэн нем. Чы тан не яго вер шаў на гад-
вае раз блыт ван не ні так ста ро га пу шыс та га 
сві та ра — быц цам бы і ні чо га скла да на га, 
але як за груз неш на якім сло ве, то, зда-
ец ца, і да лей не мо жаш іс ці, не па рваў шы 
ні тач ку сэн су. Але мя не, пры знац ца, за ча-
ра ва ла моў ная сты хія яго тво раў, якія, бы-
вае, гу дзяць, як сцю дзё ны ве цер за акном: 
«… ува мне ка чуе кроў ар дой ня зна най 
сі лы,//і мысль не вы сла віць, што ные ў кас-
цях//я чую трымт су све ту што ло міц ца мне 
ў жы лы,//я на іг ле над ры ву, я ў пры сту пе 
жыць ця". Ка лі ў вас ёсць сяб ры з прэ тэн зі-
яй на ін тэ ле кту а лізм, то мо жа це да рыць у 
якас ці тэс та. У лю бым вы пад ку бу дзе пра 
што па га ва рыць пас ля.

Ві да воч на з дум кай пра тое, чым за няць 
ураж лі ва га чы та ча, пі са ла свае «Но чы на 
Пля бан скіх млы нах» Люд мі ла Руб леў ская. 
Вось як па чы на ец ца сам твор: «Я не ве даю, 
ча му лю дзі так лю бяць страш ныя гіс то рыі. 
Вя до ма, усе пра гнуць цу даў. Без ве ры ў 
цуд ду ша сля пая, ні бы нач ны ма тыль. Але 
вель мі час та ў по шу ку не звы чай на га мы 
ля цім, як тыя ма ты лі, не да зор, а на агень-
чык свеч кі аль бо га зоў кі…» Аса біс та я — не 
ама тар фор муль най лі та ра ту ры, усіх гэ тых 
чы ле раў, якія ха ло дзяць кроў. Мне больш 
да спа до бы яе іра ніч ныя, уда ла сты лі за ва-
ныя «Ста ра свец кія мі фы го ра да Б.», якія 
так са ма ўвай шлі ў кні гу. Але ка лі ў вас ёсць 
сяб ры, якія лю бяць ад на ча со ва міс ты ку і 
на цы я наль ную гіс то рыю, але ў вер сіі lіght, 
то кні га «Но чы на Пля бан скіх млы нах» у 
пер шую чар гу — для іх.

Вы дат ным па да рун кам для жан чын 
ста не з гус там аформ ле ная кні га «Джуль-
е та і эк стра сэнс» Тац ця ны Му шын скай. У 
кні зе не каль кі тво раў, на пі са ных у та кім 
рэд кім жан ры, як лю боў ны ра ман. Але 
асаб лі вую ўва гу за слу гоў вае да ку мен таль-
ная апо весць «Сад ма іх ус па мі наў» — про-
за на столь кі гус тоў ная, жа но чая, лі рыч ная, 
што яе на ват ня ма з чым па раў наць. Пры-
зна ю ся, гэ ты твор чы таў ся прос та на ад ным 
ды хан ні, бо гэ та той рэд кі вы па дак, ка лі 
аў тар пі ша так, што ўзні кае ад чу ван не, што 
кож нае сло ва на пі са на для ця бе і пра ця бе. 
Ка лі вы ма е це па трэ бу ў муд рым, дас ціп-
ным су раз моў цы — гэ тая кні га для вас.

Доб рым і не да ра гім прэ зен там ста не 
чар го вы то мік ка зак Ада ма Гло бу са. Ця пер 
гэ та «Каз кі пра да рос лых». Зда ец ца, яго 
лепш да рыць муж чы нам — не толь кі з-за 
змес ту, але і з-за фар ма ту: кніж ка не вя лі-
кая і доб ра ўва хо дзіць у кі шэ ню муж чын-
скай курт кі ці пін жа ка. Яе мож на чы таць 
у на бі тым людзь мі транс пар це, на люд най 
пра цы, на сум най лек цыі. Ад на праб ле-
ма — каз кі бы ва юць да во лі вя сё лыя, та му 
чы тач ра ней ці паз ней вы дасць ся бе гуч-
ным сме хам. Ка ра цей, кні га пры ем ная ва 
ўсіх ад но сі нах.

Тыя ж пе ра ва гі і не да хо пы — вя сё лы 
змест і ма лы па мер — мае і дзіў на звяр ста-
ны «Блог Усяс ла ва Ча ра дзея», на пі са ны, 
вя до ма ж, са мім Усяс ла вам Ча ра дзе ем. 
Кні гу мож на да рыць вы ключ на лю дзям, 
чыё па чуц цё гу ма ру вы спраў дзі лі на са бе. 
Фі лі стар вам гэ тай кні гі не да руе і бу дзе 
аб мяр коў ваць кож ны эпі зод да скан чэн ня 
ча су, пе ра кон ва ю чы вас, што «цу дам ад-
шу ка ны дзён нік кня зя-пя рэ ва рат ня» — гэ та 
пад роб ка. Та му лепш за ўсё да рыць та кую 
кні гу са мо му са бе — ра зум на му, іра ніч на-
му, да свед ча на му, здат на му рас па зна ваць 
кла січ ныя цы та ты.

Каб не губ ляць чы тац кай ува гі, ад кні-
жак вя сё лых, ма лень кіх і не да ра гіх пя-
рой дзем да кні жак страш ных, тоў стых і 
пе ра клад ных. Без умоў на, грун тоў ным па-
да рун кам лю бі май цё тух не ці ма ме бу дзе 
збор нік дэ тэк тыў ных апа вя дан няў «Зла-
чын ства, сэр» і збор нік міс ты кі «Вус ціш-
ны па кой». Вы дат ны вы бар — хай тро хі 
ад пач нуць ад се ры я лаў! А вось жан чы нам 
ма ла дзей шым вар та прэ зен та ваць «Ха-
раст во жыц ця» Мі ха э ля Кумп фмю ле ра — 
вы дат ная вы тан ча ная вок лад ка са ма па 
са бе, без лю боў най гіс то рыі ўся рэ дзі не, 
ства рае ўзнёс лую ат мас фе ру свя та. Зноў 
жа, вель мі па чуц цё вы, поў ны смут ку і дзя-
во чых на дзей тэкст — вы дат ны на па мін 
пра тое, што ца ніць трэ ба са праўд ныя, а 
не ўяў ныя каш тоў нас ці.

Як ні дзіў на, пра сцей за ўсё аб ра да ваць 
сё лет няй кні гай бу дзе ча ла ве ка ра зум на га, 
аду ка ва на га і па тры я тыч на га.

Асаб лі ва та ды, ка лі ён лю біць гіс то рыю. 
Вель мі па шан ца ва ла мін ча нам, якія атры-
ма лі тры цу доў ныя кні гі пра лю бі мы го рад. 
Без умоў на, ад ной з най яск ра вей шых з'яў 
куль ту ры ста ла кні га Ле а ні да Ма ра ко-
ва «Га лоў ная ву лі ца Мін ска. 1880–1940. 
Кні га 1». Кні га скла да ец ца з да ку мен таў, 
фо та здым каў, ус па мі наў, пры све ча ных 
мінск аму пра спек ту Не за леж нас ці. Аў тар 
зра біў ты та ніч ную пра цу, якую чы та чы 
аца ні лі на леж ным чы нам: га во раць, што 
яна бы ла лі та раль на зме це на з пры лаў каў 
кні гар няў.

Мін ску пры све ча на і кні га «Тво ры» 
Ля во на Са вён ка (раю чы таць апо весць 
«За піс кі эміг ран та» — вы дат ны мас тац-
кі твор, уні каль ны тым, што спа лу чае, 
зда ва ла ся б, не спа лу чаль нае — Мінск у 
ча сы апош няй вай ны, дзён ні ка вую фор-
му і вост ра-са ты рыч ны по гляд фель е та-
ніс та). Не менш ці ка вы жы ха рам на шай 
ста лі цы — як ста рэй ша га ўзрос ту, так і 
ма ла дым — бу дзе «Дзён нік 1943–1947» 
Дзміт рыя Ся мё на ва, які ла мае мно гія стэ-
рэа ты пы, за кла дзе ныя ў на шы га ло вы 
школь ны мі пад руч ні ка мі.

«Смак Бе ла ру шчы ны» Ге на дзя Кі ся-
лё ва — збор нік ар ты ку лаў, пры све ча ных 
пе ра важ на по ста цям і да ку мен там ХІХ ста-
год дзя, на пі са ны на столь кі яр ка і ці ка ва, 
што я б з за да валь нен нем за лі чы ла яго 
да мас тац кай лі та ра ту ры. Як і кні гу «Ліс ты 
жыц ця і ка хан ня», якая прад стаў ляе пе-
ра піс ку Гаў ры лы і Ла ры сы Га рэц кіх. Эпі-
ста ляр ны пом нік стаў са праўд ным гім нам 
ка хан ню і да зва ляе па-ін ша му па гля дзець 
на лю дзей ста рэй ша га ве ку.

Ну і, без умоў на, са мым ары гі наль-
ным кніж ным па да рун кам ста не пра дук-
цыя элект рон на га вы да вец тва BYBООKS, 
якую мож на прос та спам па ваць з ін тэр нэ ту. 
Асаб лі ва раю кні гу Мар га ры ты Аляш ке віч 
«Ма дэль для за бой ства». Яе з за да валь-
нен нем пра чы та юць усе бе ла рус ка моў ныя 
дзяў ча ты на шай кра і ны — све жае, ак ту аль-
нае, іра ніч нае чыт во.

Так вы гля дае, што не над та ба га ты на 
па дзеі і ад крыц ці 2013-ы кніж ны год за пом-
ніц ца як год ві да воч на га па ва ро ту да ма са-
вай лі та ра ту ры і ак ту а лі за цыі мі ну ла га.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА
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Леп шыя кні гі
2013 го да

Кры ты ка на шпіль цыКры ты ка на шпіль цы  ��

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Да вед ка «Звяз ды»
У тры нац ца ці га до вым уз рос це Ма рат пай шоў пар ты за ніць у 

атрад імя 25-год дзя Каст рыч ні ка. Удзель ні чаў у шмат лі кіх рэй дах 
і ды вер сі ях су праць ня мец кіх аку пан таў. Быў уз на га ро джа ны 
ор дэ нам Ай чын най вай ны 1-й сту пе ні ды ме да ля мі «За ад ва гу» 
і «За ба я выя за слу гі». Ка лі ён вяр таў ся з чар го вай раз вед кі, 
яго аб кру жы лі фа шыс ты. Па да рваў ся бе і во ра гаў гра на тай. 
У 1958 го дзе ў пар ку імя Ян кі Ку па лы ў Мін ску з'я віў ся пом нік 
юна му па тры ё ту, уста ноў ле ны на срод кі, якія са бра лі бе ла рус кія 
пі я не ры. У 1965 го дзе Ма ра ту Ка зею бы ло пры свое на зван не 
Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Ру і ны жы лых да моў. Іх там шмат...

 У за кі ну тых па бу до вах рас туць дрэ вы.


