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Ад ным з са мых ці ка вых ад-
крыц цяў мі ну ла га го да ста ла для 
мя не про за Тац ця ны Му шын-
скай, якая ўвай шла ў ча роў ную 
ва ўсіх сэн сах кні гу «Джуль е та і 
эк стра сэнс». Імя гэ тай аў та ркі 
бы ло мне вя до ма і ра ней, але не 
ў якас ці ства раль ні цы вы ключ на 
гус тоў най, тон кай жа но чай про-
зы. Пад жа но чай у гэ тым вы пад-
ку ра зу ме ец ца не столь кі ген-
дар ны ас пект, коль кі жан ра вы 
— ад ра зу тры з прад стаў ле ных у 
кні зе апо вес цяў з поў ным на тое 
пра вам мо гуць быць азна ча ныя 
як «лю боў ныя ра ма ны». Мя не 
заў сё ды здзіў ля ла ад сут насць 
у на шай про зе тво раў, дзе б ка-
хан не ад бы ва ла ся не на фо не 
ней кіх гіс та рыч ных па дзей, а бы-
ло са ма стой най гіс то ры яй.

У юнац тве я бы ла стра шэн-
на за хоп ле ная тво ра мі С. Ма э-
ма, і асаб лі ва яго сла ву тым «Тэ-
ат рам». І трэ ба пры знаць, што 
гэ тую за хоп ле насць — у пер-
шую чар гу да ча роў на га све ту 
мас тац тва — пра нес ла праз 
усё сваё да рос лае жыц цё. Та му 

апо вес ці Т. Му шын скай, ге ро я мі 
якой ста лі спя вач кі і кам па зі та-
ры, рэ жы сёр кі і ак цё ры, мас та-
кі і іх ма дэ лі, ста лі для мя не ў 
пэў най сту пе ні са тыс фак цы яй 
за доў гія га ды ча кан ня про зы, 
якая б ад на ча со ва апе ля ва ла 
да ро зу му і сэр ца.

Па ра докс про зы Тац ця ны 
Му шын скай за клю ча ец ца ў тым, 
што, ня гле дзя чы на тое, што 
мес цам дзе ян ня ў гэ тых тво рах 
з'яў ля юц ца кан цэрт ныя пля цоў-
кі і мас тац кія май стэр ні, тэ ат ры 
і вы ста вач ныя за лы, у тво рах 
ня ма спе цы фіч на га флё ру ба-
гем нас ці, зна ё май нам хут чэй 
па за меж най лі та ра ту ры, чым па 
ўлас ным жыц ці. Гар та ю чы без 
на пру гі і пры му су ста рон ку за 
ста рон кай гэ тай не ма лой кні гі, 
ты ба чыш са праўд ную Бе ла русь 
і са праўд ных бе ла ру сак. І смеш-
ны — як для еў ра пей ца — эпі зод, 
дзе опер ная дзі ва за кры вае на 
зі му кан сер вы і ўяў ляе, як бу дзе 
рас па вя даць пра гэ та ў на ступ-
ным ін тэр в'ю, вы гля дае цал кам 
на ту раль ным. Бо са праў ды на-

ша жан чы на — і швец, і жнец, і 
на ду дзе іг рэц.

Ці ка ва, што ар тыс тыч ны 
ася ро дак, які апіс ва ец ца ў апо-
вес цях «Доў гае раз ві тан не», 
«Апош няе ка хан не Дон-Кі хо-
та», «Джуль е та і эк стра сэнс», 
дае вы дат ную маг чы масць, 
каб па ка заць не столь кі пра явы 
твор ча га ін ды ві ду а ліз му, коль кі 
вы явіць на цы я наль ны ха рак тар. 
Так, спя вач ка кла січ на га рэ пер-
ту а ру На дзя — ге ра і ня «Доў га-
га раз ві тан ня»— па ку туе не ад 
та го, што не мо жа спра віц ца з 
бы та вы мі кло па та мі, ма ла су-
мя шчаль ны мі з ар тыс тыч ным 
жыц цём, а та му, што не хо ча 
ды і не ўмее жыць у све це, дзе 
ўсё вы ра ша юць гро шы.

Са рам лі вая, стры ма ная, з 
ад чу ван нем улас на га го на ру 
га лоў ная ге ра і ня ір вец ца па-
між вы со кім све там мас тац тва 
і не аб ход нас цю за раб ляць гро-
шы на сям'ю. За што і мае веч-
ныя кпі ны з бо ку бы ло га му жа, 
які не не ды і на га дае, ма ю чы 
на ўва зе лю дзей куль ту ры: 
«Ка лі вы та кія вы са ка род ныя, 
ча му дзяр жа ва вас так ніз ка 
цэ ніць?» Сам ён даў но ўжо 
ад мо віў ся ад мас тац тва і лі-
чыць не да рэ чнай «ка ро ну» на 
га ла ве бед най, але пра ца ві тай 
жон кі. Ві да воч на, што дыя ло гі 
па між імі (у чым праў да: гра-
шах ці чыс тым мас тац тве?) 
ма юць у сва ім пад мур ку рэ-
аль насць ці, пры нам сі, з'яў ля-
юц ца плё нам доў га га роз ду му 
са мой аў та ркі і яе ата чэн ня.

Гэ тая ж тэ ма не ад ной чы 
па ды ма ец ца і ў ін шых тво рах 
Му шын скай. Ство ра ны ёю воб-

раз су час ні цы — гэ та воб раз 
жан чы ны, якая ўвесь час раз-
двой ва ец ца праз не аб ход насць 
іс на ваць у рэ аль ным све це і ў 
све це вы со кай куль ту ры. Так, 
фі нал апо вес ці «Доў гае раз-
ві тан не» здзіў ляе, бо твор за-
вяр ша ец ца зу сім не хэ пі-эн дам, 
што бы ло б да во лі на ту раль ным 
у ме жах вы бра на га жан ру. Ге-
ра і ня зноў аказ ва ец ца пе рад 
вы ба рам, на раз да рож жы, ад 
яко га яна па ку та ва ла ўсё сваё 
твор чае жыц цё... З дру го га бо-
ку, та кі ад кры ты фі нал цал кам 
ад люст роў вае і рэ аль нае ча ла-
ве чае жыц цё, і раз двое насць 
на шай бе ла рус кай ду шы, пра 
якую столь кі пі са лі кла сі кі бе-
ла рус кай лі та ра ту ры.

Ра зам з тым кні га «Джуль е та 
і эк стра сэнс» па-доб ра му ўраж-
вае тым, што ў кож най ста рон-
цы, у кож ным рад ку па зна ец ца 
су час насць ці, як ця пер лю бяць 
ка заць, «рэа ліі». І гэ та вы яў ля-
ец ца не столь кі ў апі сан ні на ва-
кол ля ці по бы ту, коль кі ў са міх 
раз ва гах і на зі ран нях аў та ркі. 
Ама тар ка і знаў ца тэ ат раль на-
га жыц ця, ча ла век вель мі су-
час ных по гля даў, Му шын ская 
прад стае ў ро лі не мен та ра, які 
ве дае, «як трэ ба», а хут чэй бліз-
ка га сяб ра. З ад на го бо ку, яна 
як быц цам бы рас каз вае та бе 
гіс то рыі, доб ра зна ё мыя ёй са-
мой, гіс то рыі, дзе чу юц ца амаль 
су сед скія ін та на цыі. З дру го га 
— у тэкс та вую кан ву іх упле-
це ныя вель мі не ар ды нар ныя 
аса біс тыя на зі ран ні пра асаб лі-
вас ці су час на га мас тац тва, якое 
аў та рка не толь кі ве дае, але і 

мо жа вы ка заць з тон ка сцю са-
праўд най да след чы цы. Пры чым 
упле це ны яны ў апо вед так лоў-
ка, што ты не ад чу ва еш іх ней-
кую чу жа род насць, элі тар насць, 
вы са ка пар насць. Яны вы дат на 
су па стаў ля юц ца з тва і мі ўлас ны-
мі на зі ран ня мі, на ват та ды, ка лі 
ра ней ты на ват і не за дум ваў ся 
над гэ тай з'я вай. Так аб са лют-
на не ча ка ным ста ла для мя не 
па раў на нне пра цы кры ты ка і 
спя вач кі. Вось жа, зда ва ла ся б, 
што тут мо жа быць агуль на га, а 
па чы та еш аў та ра і ду ма еш — як 
гэ та я ра ней не за ўва жа ла?!

Усе тво ры ў кні зе — а тут і 
ча ты ры вя ліз ныя апо вес ці, і апа-
вя дан ні, і аб раз кі — чы та юц ца 
прос та вы дат на. І спра ва тут, 
маж лі ва, на ват не ў зай маль ным 
сю жэ це і бліз кім ко ле тэм, коль-
кі ў са мой са ка ві тай мо ве, якой 
га во рыць і пі ша аў та рка. Тац ця-
на Му шын ская не зло ўжы вае 
ней кі мі спе цы фіч ны мі дыя лек-
тыз ма мі, паў на та і мас тац касць 
яе мо вы ства ра юц ца за кошт 
вя лі кай коль кас ці фра зе а ла гіз-
маў — пры ка зак, пры ма вак, якія 
да ста лі ся ёй у свое асаб лі вую 
спад чы ну ад ба бу лі па ку дзе лі. 
Ці ка ва пі ша пра гэ та са ма пісь-
мен ні ца: «У га рад скіх дзя цей і 
пад лет каў, якія вы ву ча юць мо ву 
па кні гах, па тво рах лі та ра ту ры, 
а не ў жы вым і на ту раль ным 
моў ным ася род дзі (а яго ні ко лі 
за шмат у го ра дзе не бы ло, а ця-
пер на огул усё менш і мен шае, 
і мен шае), мо ва амаль заў сё ды 
мае смак дыс ты ля ва най ва ды. 
Ні бы та і ва да, ні бы та і праз рыс-
тая, ні бы та і сма гу на та ляе... А 
не ка ло дзеж ная, не кры ніч ная. 

Сма ку са праўд на га — ня ма. Ня-
ма, і ўсё тут».

На пэў на, най ці ка вей шым 
мо ман там про зы Му шын скай 
ёсць гэ тая паў на та сма ку, якая 
асаб лі ва ад чу ва ец ца ў вы дат най 
да ку мен таль най апо вес ці «Сад 
маіх успамінаў». Сло ва «да ку-
мен таль ная» тут пад крэс лі вае 
не пры ду ма насць гіс то рыі, але 
я б, па шчы рас ці, яго б з за га-
лоў ка пры бра ла. Бо гэ та тон-
кі, кра наль ны, поў ны фар баў, 
во да раў і до ты каў апо вед пра 
жыц цё са праўд най бе ла рус кай 
сям'і. Гру шаў ка — ра ён Мін ска, 
— дзе пра вя ла сваё дзя цін ства 
і юнац тва аў та рка, знай шла ў 
яе асо бе вы дат на га гіс та ры ёг ра-
фа і мас та ка. Ат мас фе ра гэ та га 
мес ца, яго ду шэў насць на ўрад ці 
ка лі-не будзь змо гуць быць па ка-
за ныя лепш...

Пры зна ю ся, што мне, ча ла-
ве ку да лё ка не сен ты мен таль-
на му, бы ло дзіў на за спець ся бе 
за чы тан нем гіс то рыі зу сім чу-
жо га жыц ця а трэ цяй га дзі не но-
чы, але факт ёсць факт — ад гэ-
тай апо вес ці цяж ка ся бе ад цяг-
нуць. Тут і ста ры Мінск, і ста рыя 
лю дзі, і ста рыя ця ніс тыя са ды... 
А глы та ец ца гэ та ўсё ім гнен на, 
як ро біц ца той глы ток кры ніч най 
ва ды, пра які га ва ры ла аў та рка. 
Ка лі пер шыя тры апо вес ці я б 
рэ ка мен да ва ла ў пер шую чар-
гу жа но чай аў ды то рыі, то «Сад 
ма іх ус па мі наў» — вы дат нае 
чыт во без уся кіх аб ме жа ван няў. 
Гус тоў нае, яр кае, не звы чай нае 
ў сва ёй па вет ра най ат мас фе ры 
чыт во, яко му хо чац ца па жа даць 
шчас лі ва га лё су.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА.

— Усё гэ та на пра ця гу 2013 го да мы і 
ра бі лі, — рас па вя дае яна. — Да юбі лею 
бы ла пад рых та ва на і на дру ка ва на кні га 
«Скрозь «Ма ла досць» — не са мая сум-
ная кніж ка пра гро шы, чор ны ша ка лад, 
пісь мен ні каў і лі та ра ту ру!» Гэ та ўспа-
мі ны роз ных га доў. Ад мет насць кні гі ў 
тым, што ў ёй ня ма ні вод на га ар ты ку-
ла, які б дзе-не будзь да гэ та га вый шаў: 
усё на пі са на спе цы яль на для кні гі ты мі, 
хто дру ка ваў ся ў ча со пі се, пра ца ваў 
аль бо пры хо дзіў у рэ дак цыю. На пі са-
на шчы ра, ад ду шы. Мы апы на ем ся ў 
1960-х, 1970-х, 1980-х га дах мі ну ла га 
ста год дзя, ба чым не за сты лыя воб ра-
зы вя до мых твор цаў, як на ста рон ках 
пад руч ні каў і афі цый ных парт рэ тах, а 
звы чай ных лю дзей, якія жы лі прос ты-
мі ча ла ве чы мі кло па та мі і праб ле ма мі, 
ме лі сла бас ці і не да хо пы.

— Юбі лей ад свят ка ва лі, ён — 
ней кая ры са пад гіс то ры яй вы дан-
ня. А што, на ваш по гляд, мо жа 
сён ня лі чыц ца мос там «Ма ла до-
сці» ў дзень заўт раш ні?

— Ка лі мне рап там зда ец ца, што 
я неш та раб лю не так, пе ра маг чы 
хві лі ну сла бас ці да па ма гае прос тае 
па раў на нне ін тэр нэт-ста рон кі ча со пі-
са «Ма ла досць», якая бы ла да май го 
пры хо ду, і сён няш няй — су час най у 
пра мым сэн се гэ та га сло ва.

Сён ня сайт лі та ра тур на га ча со пі са 
не паў та рае па пя ро вую вер сію, як гэ та 
бы ло ра ней, гэ та са ма стой ная твор чая 
пра сто ра для чы та чоў і аў та раў «Ма-
ла до сці». Тут ёсць руб ры ка «Дзён ні-
чак» з на ві на мі лі та ра тур на га жыц ця, 
ін шы мі ме ра пры ем ства мі, якія ла дзіць 
ча со піс, тут мож на па зна ё міц ца з рэ-
дак цы яй, пра чы таць, якім чы нам лепш 
афор міць свой твор і ві зі тоў ку да яго, 
які фо та зды мак па жа да на па да браць... 
Ёсць ін фар ма цыя пра тое, дзе на быць 
вы дан не і як на яго пад пі сац ца. На ват 

ёсць па ра да, што зра біць з га на ра рам! 
Для школь ні каў бу дзе ка рыс най руб-
ры ка «Цы тат нік» — з леп шы мі цы та-
та мі для школь ных са чы нен няў.

— «Ма ла досць» як уз рост і твор чы 
пе ры яд не па збя гае па мы лак, по шу-
каў, дзёрз кас ці, ад маў лен ня ад тра-
ды цый на га як ста ро га і не ці ка ва га...

— Ка лі су стра ка ю ся з чы та ча мі і 
аў та ра мі ў біб лі я тэ ках і на ву чаль ных 
уста но вах, заў сё ды на гад ваю, што ча-
со піс «Ма ла досць» 60 га доў та му ства-
раў ся як твор чая ла ба ра то рыя, экс пе-
ры мен таль ная пля цоў ка для ма ла дых. 
Мы і сён ня так ся бе па зі цы я ні ру ем, а 
вы раз «экс пе ры мен таль ная пля цоў-
ка», зда ец ца, ужо стаў устой лі вым.

Ня даў на пры ду ма ла чар го вы сло-
ган: «Пі шаш? Дру куй ся ў «Ма ла до-
сці». Пры чым у ма ла до сці — у сва ім 
уз рос це. Аб вяс ці лі, што «Ма ла досць» 
да кра са ві ка рых туе спец вы пуск, скла-
дзе ны з тво раў фан тас ты кі, міс ты кі, 
жа хаў, фэн тэ зі і да та го па доб на га. 
За пра сі лі да су пра цоў ніц тва ўсіх тых, 
хто ха вае неш та та кое ў сва іх шуф ля-
дах, рэ аль ных і вір ту аль ных.

Уво гу ле, па жа да на, каб кож ны твор, 
які дру ку ец ца на ста рон ках на ша га ча-
со пі са, быў ней кім фе но ме нам: мо вы, 
сты лю, сю жэ ту, фор мы па да чы. Гэ та 
па він на быць ней кае но вае сло ва ў лі-
та ра ту ры, по шук, но вая ідэя. Такі наш 
ідэ ал, план ка, да якой імк нём ся. Але на 
са мой спра ве ў лі та ра тур ным ася род ку 
не так шмат цу даў, каб на паў няць кож-
ны ну мар «Ма ла до сці» экс пе ры мен та-
мі: лі та ра ту ра вы со ка га га тун ку — гэ та 
штуч ная рэч. Та му мы са мі ру ха ем ся, 
са мі шу ка ем, аб вя шча ем спа кус лі вы мі 
сло ва мі па тэн цы яль ным аў та рам на 
сай це, што не прос та ча ка ем ад іх тво-
раў, а «ча ка ем ва шых пос пе хаў».

У нас шмат спе цы яль ных пра-

ек таў ме на ві та для сту дэнц тва: на-
прык лад, дру гі ну мар «Ма ла до сці» 
сё ле та цал кам пры свя ча ем кон кур су 
«Бра ма Мар» Ін сты ту та жур на ліс ты кі. 
У кон кур се сем на мі на цый, столь кі ж 
бу дзе бло каў з тво ра мі пе ра мож цаў у 
«Ма ла до сці». Свет па ба чаць не толь-
кі прэ мі ра ва ныя тво ры, але і тыя, якія 
вы лу чыць са ма рэ дак цыя.

У мя не як у рэ дак та ра вя лі кія спа-
дзя ван ні на гэ ты кон курс: маю над зею, 
што мы атры ма ем не толь кі ма тэ ры я лы 
для ча со пі са, але і аў та раў на да лей.

Вы хоў ва ем у «Ма ла до сці» і но вае 
па ка лен не пе ра клад чы каў — ад да лі 
руб ры ку Лінг віс тыч на му ўні вер сі тэ ту, 
тут дру ку юц ца сту дэн ты і вы клад чы-
кі. Пры ма ем тво ры, пе ра кла дзе ныя 
на бе ла рус кую ме на ві та з мо вы ары-
гі на лу. Гэ та жа лез ная ўмо ва: без рус-
ка га пад рад коў ні ка, як гэ та бы ло ча-
сам ра ней. Хоць руб ры ка і на ле жыць 
Лінг віс тыч на му ўні вер сі тэ ту, яна не 
за кры та для ўсіх ас тат ніх сту дэн таў, 
вы клад чы каў і прос та твор чых лю-
дзей, якія зай ма юц ца мас тац кі мі пе-
ра кла да мі су час най, ак ту аль най мо-
ла дзе вай за меж най лі та ра ту ры. Ужо 
амаль год іс нуе руб ры ка «Cathedra», 
якая на ле жыць ка фед ры лі та ра тур-

на-мас тац кай кры ты кі Ін сты ту та жур-
на ліс ты кі БДУ.

— Зна чыць, вы не ча ка е це аў та-
раў, а са мі іх шу ка е це?

— Так, на ша мэ та — знай сці та-
лент, раз гле дзець яго, да па маг чы раз-
віц ца — на тое мы і экс пе ры мен таль-
ная пля цоў ка. На май стар-кла сах для 
сту дэн таў пер шыя мае сло вы аб тым, 
што ка лі хтось ці хо ча мець аў тар скую 
руб ры ку ў на шым ча со пі се, то я за пра-
шаю: ка лі лас ка. Вы клад чы кі ка жуць, 
што звы чай на та кія пра па но вы ад га-
лоў ных рэ дак та раў не па чу еш. Але 
га лоў ны рэ дак тар «Ма ла до сці» пра-
па нуе су пра цоў ні чаць ме на ві та так, 
бо аў тар скія ка лон кі — гэ та доб рыя 
ам бі цыі. Мы ча ка ем та кіх лю дзей!

Ёсць но вая руб ры ка «Вы біт ныя», 
якую мы рас па чы на ем з апо ве да пра 
ма ла до га ча ла ве ка, які збі ра ец ца ля-
цець на Марс у 2023 го дзе. Ка рэс пан-
дэнт за дае пы тан не: «А як вы бу дзе це 
на Мар се раз маў ляць?» І ге рой ад каз-
вае: «Пер шае, што ад мя не па чу юць, 
бу дзе гу чаць на бе ла рус кай мо ве». На-
ша мо ладзь ма рыць ка тэ го ры я мі, ка лі 
ме жы ўжы ван ня род най мо вы рас соў-
ва юц ца да па ме раў Су све ту ці, пры нам-
сі, Со неч най сіс тэ мы. Ма ла дыя лю дзі 
раз ва жа юць не пра ўты лі тар ныя рэ чы. 
У ка рэс пан дэн та так са ма не ўзнік ла 
пы тан няў пра гро шы, ма тэ ры яль ныя 
вы го ды ад удзе лу ў та кім пра ек це. Як 
вынік і ў чы та ча «Ма ла до сці» ўзні ка юць 
пы тан ні больш вы со ка га па рад ку, чым 
мер кан тыль ныя.

На пры кан цы мі ну ла га го да ў нас 
з'я ві ла ся руб ры ка «Без вы шэй шай 
аду ка цыі». Яна пра мо ладзь, якая 
вы бра ла сва ім шчас цем і лё сам не 
атры ман не вы шэй шай аду ка цыі, а 
прос та лю бі мую спра ву. На шы ге-
роі ра ман ту юць ма шы ны, шлі фу юць 
ал ма зы, вы раб ля юць тру ны... І гэ та 
вель мі ці ка выя, глы бо кія асо бы.

— Ка лі аў та ры «Ма ла до сці» — 
гэ та экс пе ры мен та та ры ў лі та ра-
ту ры, не зва жа ю чы на ўзрост, то 
сваю чы тац кую аў ды то рыю вы вы-
зна ча е це дак лад на — мо ладзь.

— Так, у пе ра важ най боль шас ці. 
Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца той тэ ры-
то рыі, на якой за раз раз мя шча ец ца 
«Бя роз ка». Па куль ле ген дар ны пад-
лет ка вы ча со піс вы хо дзіць пад ад ной 
вок лад кай з «Ма ла до сцю». Гэ та бы ла 

вы му ша ная і за ве да ма ча со вая ме ра. 
Тэр мін «су поль нас ці» ў 2,5 га ды — як 
час пе ра за груз кі: у ра ней шым фар ма-
це «Бя роз ка» ўжо не маг ла іс на ваць, 
але зра біць яе но вым су час ным вы-
дан нем ад ра зу так са ма бы ло не маг-
чы ма. Но вую са ма стой ную «Бя роз ку» 
— вы дан не для тых, хто ве дае, што 
све там кі руе той, хто чы тае, — пла ну-
ем вы пус каць з лі пе ня гэ та га го да.

— Ле тась вы пад рых та ва лі пер шы 
ў гіс то рыі «Ма ла до сці» між на род ны 
ну мар. Гэ ты во пыт пра доў жы це?

— Ста сун кі ча со пі са з твор ца мі рэс-
пуб лік СССР не ка лі іс на ва лі: дру ка ва лі-
ся «гас ця выя» пад бор кі паэ зіі і про зы. 
Але так, каб вый шаў са праўд ны між на-
род ны ну мар, з удзе лам твор цаў са ма-
стой ных кра ін, — та ко га яшчэ не бы ло. 
Ён за яў ле ны як пер шы між на род ны рэ-
гі я наль ны — з удзе лам Укра і ны (Ро вен-
шчы ны) і Поль шчы (Пад ляш ша).

Па сут нас ці, гэ та транс фар ма ва ны 
тра ды цый ны во сень скі бе рас цей скі ну-
мар. Мы прос та па шы ры лі ме жы, аха-
піў шы твор часць су се дзяў. Атры маў ся 
ці ка вы ча со піс з трох са ма стой ных час-
так, кож ная з якіх мае ад мет ную наз ву: 
бе ла рус кая на зы ва ец ца «Све жая бя-
рос та Бе рас цей шчы ны», поль ская — 
«Ста рон кі-каз кі Бя ла-Пад ляс кі», укра ін-
ская — «Роў на роў ныя рад кі». Пры чым 
поль скія і ўкра ін скія ад па вед ні кі наз вам 
— гэ та цы та ты з на дру ка ва ных тво раў 
за меж ных аў та раў. Па ды ход крып-
та гра фіч ны, амаль як у Ле а нар да да 
Він чы! У поль скай част цы дру ка ва лі ся 
пе ра мож цы агуль на поль ска га лі та ра-
тур на га кон кур су імя Юза фа Іг на цыя 
Кра шэў ска га. Укра ін скія ста рон кі так са-
ма прад ста ві лі тво ры пе ра мож цаў роз-
ных лі та ра тур ных кон кур саў. І гэ та ўсё 
мо ладзь 1990-х га доў на ра джэн ня.

«Дэ бют» спа да баў ся, мы атры ма лі 
шмат вод гу каў з-за мя жы. Чар го вы між-
на род ны ну мар так са ма бу дзе між на род-
ным, але ўжо ў на вей шым фар ма це.

Сён ня «Ма ла досць» імк нец ца ад кры-
ваць но выя ім ёны не толь кі бе ла ру саў, 
але і для бе ла ру саў. Мэ та «між на род ных» 
вы пус каў ля жыць на па верх ні: трэ ба даць 
маг чы масць па ба чыць, чым твор часць 
мо ла дзі су сед ніх рэ гі ё наў па доб ная і ў 
чым ад роз ні ва ец ца, у якіх кі рун ках уво-
гу ле раз ві ва ец ца су час ны лі та ра тур ны 
пра цэс — ай чын ны і су свет ны.

Ла ры са РАКОЎСКАЯ.

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

КНІ ГА ЯК ДУ ШЭЎ НАЯ РАЗ МО ВА
Цяж ка не за ўва жыць, як імк лі ва 
ця пер раз ві ва юц ца ў бе ла рус кім 
пры го жым пісь мен стве но выя лі-

та ра тур ныя жан ры, асаб лі ва тыя, 
што ад но сяц ца да ма са вай лі та ра ту ры. 

Зда ец ца, і не пры га даць, якія зна ход кі з 
ар се на ла еў ра пей ска га мас тац ка га до све ду ў ёй сён ня 
не за дзей ні ча ны. Але чы та чы пра цяг ва юць скар дзіц ца 
на ад сут насць «сва ёй кні гі». І гэ тае «ня ма што чы таць» 
на во дзіць на дум ку, што су час ны чы тач па ку туе не 
ад не да хо пу кніг, а ад ад сут нас ці су раз моў цы, та го 
ідэа льна га аў та ра, які б прад ста віў не прос та ці ка вы 
сю жэт ці за па мі наль на га ге роя, але, перш на перш, меў 
бліз кі све та по гляд.

ДЗЁРЗ КІ ЎЗРОСТ «МА ЛА ДО СЦІ»
Ба дай, ня ма ў бе ла рус кай лі та ра ту ры та ко га пісь мен ні ка ці паэ та, 
твор чы шлях яко га не пе ра сёк ся з ча со пі сам «Ма ла досць». Што 
не дзіў на: у мі ну лым го дзе ад зна чы лі яго 60-га до вы юбі лей, у якім 
— лёс не каль кіх пісь мен ніц кіх па ка лен няў, раз віц цё лі та ра тур на га 
пра цэ су ў Бе ла ру сі і, улас на, гіс то рыя са мо га ча со пі са.
Га лоў ным рэ дак та рам «Ма ла до сці» Свят ла на Дзя ні са ва ста ла 
на пя рэ дад ні юбі лею. З-за ча го ад ра зу да вя ло ся вы ра шаць дзве 
за да чы: акра мя та го, што трэ ба бы ло хут ка ўва хо дзіць у курс 
спра вы вы дан ня ча со пі са, зна ё міц ца з аў та ра мі, пла на ваць бу ду-
чае «Ма ла до сці», не аб ход на бы ло ла дзіць су стрэ чы з чы та ча мі, 
прэ зен та цыі, роз ныя ін шыя юбі лей ныя ме ра пры ем ствы.


