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Пры клад на так атры ма ла-
ся ў Ана то ля БІ ГАЙ ДА РА ВА 
з Го мель шчы ны. Ён даў ні 
чы тач «Звяз ды» і адзін з ак-
тыў ных удзель ні каў кон кур-
су апа вя дан няў. Пра ца ваў 
у ра ён ных га зе тах, апіс ваў 
жыц цё глы бін кі, на зі раў за 
людзь мі і сі ту а цы я мі, якія ха-
це ла ся ўва со біць інакш, чым 
у жур на лісц кіх ар ты ку лах. 6 
яго апа вя дан няў бы лі на дру-
ка ва ны на ста рон ках «Звяз-
ды». І ад но з іх ад зна ча на 1-й 
прэ мі яй за 2013-ы год.

Пра тое, як уз нік ла ідэя «Ма-
русь чы най да ро гі», Ана толь 
Каз бе ка віч рас па вя дае так:

— Быў яшчэ ма ла ды, не 
слу жыў у вой ску, і мя не вы-
клі ка лі ў ва ен ка мат у Жыт-
ка ві чах. Я ішоў да пры пын ку 
і ўба чыў дзіў ную жан чы ну: 
рас тра па ную, у чор ным, з 
кій ком у ру ках... Уз нік ла за-
ду ма. Дык ка лі гэ та бы ло! А 
на пі саў вось толь кі ця пер. 
У мя не шмат апа вя дан няў, 
да ты ства рэн ня якіх мож на 
па зна чыць пры клад на так: 
1963-2012 га ды. Ка лі пра ца-
ваў у ра ён цы, ез дзіў пі саць 
пра фер мы, кан так та ваў з 
людзь мі — заў сё ды пры слу-

хоў ваў ся, што га во раць, як 
га во раць. У мя не бы ло 3 на-
тат ні кі, спі са ныя рас ка за мі ад 
на ро да.

Ана толь Бі гай да раў пры-
знаў ся, што ўсё жыц цё ма рыў 
на пі саць ра ман. А ў дзя цін-
стве, у кла се 5-м, на тхніў шы-
ся Ян кам Маў рам, на пі саў 
на ват сваіх «Па лес кіх ра бін-
зо наў»... Дум кі пра ўлас ную 
твор часць пра цяг ва юць тур-
ба ваць і ця пер: час ак тыў най 
пра цы скон ча ны, і на пен сіі 
ёсць маг чы масць пі саць для 
ся бе. А ча сам і для ін шых 
— ка лі гэ та на дру ка ва лі, на-
прык лад, у га зе це.

Ула даль нік 2-й прэ міі на-
ша га кон кур су Ва ле рый Га пе-
еў таксама прый шоў у лі та ра-
ту ру з жур на ліс ты кі. Пра цуе ў 
Іва цэ ві чах, з'яў ля ец ца вя до-
мым у кра і не пісь мен ні кам, 
аў та рам кніг. А вось на ша 
лаў рэ ат ка 3-й прэ міі Ма ры на 
Яў сей чык дзя ку ю чы «Звяз-
дзе» за яві ла пра ся бе як пра 
но ва га ці ка ва га аў та ра яшчэ 
ў школь ныя га ды!. І пра цяг-
вае пі саць лі та ра тур ныя тво-
ры, не ка то рыя з іх дру ку юц ца 
ў рам ках кон кур су ў на шай 
га зе це. Дзе ля та го, каб з'яў-

ля лі ся но выя ма ла дыя аў та-
ры, якія пі шуць па-бе ла рус ку, 
га зе та і ла дзіць лі та ра тур ны 
кон курс. Як па тлу ма чыў га-
лоў ны рэ дак тар Алесь 
КАР ЛЮ КЕ ВІЧ:

— Мы за ці каў ле ныя, каб 
ішоў па ста ян ны по шук. Заў-
сё ды ў пра цы мас -ме дыя 
важ най за да чай быў по шук 
— но вых тэм, ці ка вых ідэй, 
аў та раў. Шмат ча го ці ка ва га 
пра па ноў ва ла ме на ві та пош та 
вы дан няў — як ма са вых, так і 
лі та ра тур ных. На прык лад, ка-
лісь ці і Ва сіль Бы каў да сы лаў 

пош тай свае пер шыя апо вес-
ці ў ча со пі сы. Та му пра ца з 
рэ дак цый най пош тай для нас 
важ ная, у тым лі ку і з тымі 
тво рамі, якія пра па ноў ва юц-
ца на лі та ра тур ны кон курс. 
Мы ха це лі б уба чыць тых лю-
дзей, якіх, маг чы ма, не за ўва-
жы лі лі та ра тур на-мас тац кія 
вы дан ні. Ха це лі б ба чыць 
тво ры тых, хто пра цуе і жы ве 
ў рэ гі ё нах на шай кра і ны, ха-
це ла ся б зра зу мець, як яны 
гля дзяць на жыц цё, якім чы-
нам асэн соў ва юць гіс то рыю і 
рэ ча іс насць. Дзе ля гэ та га, я 
ду маю, кон курс ла дзіў ся і ў 
ра ней шыя га ды, і дзе ля гэ тай 
мэ ты мы бу дзем яго пра цяг-
ваць.

Вя ду чы кон кур су апа вя-
дан няў «Звяз ды» пісь мен нік 
Алесь БА ДАК ад зна чыў:

— Сам па са бе кон курс 
апа вя дан няў вель мі скла-
да ны. Жанр на огул вель мі 
скла да ны, а што ты чыц ца 
гэ та га кон кур су, то тут га-
вор ка пра ка рот кія апа вя-
дан ні. У кла січ най бе ла рус-
кай ці рус кай лі та ра ту ры 
ма ла хто звяр таў ся ме на ві-
та да ка рот кіх апа вя дан няў. 
Са праў ды, аб ме жа ваць ся бе 

на 4-5 ста ро нак тэкс ту вель-
мі ня прос та. Але кры тэ рый 
вы зна чэн ня леп шых тво раў 
за год адзін: каб бы ло ары-
гі наль на. У нас дру ку ец ца 
фан тас ты ка, гіс та рыч ныя 
тво ры, гу ма рыс тыч ныя 
апа вя дан ні, жыц цё выя гіс-
то рыі, ка лі гэ та ары гі наль-
на па да дзе на. Ары гі наль-
насць — рэч не прад ка заль-
ная. Нам дасы ла юць шмат 
апа вя дан няў пра фе сій ныя 
аў та ры. Але пер шае мес ца 
не аба вяз ко ва мо жа за няць 
пра фе сій ны пісь мен нік. Ха-
чу па жа даць усім, хто пі ша 
ці толь кі спра буе, не ба яц ца 
ўдзель ні чаць. Сён ня шан-
цы ёсць ва ўсіх, у якім бы 
кі рун ку ча ла век не пра ца-
ваў: ці ён пі ша дэ тэк тыў ныя 
гіс то рыі, ці фан тас ты ку, ці 
тра ды цый ную бе ла рус кую 
лі та ра ту ру (вяс ко вую, га-
рад скую). Пра што ча ла век 
ні пі саў бы, усё роў на ён пра 
сваё пі ша...

Ма ры на ЯЎ СЕЙ ЧЫК, 
якая ўжо трой чы бы ла ад-
зна ча на ў на шым кон кур се, 
да ла па ра ду ма ла дым аў-
та рам, якія ха це лі б пі саць 
па-бе ла рус ку:

— Перш за ўсё, важ на 
мець жа дан не пі саць. Та му 
што ў дум ках мо жа іс ці спрэч-
ка: пі саць ці не. Але трэ ба 
сес ці за стол, узяць ручку і 
па чаць пі саць. Як у вы пад ку 
з лю бой пра цай: па чы на еш 
— і ро біш... Бы вае, што трэ-
ба па пра ца ваць са слоў ні ка мі 
— за зір нуць у тлу ма чаль ны 
ці слоў нік эпі тэ таў. Зда ра-
ец ца, што не ха пае слоў ні-
ка ва га за па су, дык слоў ні кі 
ўсё пад ка жуць. Трэ ба са ста-
ры мі людзь мі больш ка му ні-
ка ваць, ка лі пры яз джа еш у 
вёс ку, прай сці ся, па гу та рыць. 
Гэ та і ёсць бе ла рус кая жы вая 
мо ва, трэ ба яе слу хаць. Трэ ба 
і са мо му раз маў ляць на ёй. 
Бы вае, што на тхнен не пі саць 
уз ні кае ад та го, што гля дзіш 
па ба ках, і не ка то рыя з'я вы 
ўраж ва юць. І ка лі ты ўра зіў ся 
і гэ та прай шло праз тваё нут-
ро, то ёсць маг чы масць ства-
рыць неш та асаб лі вае. Але 
га лоў ная па ра да — ад чу ваць 
ся бе асо бай. Ка лі ты ад чу ва-
еш ся бе асо бай, то не бу дзеш 
па раў ноў ваць свой та лент з 
та лен там ін ша га ча ла ве-
ка. Трэ ба да вя раць са мо му 
сабе... Для мя не кож ны раз 
удзел у кон кур се і су стрэ ча 
ў «Звяз дзе» — як на та лен не 
сма гі, ка лі я ба чу за ці каў ле-
ных у спра ве лю дзей.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Адукацыя і вытворчасцьАдукацыя і вытворчасць  ��

НА ВУ КА — СПРА ВА МА ЛА ДЫХ
Па звест ках Мі ніс тэр ства аду ка цыі, аб' ём экс пар ту 
на ву ко ва-тэх ніч най пра дук цыі бе ла рус кіх ВНУ, іх 
ра бот і на ву ко вых па слуг у 2013 го дзе пе ра вы сіў 
9,3 млн до ла раў (у 2012 го дзе — 8,6 млн до ла раў).
Ле тась уні вер сі тэ та мі і на ву ко вы мі ар га ні за цы я мі ўста-

ноў вы шэй шай аду ка цыі бы лі ўка ра нё ны ў вы твор часць 
больш як 1,1 ты ся чы на ву ко вых рас пра цо вак і больш за 
2 ты ся чы рас пра цо вак бы лі вы ка ры ста ны ў ву чэб ным 
пра цэ се. Па сло вах мі ніст ра аду ка цыі Сяр гея Мас ке ві ча, 
сён ня ў сіс тэ ме мі ніс тэр ства па спя хо ва пра цу юць 230 на-
ву ко вых школ у га лі не фі зі кі, ма тэ ма ты кі і ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, ме ды цы ны, бія ло гіі, хі міі, сель ска гас па дар чых 
і тэх ніч ных на вук, ма шы на бу да ван ня і шэ раг ін шых, якія 
ма юць су свет ную вя до масць.

— Асноў ная на ша за да ча сён ня — змя нен не скі ра ва нас-
ці аду ка цый на га пра цэ су, ства рэн не аду ка цый на-да след-
ча га і іна ва цый на-прад пры маль ніц ка га ася род дзя. Пры чым 
гэ тае ася род дзе па він на ахоп лі ваць усе ўзроў ні аду ка цыі 
— ад шко лы да ўні вер сі тэ та, уклю чаць ву чэб ную і па за ву-
чэб ную дзей насць, да дат ко вую аду ка цыю дзя цей і мо ла дзі, 
а так са ма мо ла дзе выя прад пры маль ніц кія струк ту ры па 
рас пра цоў цы і ўка ра нен ні іна ва цый, якія бу дуць пра ца ваць 
у шчыль ным уза е ма дзе ян ні з рэ аль ным сек та рам эка но мі кі 
і біз нес-струк ту ра мі, — пад крэс лі вае Сяр гей Мас ке віч.

За раз на ву ко ва-да след чай ра бо тай ахоп ле на больш як 
65 ты сяч сту дэн таў. У вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах 
дзей ні ча юць больш як 200 сту дэнц кіх і на ву ко ва-да след-
чых ла ба ра то рый і 1 ты ся ча на ву ко вых гурт коў.

Для раз віц ця вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор час цяў ад кры-
та пад рых тоў ка па 45 спе цы яль нас цях у ас пі ран ту ры і па 
36 — у дак та ран ту ры. У 2013 го дзе ас пі ран ты і дак та ран ты 
аба ра ні лі 192 кан ды дац кія і 17 док тар скіх ды сер та цый.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Шчаслівы выпадакШчаслівы выпадак  ��

УЗ НА ГА РО ДА ДЛЯ ВЕ ТЭ РА НА
Дач ка фран та ві ка адшукала ме даль, які ча каў свай-
го ге роя аж 67 га доў.
Ня даў на ў па сёл ку Елі за ва Асі по віц ка га ра ё на ўра чыс та 

ўша ноў ва лі ве тэ ра на Вя лі кай Ай чын най вай ны Эду ар да Шыш-
ко: бы ло му фран та ві ку быў уру ча ны ме даль «За ад ва гу», які 
той атры маў у га ды вай ны. На ва чах ста ро га сал да та блі шчэ лі 
слё зы. «Дзе ля гэ та га трэ ба бы ло жыць», — вы ма віў ён.

Як свед чаць знаў цы, та кі шчас лі вы вы па дак, ка лі ва-
ен ная ўзна га ро да праз доў гі час зна хо дзіць свай го ге роя, 
бы вае вель мі рэд ка. І гэ та га маг ло зу сім не быць, ка лі б 
не дач ка ве тэ ра на.

— Год та му я за ня ла ся ства рэн нем ра да во ду, — па дзя лі-
ла ся пад ра бяз нас ця мі Га лі на Шыш ко. — Спа кою не да ва ла 
гіс то рыя, якую не ад на ра зо ва чу ла ад баць кі. Пад час кро ва-
пра літ ных ба ёў на На рвскім плац дар ме, дзе ён зма гаў ся, 
пе рад чыр во на ар мей ца мі ста я ла за да ча ўзяць ад но з ва ро-
жых ума ца ван няў і пе рай сці на дру гі бок ра кі. Кож на га, хто 
вы жы ве, абя ца лі прад ста віць да ўзна га ро ды. Шмат сал дат 
за гі ну ла, а баць ка атры маў цяж кае ра нен не, але ж вы жыў. 
Спро бы знай сці ўзна га ро ду пас ля вай ны праз Па доль скі 
ар хіў не ме лі пос пе ху. Але я не губ ля ла над зеі, і мне па-
шчас ці ла. Як вы свет лі ла ся, ад тэр мі ноў ка ад бы ла ся та му, 
што ў ар хіў ных да ку мен тах час та су стра ка ец ца блы та ні на 
з проз ві шча мі і наз ва мі на се ле ных пунк таў. Так бы ло і ў 
вы пад ку з ма ім баць кам. Акра мя імя па баць ку, усе да ныя 
су па да лі. І я вы ра шы ла: не су мнен на — гэ та ён.

На за пыт рай ва ен ка ма та пра ве рыць зной дзе ныя Га-
лі най Шыш ко да ныя Па доль скі ар хіў на гэ ты раз даў ста-
ноў чы ад каз. Да рэ чы, ме даль «За ад ва гу», які атры маў 
ве тэ ран, у яго дру гі па лі ку. І гэ та пры тым, што ён быў 
пры зва ны ў ар мію ў 1944 го дзе. Эду ард Шыш ко так са ма 
ўзна га ро джа ны ме да лём «За Пе ра мо гу над Гер ма ні яй» і 
ор дэ нам Вя лі кай Ай чын най вай ны І сту пе ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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ФактФакт  ��

СПАРТ СМЕ НЫ АТРЫМАЛІ 
ДЫС КВА ЛІ ФІ КА ЦЫЮ

Між на род ная фе дэ ра цыя лёг кай ат ле ты кі апуб лі ка-
ва ла ўну шаль ны спіс дыс ква лі фі ка ва ных за ўжы-
ван не до пін гу спарт сме наў. На жаль, у сум ны спіс 
з 80 проз ві шчаў тра пі лі тры бе ла ру сы.
Ся род іх — штур халь ні ца яд ра На тал ля Міх не віч (між 

ін шым, ся рэб ра ны пры зёр Алім пі я ды ў Пе кі не), а так са ма 
ма ра фон ка Воль га Рэз кая і ма ла та бо ец Анд рэй Ва ран-
цоў. І ка лі дыс ква лі фі ка цыя Міх не віч, якая не прай шла 
до пінг-тэст мі ну лай вяс ной, пра цяг нец ца да 11 кра са ві ка 
2015 го да, Рэз кай — на 2 га ды, Ва ран цо ву прый дзец ца 
сха ваць «меч у пох вы». Анд рэй ад хі ле ны ад удзе лу ў 
спа бор ніц твах па жыц цё ва. 38-га до вы спарт смен ужо быў 
ра ней па ка ра ны за ста ноў чую про бу, а паз ней не прай-
шоў до пінг-тэст.

Та рас ШЧЫ РЫ
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ДЗЕ ЛЯ ПО ШУ КУ

У Ві цеб скай аб лас ной фі лар мо ніі 
рых ту юць сюр прыз да Дня свя то га 
Ва лян ці на. Упер шы ню тут вы сту-
піць ле ген дар ны Холмс.
— Акус тыч ны кан цэрт эст рад най му-

зы кі «Ці ёсць ка хан не, ска жы...» ад бу-
дзец ца 14 лю та га. У не звы чай най пра-
гра ме — ка вер-вер сіі хі тоў з рэ пер ту а ру 
Стын га, Алы Пу га чо вай і ін шых «зо рак», 
гі тар ныя п'е сы. Гле да чам га ран ту юц ца 
хва лю ю чыя ім гнен ні, дзя ку ю чы вы дат-
на му вы ка наль ніц ка му май стэр ству му-
зы кан таў і ва ка лу, — па ве да мі лі «Звяз-
дзе» ў аб лас ной фі лар мо ніі.

Тут жа бу ду чыя ма мы мо гуць пра слу-
хаць спе цы яль ны му зыч ны цыкл «Вы-

ткаць ду шу з нот». Ці ка ва, што 15 лю та-
га ця жар ныя жан чы ны не толь кі па слу-
ха юць спе цы яль на па да бра ную для іх 
му зыч ную кла сі ку ў вы ка нан ні ар тыс таў 
фі лар мо ніі, але і змо гуць вы ка наць ра-
зам з імі не скла да ныя ва каль ныя п'е сы. 
Спе цы яль ны госць пра гра мы — псі хо лаг 
— рас ка жа аб пра віль ным па ды хо дзе да 
вы ха ван ня дзя цей.

У лю таў скай кан цэрт най пра гра ме 
фі лар мо ніі (21 лю та га.) так са ма ўні-
каль ны кан цэрт джа за вай му зы кі з 
удзе лам двух ра зо ва га на мі нан та на 
прэ мію Грэ мі Джо э ла Холм са. «Са мы 
стыль ны пі я ніст Нью-Ёр ка» — так на-
зы ва юць яго ў дру ка ва ных вы дан нях 

па ўсім све це. Скон чыў шы кан сер ва-
то рыю, ён атры маў сту пень ба ка лаў ра 
мас тац тваў у га лі не джа за ва га вы-
ка наў ства, на пра ця гу мно гіх га доў 
атры маў мност ва му зыч ных уз на га-
род. Джо эл Холмс вы сту пае па ўсім 
све це со ла, у ду э тах, трыа. У му зы цы 
Холм са змя ша ла ся шмат сты ляў — 
ад блю за і джа за да ду хоў най хрыс-
ці ян скай му зы кі. Ві цеб скай пуб лі цы 
бу дуць прад стаў ле ны су свет ныя джа-
за выя стан дар ты, ф'ю жан-кам па зі цыі, 
ім пра ві за цыі, лю бі мыя вы ка наў цам 
аў тар скія тво ры...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Холмс: з Нью-Ёр ка ў Ві цебск

Каб бы ло што па чы таць і каб ха це ла ся на пі саць... Вось 
тое, што аб' яд ноў вае га зе ту з аў та ра мі, якія да сы ла-
юць свае тво ры на кон курс апа вя дан няў «Звяз ды». 
Пра чы таў шы не чае кра наль нае апа вя дан не, бы вае, 
хо чац ца вы ка зац ца. Так уз ні кае рэ дак цый ная пош та 
з па зна кай «на лі та ра тур ны кон курс». І ха це ла ся б, 
каб та кіх ліс тоў бы ло больш — да сла ных у кан вер тах 
ці на на шу элект рон ную скры ню. Та му што ка лі до пі-
саў больш — то і знач на па вя ліч ва ец ца ве ра год насць 
та го, што ся род іх зной дзец ца ад мет нае апа вя дан-
не, вар тае та го, каб яго дру ка ваць. І бы вае так, што 
мож на ўдзель ні чаць у на шым кон кур се на пра ця гу 
дзе ся ці год дзя ці на ват больш, мож на пе ры я дыч на 
ба чыць свае апа вя дан ні на ста рон ках га зе ты, з кож-
ным ра зам імк ну чы ся ства рыць неш та не па доб нае 
на ра ней шае — і пе ра магчы.
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