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Апош нюю за ўва гу цал кам 
мож на ад нес ці да кні гі «Лі-
ра спі ра лі» Дзміт рыя Дзміт-
ры е ва. Як і дру гія яго са ма-
стой ныя вы дан ні (яго тво ры 
не ад ной чы дру ка ва лі ся і ў 
паэ тыч ных збор ні ках), «Лі ра 
спі ра лі» — кні га, якая вы гля-
дае ў пер шую чар гу як арт-
аб' ект. Яе ко ле ра вы ла ка нізм 
з ліш кам кам пен су ец ца праз 
су па стаў лен не шур па тас ці 
вок лад кі і глян цу ста ро нак, 
па дзе ле ных кан цэп ту аль на 
на чор ную і бе лую част ку, 
што, ві да воч на, ад люст роў-
вае люст ра ную два іс тасць 
пра чы тан ня тво раў. Ра зам з 
тым, ад ніж няй чор най па ла сы 
ёсць і чыс та прак тыч ная ка-

рысць: яна дэ шыф руе — для 
асаб лі ва бес тал ко вых — тое, 
што ака за ла ся не зра зу ме лым 
у верх няй бе лай част цы кніж-
най ста рон кі.

Акра мя вер шаў, дру ка ва-
ных звы чай ным шрыф там, 
але ў пэў най гра фіч най за да-
дзе нас ці, тут ёсць і ўні каль ныя 
ру ка піс ныя тво ры: чы таць іх 
мож на дву ма спо са ба мі — як 
звы чай на ці пе ра вяр нуў шы 
кні гу. На огул, на ват пра фе-
сій ны кры тык, узяў шы ў ру кі 
та кое вы дан не, за ду ма ец ца: а 
як пра віль на на зы ваць тво ры, 
зме шча ныя ўнут ры? З ад на го 
бо ку, у ана та цыі яс на на пі са-
на: «Вер шы: па лі ндро мы, ам-
біг ра мы, ге тэ раг ра мы, транс-

па лі ты ды інш.», з дру го га — 
ці мно га ў нас спе цы я ліс таў у 
кам бі на тор най паэ зіі, чый уз-
ро вень да зво ліў бы ад роз ніць 
ад но ад дру го га, тым больш 
што Дзміт ры еў не толь кі пра-
даў жаль нік тра ды цыі та ко га 
ро ду фар ма ліс тыч най лі та ра-
ту ры, але і ства раль нік но вых 
аў тар скіх жан раў?

Ча сам ства ра ец ца ўра-
жан не, што, каб ра за брац ца 
ў кам бі на тор най паэ зіі, трэ ба 
са мо му быць ад мыс лоў цам у 
гэ тай га лі не. Та кім, на прык-
лад, як Вік тар Жы буль, які з 
лёг кас цю вы зна чае ў кні зе 
Дзміт ры е ва па лі ндро мы лі та-
раль ныя («яна грае, ар ган — 
я»), па скла до выя (— ля ку еш, 
ку ля? / — гу ма нізм? — ма гу!»), 
ге тэ раг ра мы («п'е стру на ціш. 
/ ко да — / п'ес тру на. / ці шко-
да?»), і транс па лі ты (улас нае 
вы на ход ніц тва Д.  Дзміт ры е-
ва; якія цяж ка пра цы та ваць). 
Але ка лі ад кі нуць убок шмат-
лі тар ныя тэр мі ны, усё па да ец-
ца не та кім ужо і скла да ным, 
бо боль шасць з нас яшчэ са 
шко лы ве да ла пра кла січ ную 
«ро зу», якая «ўпа ла на ла пу 
Азо ра» і не ад чу ва ла ні я кіх 
цяж кас цяў, па каз ва ю чы гэ ты 
моў ны фо кус сва ім ра вес ні-
кам.

У ад ным са сва іх ін тэр в'ю 
Дзміт ры еў ад зна чаў, што ў 
мно гіх, асаб лі ва за мя жой, гэ-

ты від твор час ці аса цы і ру ец ца 
ў пер шую чар гу з гра фі кай, а 
не з лі та ра ту рай. На мой жа 
по гляд, спрэч кі мо гуць іс ці не 
толь кі па гэ тай лі ніі. Аса біс та 
ў мя не ўзні кае, хут чэй, пы-
тан не: ча го ў «Лі ры спі ра лі» 
больш — мас тац тва ці гуль ні? 
Пры гэ тым у сло ва «гуль ня» 
я ўкла даю па зі тыў ны сэнс, 
бо, як вя до ма, гэ тыя па няц ці 
вель мі бліз кія. Пры нам сі, гэ-
так жа, як не маг чы ма вы явіць 
дак лад на, на пад ста ве ча го 
мы ад но сім тую ці ін шую з'я-
ву да мас тац тва, гэ так жа мы 
не мо жам вы тлу ма чыць, ча-
му тое ці ін шае дзе ян не з'яў-
ля ец ца гуль нёй. Гэ тыя з'я вы 
род нас ныя, і, у пер шую чар гу, 
праз ад кры тасць іх струк ту ры. 
Мож на пе ра лі чыць не ка то рыя 
вы пад кі і ўмо вы, пры якіх пры-
мя няль на па няц це мас тац тва, 
але не маг чы ма пе ра лі чыць 
усе з іх, та му што заў сё ды 
маг чы мыя не прад ба ча ныя 
аль бо но выя ўмо вы. Тое ж і 
з гуль нёй... Та му за ка на мер-
нае пы тан не: ка лі ства рэн не і 
ад гад ван не га ла ва ло мак ёсць 
гуль ня, то ча му ства рэн не і 
пра чы тан не ам біг рам мы ад-
но сім да сфе ры мас тац тва — 
і, у пры ват нас ці, лі та ра ту ры? 
І вось тут мы па ды хо дзім да 
га лоў най якас ці кні гі «Лі ра спі-
ра лі», а ме на ві та да яе здоль-
нас ці ўзды маць ча ла ве ка над 

ко лам по бы та вых пы тан няў і 
праб лем, шу каць но выя ці 
стра ча ныя сэн сы і зна кі, якія 
па кі дае для нас Су свет.

Дзміт ры еў ін шым ра зам 
вы гля дае для мя не не столь кі 
паэ там ці гра фі кам, коль кі ме-
ды у мам, здоль ным па ка заць 
тое, што быц цам бы ля жыць 
на па верх ні, а ін шыя не ба-
чаць гэ та га без яго пад каз-
кі. Ён гу ляе са сло ва мі і з іх 
част ка мі, але вы ні кам гэ тай 
гуль ні з'яў ля ец ца не іро нія, 
што да во лі рас паў сю джа на ў 
су час най бе ла рус кай паэ зіі, 
а здзіў лен не ад зна хо джан ня 
гар мо ніі там, дзе, зда ва ла ся 
б, яе і быць не мо жа. Цяж ка 
ўя віць, што мож на на пі саць 
сло вы «ма гут ны Бо жа» та кім 
чы нам, што бу дзе чы тац ца 
«ула дар су све ту». Ка лі лі чыць 
во пы ты Дзміт ры е ва паэ зі яй, 
то гэ та фі ла соф ская паэ зія, 
ка лі гуль нёй — то гуль ню гэ-
тую да вя дзец ца вы зна чаць 
як фі ла соф скую. Хоць трэ ба 
пры знаць, што ёсць у яго і 
свое асаб лі вы гу мар, як, на-
прык лад, у па лі ндро ме « Бу гі 
губ»: Яна грае, ар ган — я». 
Мож на пры вес ці шмат ці ка-
вых і за хап ляль ных пры кла-
даў, ад нак «Лі ра спі ра лі» — 
гэ та як раз тая куль тур ная з'я-
ва, якую вар та лепш адзін раз 
па ба чыць, чым па зна ё міц ца 
праз цы та ван не і апі сан не.

Вель мі час та, га во ра чы 
пра тое, якой па він на быць на-
цы я наль ная лі та ра ту ра, прэ-
зен та ва ная за ме жа мі кра і ны, 
мы шу ка ем сак рэ ты пос пе ху 
ў ма са вых жан рах. Ад нак не 
вы клю ча на, што стаў ку трэ ба 
ра біць як раз на неш та ад мет-
нае, экс клю зіў нае... Вось жа 
па пу ляр ны ў Еў ро пе наш са-
мы вя до мы аван гар дыст і экс-
пе ры мен та тар Алесь Ра за наў. 
Твор часць Д. Дзміт ры е ва так-
са ма знай шла сва іх пры хіль-
ні каў і на ват су аў та раў па-за 
ме жа мі кра і ны — на прык лад, 
у Швей ца рыі, дзе ён пра ца-
ваў у тан дэ ме з вя до мым 
швей цар скім паэ там-ві зу а-
ліс там Бэ а там Гло а рам. Хо-
чац ца спа дзя вац ца, што яго 
фі ла соф ска-гра фіч ныя гуль-
ні бу дуць не прос та ці ка вы мі 
для аду ка ва на га, га то ва га да 
куль тур ных экс пе ры мен таў 
чы та ча, а ста нуць твор чым 
штурш ком для тых твор цаў, 
што пра цу юць у ня зве да ных 
мас тац кіх рэ чы шчах. І яны з 
боль шай ах во тай бу дуць па-
каз ваць пад гле джа ныя імі 
дзівосы.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА
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ПА МІЖ ПАЭ ЗІ ЯЙ І ФО КУ САМ
Кры ты ка на шпіль цыКры ты ка на шпіль цы  ��

Ёсць кні гі, якія не маг чы ма кры ты ка ваць... Бо яны 
прад стаў ля юць мас тац тва на столь кі не звы чай-
нае, што на ват прос та рас ка заць пра яго ней-
ма вер на скла да на. Гэ та быц цам вы ра шыў па-
кры ты ка ваць пад ка ва ную Ляў шой блы ху. Што 
ты мо жаш ска заць, акра мя та го, што ба чыш? З 
дру го га бо ку, гэ та дак лад на той уз ро вень умель-
ства, які пе ра рас тае ў мас тац тва. Пе рад та бой 
усе фар маль ныя пры кме ты мас тац тва — і зроб-
ле на гэ та ад мыс ло ва, і факт эма цы я наль на га 
ўздзе ян ня на ча ла ве ка ві да воч ны... З дру го га 
— а да яко га яго ві ду ты мо жаш гэ та ад нес ці? 
Твой во пыт та бе ні чо га не пад каз вае. Ты не ра-
зу ме еш, як гэ та зроб ле на, і, ра зам з тым, ты 
ага лом ша ны — а як май стру та кое на огул пры-
хо дзіць у га ла ву?

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Ка лі вы жа да е це атры маць ран ні (і 
аба вяз ко ва ба га ты) ура джай ага род нін-
ных куль тур, вам трэ ба пад рых та ваць 
для іх цёп лае мес ца рас ся лен ня. Да вя-
дзец ца ства раць умо вы, у якіх рас лі ны 
ад чу ва лі б ся бе кам форт на. Для гэ та га 
вель мі доб ра па ды дуць цёп лыя град кі. 
Іх лепш ра біць уво сень, ка лі з'яў ля ец-
ца больш воль на га ча су і ў на яў нас ці 
шмат на ту раль ных ад хо даў, але мож-
на і ўвес ну, як толь кі ўжо мож на бу дзе 
апра цоў ваць гле бу. Мес ца пад цёп лыя 
град кі вар та вы бі раць та кім чы нам, каб 
яно не бы ло за це не на і со неч-
ныя пра мя ні маг лі пра гра ваць іх 
звер ху. Раз мя шчаць та кія град-
кі па жа да на з ус хо ду на за хад. 
А ка лі зна хо дзіц ца яны бу дуць 
ка ля паўд нё вай сця ны до ма або 
гас па дар чай па бу до вы, то, апроч 
аба ро ны ад сі ве ру, бу дуць мець 
да дат ко вы па да грэў ад сця ны, 
якая ўна чы бу дзе ад да ваць на-
за па ша нае за дзень цяп ло.

Што ж та кое цёп лыя град кі? Гэ-
та град кі, якія па да гра ва юць ка ра ні 
рас лін зні зу на ту раль ным спо са бам, 
без пра клад кі спе цы яль ных труб ці 
ін шых сіс тэм для аба грэ ву. Зра біць 
іх зу сім не скла да на. Для гэ та га 
трэ ба вы ка паць тран шэю глы бі нёй 
40—50 см, даў жы ня і шы ры ня — 
на ва ша мер ка ван не. Ад но аб ме-
жа ван не: шы ры ня — не менш за 40 
см. Ка лі не жа да е це ка паць, зра бі це 
вы со кую град ку. Для гэ та га трэ ба 
змай стра ваць скры ню та кой жа вы-
шы ні і па трэб най даў жы ні і шы ры ні з 
до шак, а мож на вы ка рыс тоў ваць у якас ці 
бар тоў ка вал кі шы фе ру, цэг лу або ін шыя 
ма тэ ры я лы. Яшчэ адзін ва ры янт — кам бі-
на ва ная цёп лая град ка. Гэ та зна чыць, што 
ад на яе част ка бу дзе зна хо дзіц ца ў зям лі, 
а дру гая — у скры ні на вер се. Да рэ чы, пе-
ра ва га на зем ных гра дак у тым, што да іх 
не «за паў зе» з ба коў пус та зел ле.

На ступ ным кро кам бу дзе на паў нен не 
тран шэі (ці скры ні). На дно вы клад ва ем 
плас том пад гні лыя ка вал кі до шак, бяр вен-
ня, пні, га лін кі, звер ху — ар га ні ку, чар гу ю-
чы вуг ля ро дзіс тыя і азот ныя плас ты або 
раў на мер на змеш ва ю чы. Ка ра цей ка жу чы, 
усё тое, што па сту по ва мо жа гніць і да ваць 
цяп ло. Вуг ля ро ды — гэ та па пе ра, су хая 
ліс то та, вы вет ра нае пі ла він не, па се ча ныя 
сцёб лы сла неч ні ку, ста рыя ану чы, ін шае 
смец це. Да азо таз мя шчаль ных рэ чы ваў 

ад но сяц ца тра ва, бац він не рас лін, буль-
бя ное лу пін не, хар чо выя ад хо ды, гной. 
Усё гэ та пе ра сы па ец ца вап най і по пе лам. 
Ка лі на ту раль ных азо ціс тых кам па не нтаў 
ня ма, то звер ху трэ ба па ліць рас тво рам 
пту шы на га ці ка ро ві на га гною або ма ча-
ві най, а яшчэ мож на за мест гэ та га вы ка-
рыс тоў ваць тра вя ную зя лё ную жыж ку з 
фе ка лі я мі. Ар га ні ку (па плас то ва) для па-
ска рэн ня пра цэ су рас кла дан ня па жа да на 
па ліць кам пост ны мі бія прэ па ра та мі, якія 
прад стаў ле ны ў вя лі кім асар ты мен це ў 
ганд лё вых сет ках (на прык лад, «Бай кал»). 

Усё гэ та трэ ба злёг ку ўтрам ба ваць. А для 
да дат ко ва га пра грэ ву гле бы па ды дзе ар-
га ні ка — пе ра гной, кам пост, або штуч ныя 
ма тэ ры я лы — ру бе ройд ці чор ная плён ка. 
Пас ля та го, як град ка ра за грэ ец ца і яе тэм-
пе ра ту ра скла дзе 25°C (пры бліз на праз 
ты дзень), звер ху яе трэ ба за сы паць урад лі-
вай зям лёй ці су мес сю кам пос ту (2/3 част-
кі) з зям лёй з участ ку (плас том не менш 
чым 20—30 см, каб не спа ліць да лі кат ныя 
ка рэнь чы кі рас лін). Уста люй це бар дзю ры 
ўздоўж град кі ў якас ці ага ро джы. Яны да-
зво ляць утрым лі ваць ар га ні ку ў ме жах цёп-
лай град кі і аба ро няць яе ад пус та зел ля 
звон ку. Усё, град ку мы зра бі лі.

Ця пер мож на ў верх нім плас це ра біць 
лун кі і вы са джваць ра са ду або на сен не. 
І гэ та ад бы ва ец ца ра ней за звы чай ны 
тэр мін вы сад кі на 3—4 тыд ні. Ад па вед на, 

і ўра джай мы атрым лі ва ем ра ней. Да та го 
ж пе ры яд пло да на шэн ня рас лін даў жэе, 
і яны атрым лі ва юць леп шае сіл ка ван не 
дзя ку ю чы рас кла дан ню ар га ніч ных рэ-
чы ваў, а так са ма ўстой лі васць да фі та-
фто ры і ін шых за хвор ван няў. Рас лі ны 
вы рас та юць зда ро вы мі і моц ны мі.

Толь кі трэ ба не за бы вац ца, што для 
пра цэ су рас кла дан ня па тра бу ец ца віль-
гот нае ася род дзе, а пры па вы ша най тэм-
пе ра ту ры віль гаць хут ка вы па рва ец ца. 
Та му ство ра ную цёп лую град ку не аб ход-
на ўвіль гат няць. Ка лі ле та бу дзе га ра-

чым, то не аб ход на звер ху цём-
най муль чы на сы паць свет лую 
(на прык лад, са ло му, пад сох лую 
тра ву, па пе ру).

У ка го ня ма маг чы мас ці ра біць 
град кі, той мо жа зра біць цёп лыя 
лун кі, раз лі ча ныя на ад ну рас лі ну. 
У іх зруч на вы рошч ваць агур кі, 
ка бач кі, вы са ка рос лыя па мі до ры. 
На паў нен не та кіх лу нак ад бы ва-
ец ца па тым жа прын цы пе, што 
і цёп лай град кі. Мэ та згод на пе-
рад за паў нен нем у цэнт ры лун кі 
ўбіць кол. Ён бу дзе слу жыць для 
ма ца ван ня да яго ран няй вяс ной 
плён кі (атры ма ец ца мі ні-цяп ліч-
ка), а пас ля — для пад вяз ван ня 
да яго рас лін. Укрываць та кія 
лун кі мож на пры да па мо зе ка-
вал каў лі но ле у му або ста рых аў-
та ма біль ных па кры шак. Дыя мет-
рам ям ка, якую трэ ба вы ка паць, 
па він на быць тро хі боль шай за 
дыя метр па крыш кі (унут ра ны). У 
гэ тым вы пад ку, апроч зруч на га 

бор ці ка, атрым лі ва ем яшчэ і да дат ко вую 
кры ні цу цяп ла ад чор най па крыш кі, якая 
на гра ва ец ца сон цам. Яшчэ адзін ва ры янт 
атры ман ня да дат ко ва га цяп ла — бор цік з 
ка рыч не вых плас ты ка вых бу тэ лек.

Па маг чы мас ці, на цёп лыя град кі мож-
на вы са джваць га рох і ба бы, чые ка ра ні 
бу дуць уз ба га чаць гле бу азо там, а пас ля 
збо ру ўра джаю рэшт кі, якія пе ра гні ва-
юць, бу дуць вы кон ваць функ цыю раз рых-
ляль ні каў і да дат ко вых угна ен няў. А ка лі 
на цёп лай град цы па стаў ле на цяп лі ца, 
у якой вы рошч ва юц ца па мі до ры, то іх 
ура джай мо жа быць па вя лі ча ны за кошт 
пры цяг нен ня пчол квет ка мі ба боў.

Па спра буй це зра біць цёп лыя град кі, 
і вы не па шка ду е це вы дат ка ва ных на-
ма ган няў — вы нік пе ра сяг не ўсе ва шы 
ча кан ні!

ЦЁП ЛЫЯ ГРАД КІ Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

З ІМЕ НЕМ ШАЎ ЧЭН КІ
200 га доў та му Укра і на 
зай ме ла свай го Пра ро ка

На пя рэ дад ні юбі лею сла ву та га Каб за ра ўкра ін скай зям-
лі На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі па поў ні ла ся шэ ра гам 
вы дан няў, пе ра да дзе ных па слом Укра і ны ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь Мі ха і лам Ежа лем. Шэраг іншых кні г, якія на ле жаць 
біб лі я тэ цы Па соль ства Укра і ны ў Бе ла ру сі, прад стаў ля юць 
спад чы ну Та ра са Шаў чэн кі жы ха рам Бе ла ру сі ў асоб най 
экс па зі цыі.

Але вы ста ва — толь кі фраг мент з шэ ра гу ме ра пры ем-
стваў, якія бу дуць ла дзіц ца ў Бе ла ру сі ця гам уся го гэ та га 
го да дзе ля ўша на ван ня твор цы, праз яко га цэ лы на род у 
ХІХ ста год дзі агу чыў дум кі пра тое, што хо ча сам вы зна-
чаць свой лёс. Та му На цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі 
шэ раг ме ра пры ем стваў у го нар Шаў чэн кі па ча ла пад наз-
вай «На сла ву на шоі прес лав ноі Укра і ні».

На ша На цы я наль ная біб лі я тэ ка так са ма пад рых та ва ла 
кніж ную вы ста ву, якую скла лі ка ля 200 вы дан няў: кні гі, 
якія рас па вя да юць пра жыц цё і твор часць паэ та і мас та-
ка, так са ма збор ні кі тво раў Та ра са Шаў чэн кі (між ін шым, 
укра ін ска га паэ та шмат пе ра кла да лі на бе ла рус кую мо ву 
ай чын ныя кла сі кі Я. Ку па ла, Я. Ко лас, А. Ку ля шоў, П.  Броў-
ка, Р. Ба ра ду лін, Н. Гі ле віч, В. Зу ё нак). Але асоб ны раз дзел 
вы ста вы прад стаў ляе фо та ма тэ ры я лы, якія свед чаць пра 
па ша ну да Шаў чэн кі з бо ку бе ла рус ка га на ро да. У на шай 
кра і не ёсць пом ні кі і па мят ныя дош кі ўкра ін ска му Каб за-
ру, яго іме нем на зва ны ву лі цы. Та рас Шаў чэн ка бы ваў на 
на шых зем лях і быў зна ё мы з вы дат ны мі прад стаў ні ка мі 
бе ла рус ка га на ро да та го ча су — на прык лад, Янам Бар-
шчэў скім. І не здар ма Ян ка Ку па ла ў змроч ныя 30-я га ды 
мі ну ла га ста год дзя ўзяў ся за ства рэн не паэ мы «Та ра со ва 
до ля», якая бы ла на дру ка ва на ў 1939 го дзе ў га зе це «Лі та-
ра ту ра і мас тац тва». На са мрэч шлях Шаў чэн кі шмат у чым 
па ка заль ны: ча ла век, які сам па зба віў ся ад пры гон ніц тва, 
свед чыў сва ім жыц цём, што гэ та маг чы ма не толь кі для 
адзі нак, але і для на ро даў. Гэ та чы та ец ца ў яго тво рах, 
якія зра зу ме лыя ўсім і з'яў ля юц ца ак ту аль ны мі ў на шы 
дні. Та му што заў сё ды ак ту аль нае за хап лен не пры га жос-
цю род най зям лі, ак ту аль нае ра зу мен не сут нас ці лю б ві 
да яе, як і пры ро ды ўчын каў ге ро яў тво раў Шаў чэн кі, які 
ў 1843 го дзе пі саў: «Све це ці хі, краю мі лы// Мая Украіна!//
За што та бе па ка ран не,//За што, ма ці, гі неш?//» (пе ра клад 
Я. Ко ла са).

Як ча ла век, ба га та на дзе ле ны та лен та мі, Та рас Шаў-
чэн ка стаў пры кла дам та го, што мо жа твор чая асо ба. 
Та му асо ба ўкра ін ска га паэ та і мас та ка так са ма на тхняе 
на твор часць. На прык лад, удзель ні каў Пер ша га мінск ага 
Шаў чэн каў ска га кон кур су, пра што свед чыць вы ста ва ма-
люн каў на ву чэн цаў дзі ця чых мас тац кіх школ.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Ра са ду або на сен не ў цёплыя градкі можна 
высаджваць на 3—4 тыд ні раней. Ад па вед на, 
і ўра джай мы атрым лі ва ем ра ней. Да та го ж 
пе ры яд пло да на шэн ня рас лін даў жэе, і яны 
атрым лі ва юць леп шае сіл ка ван не. Рас лі ны 
вы рас та юць зда ро вы мі і моц ны мі.


