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ПАЭ ТЫЧ НАЕ 
ПРЫ СВЯ ЧЭН НЕ

Дзміт рый Пят ро віч. Адзі но ты 
па жоў клыя дні. — Мінск: Вы да вец-
кі дом «Звяз да», 2014. — 128 с.

Па эт, пра за ік, аў тар пе сень Дзміт-
рый Пят ро віч — жа да ны госць на 
ста ліч ных лі та ра тур на-му зыч ных ім-
прэ зах. На ра хун ку пісь мен ні ка ўжо 
ёсць до сыць па спя хо выя кні гі паэ зіі 
(«Бе лая кве цень ка хан ня») і про зы 
(«Бе лая жан чы на»). Сё ле та ж аў тар 
да поў ніў сваю біб лі яг ра фію но вым 
збор ні кам вер шаў.

Мож на сцвяр джаць, што кні га 
«Адзі но ты па жоў клыя дні» — свое-
асаб лі вае пры свя чэн не род на му 
го ра ду паэ та — За слаўю. Тут яго 
ка ра ні, тут усе мяс ці ны зна ё мыя, 
тут — кры ні ца на тхнен ня, шчас ця і 

ра дас ці. Гэ ты го рад поў ніц ца цёп лы-
мі ўспа мі на мі пра ма лен ства і юнац-
тва. Лі рыч ны ге рой на ват сцвяр джае, 
што дзя ку ю чы За слаўю ён атры маў 
свае паэ тыч ныя кры лы, і, ка лісь ці 
ўра жа ны пры га жос цю на ва кол ля, не 
змог утры мац ца ад на пі сан ня пра-
чу ла га вер ша. Ды і сён ня Дзміт рый 
Пят ро віч, хоць жы ве ў Мін ску, з ра-
дас цю вяр та ец ца ў род нае За слаўе, 
пра во дзіць тут прэ зен та цыі, ла дзіць 
лі та ра тур на-му зыч ныя ве ча ры ны. 
Па эт пі ша:

Дзе б я ні быў, 
а сніц ца род ны край —
За слаў скі луг, па лі і пе ра лес кі.
І пер шыя вяс но выя пра лес кі
Мі лей шыя, чым той за меж ны рай.

Та му не вы пад ко ва аў тар пад крэс-
лі вае «Па куль са мной ра дзі ма — я 
жы ву...» і та кую паэ тыч ную наз ву 
дае цэ ла му раз дзе лу но вай кні гі. На-
ту раль на, так на зы ва ец ца част ка, 
пры све ча ная За слаўю. Ду ма ец ца, 
па чуц ці паэ та ад гук нуц ца рэ за нан-
сам у ду шах жы ха роў ста ра жыт на га 
го ра да: хто, як не яны, здоль ны най-
лепш ад чуць і зра зу мець вер шы, што 
ства ра лі ся і на іх род ных ву лі цах, за-
ха піц ца пры га жос цю воб ра заў, на-
тхнё ных су зі ран нем та кіх зна ё мых 
пей за жаў.

Па эт сам ся бе на зы вае ра ман ты-
кам, але, па да ец ца, больш дак лад на 
бы ло б вы зна чыць яго твор часць як 

кла січ на-сен ты мен таль ную. Тра ды-
цый ны для бе ла рус кай паэ зіі сі ла-
ба-та ніч ны верш, тэ мы паэ та і паэ зіі, 
по шу ку на тхнен ня, ма ты вы тры во гі 
за род ны край і род ную мо ву, за ча-
ра ва насць пры ро дай і, ра зам з тым, 
шка да ван не, што вяс на лі рыч на га 
ге роя ўжо прай шла, а на пе ра дзе 
яго ча кае во сень... Ду ма ец ца, гэ тая 
кла січ насць і тра ды цый насць зу сім 
не шко дзяць тво рам Дзміт рыя Пят-
ро ві ча. Хут чэй на ад ва рот, ідуць на 
ка рысць, бо рыф ма ва ныя вер шы 
лепш кла дуц ца на му зы ку, пе ра тва-
ра юц ца ў лі рыч ныя пес ні ці пра чу лыя 
ра ман сы. А іх лепш за ўсё слу хаць 
во сен ню, пад шор гат апа ла га ліс ця 
ці акам па не мент вет ру.

ЗНА ЁМ ЦЕ СЯ: 
ЗА СЛАЎЕ

За слаўе. На ро ста нях ста год-
дзяў / уклад. і аўт. тэкс ту У. І. Бац-
ка ле віч; фо та: А. Кле шчу ка і Н. 
Бу жан. — Мінск: Вы да вец кі дом 
«Звяз да», 2014. — 160 с.

Кла січ ны аль бом, пры све ча ны 
ней ка му го ра ду, мож на па раў наць з 
паш пар там ча ла ве ка. Та кая кні га ў 
ідэа ле му сіць раз гле дзець мі нуў шчы-
ну, рас па вес ці пра на ра джэн не, ста-
лен не, звяр нуць ува гу на асноў ныя 
жыц цё выя кро кі. Аў та рам па трэб на 
за ся ро дзіц ца і на су час нас ці: куль-
тур ным, эка на міч ным, са цы яль ным 
жыц ці, спы ніц ца на ад мет ных ры сах 
мяс цо вых жы ха роў, па шу каць зна ка-
мі тых вы хад цаў, твор цаў, якія шмат 
на ма ган няў пры кла лі дзе ля раз віц ця 
і пра слаў лен ня краю. Гар та ю чы ста-
рон кі та ко га вы дан ня, чы тач па ві нен 
здзейс ніць па да рож жа ў гіс то рыю 
го ра да, а так са ма прай сці ся па яго 
су час ных ву лі цах. За да ча скла да ная, 
тым больш што аб' ём «паш пар та» 
— аб ме жа ва ны, ды і су час ны чы тач, 
за ня ты не ад клад ны мі спра ва мі, мае 
не так шмат ча су на вы ву чэн не доў-
гіх тэкс таў.

Але мож на сцвяр джаць, што ка-
лек тыў, які пра ца ваў над аль бо мам 
«За слаўе. На ро ста нях ста год дзяў», 
вы ка наў за дан не на «вы дат на». Аў-
тар тэкс ту Ула дзі мір Бац ка ле віч ла-
ка ніч на і змяс тоў на рас па вёў пра 
асноў ныя мо ман ты гіс то рыі і су час-
нас ці За слаўя. Фо та мас та кі На дзея 
Бу жан і Ана толь Кля шчук зра бі лі 
са праў ды бліс ку чыя фо та здым кі, а 
ды зай нер Ге ор гій Шаб люк рас пра-
ца ваў якас ны ма кет кні гі, дзе ўсё 
ла ка ніч на, ла гіч на, пры го жа і пас-
ля доў на. У вы ні ку аль бом, што мае 
ма лень кі аб' ём — уся го 160 ста ро-
нак, здоль ны ад ка заць фак тыч на 
на лю бое пы тан не пра ста ра жыт ны 
го рад.

Ле та піс За слаўя, што змя шчае 
са мыя важ ныя ў яго гіс то рыі да ты, 

па чы на ец ца з 1127 го да, ка лі ў пісь-
мо вых кры ні цах упер шы ню згад ва ец-
ца За слаў скае княст ва, і да ве рас ня 
2014 го да, ка лі тут пра хо дзіць Свя-
та бе ла рус ка га пісь мен ства. Аў тар 
тэкс ту больш дэ та лё ва спы ня ец ца на 
по ста цях по лац кай кня зёў ны Раг не-
ды, кі еў ска га кня зя Ула дзі мі ра і іх сы-
на Ізя сла ва, чыё імя ў ста ра жыт на сці 
да ло наз ву па се лі шчу. Ар хіў ныя фо-
та здым кі па чат ку ХХ ст. — згад кі пра 
мі ну лае за слаў скіх хра маў. Тут жа 
мож на знай сці і рас шыф роў ку ко да 
гер ба За слаўя.

На ту раль на, ста ра жыт ны го рад 
ха вае мност ва та ям ніц, а ў яго бу-
дын ках мож на па ба чыць са праўд-
ныя скар бы. У лі ку за га дак гіс то-
рыі — мес ца раз мя шчэн ня ма гі лы 
Раг не ды. Мяс цо выя жы ха ры пад ка-
жуць, што кня зёў на па ха ва на на... 
га ра дзі шчы «За мэ чак». І ня хай гэ та 
прос та сім вал, ды з ця гам ча су ўжо і 
га ра дзі шча пе ра тва ры ла ся ў мес ца 
роз ду му, по шу ку на тхнен ня і ад ка-
заў на важ ныя жыц цё выя пы тан ні. 
Гіс то ры ка-куль тур ны му зей-за па-
вед нік «За слаўе» так са ма здоль ны 
ўра зіць на вед валь ні ка, ме на ві та ён 
мае са мую буй ную ся род му зе яў 
кра і ны ка лек цыю ма ля ва ных ды ва-
ноў — 234 адзін кі; з іх 40 ды ва ноў 
Язэ па Драз до ві ча і 11 тво раў Але-
ны Кіш.

Ду ма ец ца, вір ту аль нае зна ём ства 
з За слаў ем ста не пер шым кро кам 
да рэ аль най су стрэ чы. Ехаць жа не-
да лё ка!

СВЯ ТЫЯ 
І ГРЭШ НІ КІ

Тац ця на Па да ляк. Вай на — са мы 
страш ны грэх: ма раль на-пуб лі цыс-
тыч ны до след. — Мінск: Вы да вец кі 
дом «Звяз да», 2014. — 320 с.

Рас па вя даць пра лю бую вай ну — 
спра ва скла да ная. Псі ха ла гіч на. Ма-
раль на. Скла да на рас пыт ваць свед-
каў па дзей, уз ды маць ба лю чыя для 
асоб на га ча ла ве ка ды і ўся го гра-
мад ства пы тан ні. Але ж гэ та па трэб-
на, ха ця б дзе ля за ха ван ня па мя ці 
пра па дзеі на шай мі нуў шчы ны.

У бе ла рус кай куль тур най пра-
сто ры іс нуе до сыць шмат фор маў 
прад стаў лен ня па дзей вай ны. Мас-
тац кая про за і мас тац кія філь мы, 
за пі сы ўспа мі наў, да ку мен таль ныя 
свед чан ні. Тэ ма Вя лі кай Ай чын най 
до сыць час та ўзды ма ец ца на ста-
рон ках пе ры ё ды кі. Зда ва ла ся б, 
асоб ныя га зет ныя пуб лі ка цыі: ін-

тэр в'ю, эсэ, ін фар ма цыя пра па дзеі, 
звя за ныя з вай ной, рас кі да ныя па 
бяс кон цых дру ка ва ных ста рон ках, 
не ма юць вя лі ка га ўздзе ян ня на чы-
та ча. Але ка лі са браць іх ра зам — то 
мож на па ба чыць цэ лас ную кар ці ну, 
склас ці амаль поў нае ўяў лен не пра 
тое, што ад бы ва ец ца сён ня з на шай 
па мяц цю пра вай ну.

Но вая кні га вя до ма га жур на-
ліс та і да след чы ка Тац ця ны Па да-
ляк — як раз з та кіх комп лекс ных 
вы дан няў. Тац ця на Ула дзі мі ра ўна 
ця гам мно гіх га доў зай ма ец ца вы-
ву чэн нем тэ мы Вя лі кай Ай чын най. 
На ста рон ках га зет, ча со пі саў час та 
пуб лі ку юц ца яе ін тэр в'ю з ве тэ ра на-
мі, да след чы ка мі ва ен ных па дзей. 
У сва іх эсэ аў та рка раз ва жае пра 
ма раль насць, уз ды мае ба лю чыя для 
гра мад ства пы тан ні. На прык лад, ці 
вар та нам уста лёў ваць пом ні кі ня-
мец кім сал да там, што па ха ва ны ў 
кра і не. Ці па він ны нем цы і сён ня 
ад чу ваць па ка ян не, на вед ва ю чы 
бе ла рус кія зем лі? Ці бы ва юць на 
вай не свя тыя? І хто ў та кіх умо вах 
з'яў ля ец ца грэш ні кам?

Гіс то ры кі ка жуць, што пра вай ну 
нель га рас па вес ці ні ў філь ме, ні ў 
му зей най экс па зі цыі. Бо пры ўмо ве 
поў най рэа ліс тыч нас ці па ка зу, ні хто 
не ха цеў бы апы нуц ца ў та кім му зеі, 
гля дзець та кі фільм. Бы ло б над та 
страш на. Гэ та як ба чыць во ра га са 
збро яй у ру ках і ад чу ваць, што ты 
— пад пры цэ лам. Але што ра біць 
з ус па мі на мі лю дзей, якія пе ра жы-
лі гэ ты жах? Іх трэ ба за на тоў ваць. 
За хоў ваць. Каб па мя та лі і больш не 
гра шы лі.

НЕ ЗА БЫ ТЫЯ 
ВО І НЫ

Последний приют сол да та = 
Letzte Ruhestatte fur dіe Soldatten / А. 
В. Шар ков и др. — Минск: Издатель-
ский дом «Звяз да», 2014. — 208 с.

Сё ле та ў Еў ро пе не звы чай на 
час та згад ва юц ца па дзеі Пер шай 
су свет най вай ны. Ста год дзе з дня 
па чат ку — вы дат ная на го да пры-
га даць фак ты, ус пом ніць ге ро яў, 
пе ра чы таць ра ма ны аў та раў «стра-
ча на га па ка лен ня». Та му і кні гар ні 
еў ра пей скіх ста ліц поў няц ца но вы мі 
вы дан ня мі, пры све ча ны мі Пер шай 
су свет най.

Не ад стае ў гэ тых ад но сі нах і 
Бе ла русь. Сё ле та ў на шай кра і не 
вый шла до сыць мно га но вых кніг, 
пры све ча ных па дзе ям Пер шай су-
свет най. Ад да лі мы і да ні ну па мя ці 
пісь мен ні ку-сал да ту Мак сі му Га рэц-
ка му, пе ра вы даў шы яго за піс кі «На 
ім пе ры я ліс тыч най вай не» (Вы да вец-
кі дом «Бе ла рус кая на ву ка»).

Кні га «Апош ні пры ту лак сал да-
та» зай мае асаб лі вае мес ца ў шэ ра-
гу пра ек таў да 100-год дзя з па чат ку 
вя лі кай вай ны. Яна каш тоў ная не 
толь кі для бе ла ру саў і рус кіх, але 
і для ўсіх кра ін, чые сы ны ва я ва-
лі на фран тах Пер шай су свет най. 
Ня гле дзя чы на ва ро жасць на ро даў 
сто га доў та му, сён ня пад ад ной 
вок лад кай са бра ны апі сан ні і фо-

та здым кі мес цаў па ха ван ня аў стра-
вен гер скіх, ня мец кіх і ра сій скіх ва-
ен на слу жа чых на тэ ры то рыі Брэсц-
кай, Ві цеб скай і Мін скай аб лас цей 
Бе ла ру сі. Та му не вы пад ко ва кні га 
вый шла ў фар ма це бі лінг ва — на 
рус кай і ня мец кай мо вах.

У вы дан ні пры во дзіц ца пе ра лік 
па ха ван няў ча соў Пер шай су свет-
най, да поў не ны якас ны мі фо та-
здым ка мі і апі сан нем ста ну кож на га 
з ме ма ры я лаў. Гру пай аў та раў пра-
ве дзе на вя лі кая пра ца па скла дан-
ні звод най таб лі цы са згад кай усіх 
вя до мых на сён ня па ха ван няў. Не-
ка то рыя сал дац кія мо гіл кі ця пер за-
кі ну тыя, але мно гія — да гля да юц ца 
мяс цо вы мі руп ліў ца мі, ва лан цё ра мі 
з Бе ла ру сі і Гер ма ніі, на іх уста ля ва-
ны пом ні кі ці па мят ныя зна кі. Спа-
дзя ю ся, пас ля вы ха ду кні гі за бы тых 
сал дац кіх ма гіл бу дзе менш, бо сён-
ня ва лан цё ры дак лад на ве да юць, 
ку ды кі ра вац ца і дзе пра ца ваць дзе-
ля за ха ван ня па мя ці.

ПАД НА ГЛЯ ДАМ 
СА ВЫ

Геннадий Авла сен ко. Как зве ря-
та правила безопасности на во де 
изучали; художник Ок са на Арак-
че е ва. — Минск: Издательский дом 
«Звяз да», 2014. — 40 с.

Па зна ё міць дзе так з пра ві ла мі 
бяс печ ных па во дзін — за да ча над-
звы чай скла да ная. Не па сед лі выя і 
энер гіч ныя, ма лыя не хо чуць слу-
хаць доў гія і за нуд ныя пра мо вы пра 
да зво лы і за ба ро ны, нор мы і аб ме-
жа ван ні, на ват ка лі іх рас па вя дае 
стро гі дзядзь ка ў па жар най фор ме. 
Ра та валь ні кі ж ве да юць, што пра 
не бяс пе ку лепш па пя рэдж ваць за-
га дзя, чым по тым вы праў ляць па-
мыл кі, зроб ле ныя па ня ве дан ні. Бо 
яны бы ва юць не па праў ны мі і мо гуць 
на ват каш та ваць жыц ця.

Але ка лі да спра вы зна ём ства з 
пра ві ла мі па во дзін да лу ча юц ца ка-
зач ныя сяб ры — медз ве дзя ня Тап-
тыж ка, зай ча ня Та ра пыж ка, бар су-
ча ня Бор ка і баб ра ня Ціш ка, якія, як 
дзе ці пад на гля дам баць коў ці вы ха-
валь ні каў, зна хо дзяц ца пад піль ным 
кант ро лем стро гай Са вы з мя нуш кай 
Муд рая га ла ва, увесь сум ны пра цэс 
пе ра тва ра ец ца ў вя сё лую гуль ню. 
Так, кніж ная се рыя «Звяз ды» «Пра 
бяс пе ку дзе цям» — но вы су мес ны 
пра ект Вы да вец ка га до ма, Мі ніс-
тэр ства ін фар ма цыі кра і ны і Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Бе ла ру сі — да па мо жа баць кам, вы-
ха валь ні кам, на стаў ні кам і су пра цоў-
ні кам МНС ве се ла і эфек тыў на па-
зна ё міць дзе так з пра ві ла мі па во дзін 
у роз ных мяс цо вас цях.

За ня ткі па ас но вах бяс пе кі жыц-
ця дзей нас ці пе ра тво рац ца ў чы тан-
кі-гуль ні, а па ма ты вах кні гі на ват 
тэ ат ра лі за ва ныя прад стаў лен ні 
мож на ла дзіць, пры цяг нуў шы да 
пра цы са міх вуч няў. Каз ка Ге на дзя 
Аў ла сен кі, на пі са ная ад мыс ло ва для 
вы дан ня ў ме жах се рыі, вы дат на па-
ды хо дзіць для гэ тых мэ таў.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.

�

Экс ліб рысЭкс ліб рыс  ��

СВЯ ТА ПІСЬ МЕН СТВА — 
СВЯ ТА КНІ ГІ

Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства, што сё ле та 
прой дзе ў ста ра жыт ным За слаўі, немагчыма 
ўя віць без кніг. Тут, на стэн дах ай чын ных 
вы да вец тваў, бу дуць прад стаў ле ны са мыя 
яр кія на він кі, прой дуць прэ зен та цыі 
най больш ад мет ных вы дан няў. На ту раль на, 
Вы да вец кі дом «Звяз да» не за ста нец ца ў 
ба ку ад агуль най кніж най фе е рыі і па зна ё міць 
гас цей свя та са сва і мі но вы мі пра ек та мі.

Лі рыч ны ге рой на ват 
сцвяр джае, што дзя ку ю чы 
За слаўю ён атры маў свае 
паэ тыч ныя кры лы, 
і, ка лісь ці ўра жа ны 
пры га жос цю на ва кол ля, 
не змог утры мац ца 
ад на пі сан ня пра чу ла га 
вер ша.

Гіс то ры кі ка жуць, што пра 
вай ну нель га рас па вес ці 
ні ў філь ме, ні ў му зей най 
экс па зі цыі. Бо пры ўмо ве 
поў най рэа ліс тыч нас ці па ка зу, 
ні хто не ха цеў бы апы нуц ца 
ў та кім му зеі, гля дзець та кі 
фільм.


