
Стваральніцы і музы, працаўніцы, маці ды 

жонкі, неабыякавыя да жыцця актывісткі і пяш-

чотныя істоты, якія гэтае жыццё гарманізуюць… 

Вясна — іх увасабленне. Іх час — кожнае імг-

ненне кожнага дня на працягу года, стагоддзя, 

эпохі, таму што ад іх залежыць пачатак і працяг. 

Іх дзень… 

Не, аднаго дня мала, каб казаць пра іх 

ролю і прызначэнне ў грамадстве: новы час 

дадае жанчыне клопатаў, ускладняе яе місію 

быць адказнай за жыццё наогул. Таму жан-

чыны не расслабляюцца. Не задавольваюцца 

падарункамі аднаго дня, а больш актыўна ро-

бяць свае справы, асвойваюць самыя розныя 

прафесіі і найскладанейшыя віды творчай пра-

цы. Адкрыта ці незаўважна — таму што вельмі 

розныя па характарах і праявах — яны робяць 

свет іншым. У гэтым сіла (не)слабага полу. 

Яго вяршэнства…

Вясновы баль прыгажосці, вытанчанасці і жаноцкасці, што 
дайшлі з мінулых часоў, адкрыты кожнаму гэтымі днямі:  

у Нацыянальным гістарычным музеі шыкоўная калекцыя ад 
гісторыка моды Аляксандра Васільева.
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Нацыянальная ідэнтычнасць, моўная прастора, творчае 
жыццё… Гэтыя пытанні ўздымаліся падчас вялікай размо-
вы з Прэзідэнтам Беларусі прадстаўнікоў СМІ і грамадскасці, 
якая адбылася напрыканцы мінулага тыдня. Мы прапануем 
успомніць адказы на некаторыя пытанні гуманітарнай сферы:

ІДЭНТЫЧНАСЦЬ
Наконт нацыянальнай ідэнтычнасці Аляксандр Лукашэнка ад-

значыў, што трэба паказваць, чым беларусы адрозніваюцца ад 
іншых народаў, нашы нацыянальныя рысы. Ён падкрэсліў, што 
вялікая роля ў дзяржаве — у адзінстве народа: «…Ніякая бязла-
дзіца — ні з Расіі, ні з Захаду, ні далей — ніхто нас не згорне, калі 
мы тут будзем адзіныя. Калі мы будзем дзейнічаць так, як мы 
з вамі гэта разумеем, так, як у нас у галовах. А не так: дума-
ем аднолькава, а паводзім сябе па-рознаму». Тады будуць прас-
цей вырашацца пытанні інфармацыйнай бяспекі: больш хвалюе 
Прэзідэнта не пагроза па-за межамі краіны, а наколькі мы здоль-
ныя і гатовыя абараняцца. Першае — трэба разабрацца ўнутры. 
«Любыя гарачыя сутыкненні пачынаюцца з інфармацыйных вой-
наў. І мы павінны ўмець ім процістаяць», — лічыць Прэзідэнт. — 
Давайце будаваць сваю інфармацыйную бяспеку не за кошт ін-
шых… Мы ўсе прыхільныя з вамі (і я перш за ўсё) да нашых су-
верэнітэту і незалежнасці. Толькі ў нас розныя метады барацьбы 
за гэта».

МОВА
Неаднаразова падчас размовы гучалі пытанні пра беларускую 

мову ў грамадстве. Аляксандр Лукашэнка адказаў, што белару-
ская мова, як і руская, для яго родная. На яго думку, не трэба 
іх ставіць у процівагу, але і насаджваць такія паняцці, як «рускі 
свет», не трэба. У нас беларусы размаўляюць на рускай, таму гэта 
частка і нашай культуры. Прэзідэнт пагадзіўся, што мова — гэта 
тое, што нас адрознівае ад рускіх і ад іншых нацыянальнасцяў. 
Гэта асаблівасць народа. Трэба падтрымліваць і гэтыя тэндэнцыі. 
Наконт выдання законаў на дзвюх мовах Аляксандр Лукашэнка 

адказаў, што гэта магчыма, але пацягне дадатковыя выдаткі.
АСЯРОДАК

Генеральны дырэктар Нацыянальнага мастацкага музея Ула-
дзімір Пракапцоў паведаміў, што першую чаргу музейнага квар-
тала плануецца адкрыць у 2020 годзе. На гэтым мерапрыемстве 
будуць чакаць і Прэзідэнта. «Калі там невялікія грошы і можна 
паскорыцца, то потым дапамагу, усё роўна ж будзем будаваць. 
Пажадана хутчэй», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, даручыўшы 
старшыні Мінгарвыканкама Анатолю Сіваку асабіста ацаніць 
аб’ём работ на будаўніцтве.

Уладзімір Пракапцоў таксама агучыў просьбу аб сустрэчы з 
кіраўніком дзяржавы ад Беларускай канфедэрацыі творчых са-
юзаў, якая аб’ядноўвае мастакоў, музыкаў, архітэктараў і іншых 
творцаў. Прадстаўнікі саюзаў маглі б агучыць просьбы і прабле-
мы, прычым многія з іх не патрабуюць фінансавых уліванняў, 
адзначыў ён. Аляксандр Лукашэнка адказаў, што гэта правільная 
і вельмі добрая прапанова, і даручыў Адміністрацыі Прэзідэнта 
прадумаць фармат сустрэчы.

Дзяржаўнасць. Усебеларуская 
акцыя «Мы — грамадзяне Бе-

ларусі!», прысвечаная Дню Канстыту-
цыі, пройдзе ва ўсіх рэгіёнах краіны. 
Цэнтральныя падзеі стартуюць 13 са-
кавіка. Менавіта ў гэты дзень у Музеі 
сучаснай беларускай дзяржаўнасці 
пашпарты 14-гадовым падлеткам уру-
чыць кіраўнік Адміністрацыі Прэзі-
дэнта Рэспублікі Беларусь Наталля 
Качанава. Галоўнымі героямі ўрачы-
стасці сімвалічна стануць 25 маладых 
людзей з усіх рэгіёнаў краіны і Мін-
ска. Гэта выдатнікі вучобы, удзельнікі 
навукова-практычных канферэнцый, 
пераможцы і прызёры рэспублікан-
скіх спаборніцтваў, фестываляў, 
конкурсаў, прадметных алімпіяд, ак-
тывісты БРСМ і БРПА.

Імідж. Кадры з нацыянальнага 
фільма пра Янку Купалу пра-

дэманстравалі на кінастудыі «Бе-
ларусьфільм» жонкам кіраўнікоў 
дыпламатычных прадстаўніцтваў і 
прадстаўніцтваў міжнародных аргані-
зацый падчас традыцыйнай сустрэчы 
з нагоды Дня жанчын, інфармуе  
БелТА. Традыцыйна прыём аргані-
завала жонка міністра замежных 
спраў Беларусі Вера Палякова-Макей. 
Сёлета яна прапанавала правесці ме-
рапрыемства на базе Нацыянальнай 
кінастудыі «Беларусьфільм».

Памяць. Выстаўка творчых пра-
ектаў Валянціна Занковіча 

«Следам за марай...» адкрылася 1 са-
кавіка ў Дзяржаўным мемарыяльным 
комплексе «Хатынь». Фотадакумен-
тальная экспазіцыя пачынае цыкл 
мерапрыемстваў з нагоды 50-годдзя 
адкрыцця мемарыялаў «Хатынь» і 
«Курган Славы», інфармуе БелТА. Ад-
крыццё комплексу «Хатынь» у знач-
най ступені паўплывала на ўяўленне 
пра Беларусь і яе гістарычнае месца 
на савецкай прасторы, у Еўропе і 
свеце. Мемарыял стаў знакавым мес-
цам, своеасаблівай візітоўкай краі-
ны, аб’яднаўшы памяць не толькі пра 
жыхароў вёскі Хатынь, па-зверску 
забітых карнікамі ў сакавіку 1943 года. 
Творчая група аўтараў мемарыяла — 
архітэктары Юрый Градаў, Валянцін 
Занковіч, Леанід Левін і скульптар 
Сяргей Селіханаў — паказала траге-
дыю ўсяго беларускага народа.

Рэгіёны. У Гродзенскай во-
бласці плануецца перавесці ў 

лічбавы фармат экспазіцыі музеяў і 
прэзентаваць віртуальныя туры, па-
ведаміў журналістам намеснік стар-
шыні аблвыканкама Віктар Лісковіч. 
Прэзентацыя музеяў у віртуальнай 
прасторы дасць магчымасць выгад-
на прадставіць рэгіён на ўнутраным 
і знешнім турыстычным рынках, 
атрымаць новых гасцей. Напрыклад, 
у Гродзенскім раёне за апошні час 
адкрыліся музей пісанкі, музей бела-
рускага ручніка, музей лялек і экспазі-
цыя мініяцюр значных архітэктурных 
аб’ектаў. У рэгіёне распрацоўваецца 
мабільная праграма, якая раскажа пра 
славутасці і месцы адпачынку ўздоўж 
асноўных трас. Цалкам рэалізаваць 
мабільную праграму мяркуецца да ве-
расня. І гэта стане адным з падарункаў 
да 75-годдзя Гродзенскай вобласці.

Тым часам у выставачнай зале 
Брэсцкага абласнога грамад-

ска-культурнага цэнтра адкрыла-
ся выстаўка маладых мастакоў «Усе  
разам — 6». Разам з работамі ма-
ладых мастакоў Брэсцкай во-
бласці ў экспазіцыі прадстаўлены 
творы пераможцаў арт-праекта 
«Асенні салон Белгазпрамбанка». 
Гасцявы праект прымеркаваны да 
святкавання тысячагоддзя горада і 
дваццацігоддзя абласной дырэкцыі 
ААТ «Белгазпрамбанк». У выставач-
най зале размешчана 75 работ вы-
яўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва 34 аўтараў, многія з якіх — 
прызёры і лаўрэаты міжнародных, 
рэспубліканскіх, абласных выставак і 
конкурсаў. Выстаўка «Усе разам — 6» у 
Брэсце будзе працаваць па 17 сакавіка.

Агляд афіцыйных падзей ад  
Інесы ПЕТРУСЕВІЧ

Часапіс

Мінскае гарадское аддзяленне  
СПБ запрашае:

11 сакавіка — у Школу юнага паэта пры 
сталічным аддзяленні (15.00).

11 сакавіка — на ўрок мужнасці з удзе-
лам Аляксандра Кавалёнка ў Дом літара-
тара (15.00).

12 сакавіка — у літаратурны клуб «Сло-
ва» пры публічнай бібліятэцы № 3 (14.00).

12 сакавіка — на імпрэзу з удзелам пісь-
меннікаў аддзялення ў беларуска-турэцкі 
клуб «Дыялог сяброў» (вул. Крапоткіна, 
89) (14.00).

13 сакавіка — у студыю юных літара-
тараў «Шабаноўскія званочкі» пры дзіця-
чай бібліятэцы № 3 (11.00).

13 сакавіка — на адборачны тур кон-
курсу чытальнікаў паэзіі Беларусі сярод 
студэнтаў Беларускага дзяржаўнага пед 
універсітэта імя М. Танка (вул. Магі-
лёўская, 37) (13.30).

14 сакавіка — на чарговае пасяджэнне 
літаратурнай студыі «Вобраз» з удзелам 
пісьменнікаў аддзялення ў СШ № 168 (12.00).

14 сакавіка — на літаратурна-музыч-

ную імпрэзу «Беларускі чацвер» з удзелам 
Анатоля Кудласевіча ў дзіцячую бібліятэ-
ку № 15 (13.00).

14 сакавіка — на сустрэчу з Таццянай Жы-
лінскай у літаратурны клуб «Шчырасць» 
пры публічнай бібліятэцы № 22 (16.00).

14 сакавіка — на сустрэчу з маладымі 
паэтамі ў паэтычны клуб «Парнас» пры 
публічнай бібліятэцы № 5 (17.30).

15 сакавіка — на свята дзіцячай кнігі 
ў межах праекта «Званы госць» з удзелам 
Міхася Пазнякова ў СШ № 209 (12.00).

Брэсцкае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

12 сакавіка — на сустрэчу з Таццянай 
Дземідовіч у межах тыдня дзіцячай кнігі 
ў філіял № 14 Брэсцкай цэнтральнай бі-
бліятэкі імя А. С. Пушкіна (13.00).

15 сакавіка — на пасяджэнне літара-
турнага аб’яднання «Жарынка» ў памяш-
канне рэдакцыі раённай газеты «Навіны 
Камянеччыны» (17.00).

Віцебскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

12 сакавіка — на літаратурную  

сустрэчу «У палоне прыгажосці» з Мікала-
ем Балдоўскім і Галінай Загурскай у Полац-
кі дзяржаўны медыцынскі каледж (8.30).

14 сакавіка — на літаратурную сустрэчу 
з Галінай і Сяргеем Трафімавымі «Па ста-
ронках кніг “Рассказы Деда Природоведа”» 
ў Мінскую дзіцячую бібліятэку № 10 (11.00).

Гродзенскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

12 сакавіка — на вечар рамантычнай 
лірыкі «Формула вясны» з удзелам Вік-
торыі Смолкі, Антаніны Нурэтдзіна-
вай, Алены Марынец, Таццяны Лашук у 
цэнтральную гарадскую бібліятэку імя  
А. Макаёнка (16.00).

14 сакавіка — на вечар памяці Раісы 
Байковай «Мне б взойти ромашкой на по-
лях...» у Гродзенскую абласную навуковую 
бібліятэку імя Я. Ф. Карскага (16.00).

Магілёўскае абласное аддзяленне  
СПБ запрашае:

14 сакавіка — на літаратурную су-
стрэчу з Алесем Казекам у Магілёўскае 
дзяржаўнае спецыяльнае прафесійна-тэх-
нічнае вучылішча № 2 (13.00).

акцэнты тыдня

Ахова і захаванне, аднаўленне аб’ектаў 
гісторыка-культурнай спадчыны на- 

шай краіны застаецца адным з прыяры-
тэтных кірункаў дзейнасці многіх дзяр-
жаўных органаў, прыватных і грамадскіх 
арганізацый. Так, літаральна на нашых 
вачах паўстаюць з руінаў былыя велічныя 
замкі, палацы, аднаўляюцца сядзібныя 
дамы, рэстаўруюцца знакавыя роспісы і 
фрэскі. На працягу мінулага года заверша-
ны рэстаўрацыйна-рамонтныя работы на  
115 каштоўных для гісторыі аб’ектах, і 
сёлета работа будзе працягвацца.

Як паведаміла намеснік начальніка 
ўпраўлення па ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны Міністэрства культуры Белару-
сі Наталля Хвір, у гэтым годзе шмат увагі 
будзе ўдзяляецца рэстаўрацыі Гальшан-

скага замка Сапегаў (на гэты аб’ект выдат-
коўваецца каля 800 тысяч рублёў), работы 
будуць весціся ў Гомельскім палацава-
паркавым ансамблі (выдзеляць 400 ты- 
сяч рублёў), працягнецца аднаўленне 
ўнікальных фрэсак у Спаса-Праабражэн-
скай царкве ў Полацку (бюджэт складзе  
28 тысяч рублёў). У ліку важных аб’ектаў 
усё яшчэ застаюцца палац Сапегаў у Ру-
жанах, Стары замак у Гродне, а таксама 
касцёл-кляштар у Мсціславе (на яго кан-
сервацыю выдаткавана каля 230 тысяч 
рублёў).

Не застанецца без увагі сядзіба выдат-
нага кампазіратара, мастака Напалеона 
Орды ў вёсцы Варацэвічы Іванаўскага 
раёна. На аднаўленне дома, дзе нарадзіўся 
і вырас знакаміты творца, сёлета будзе за-
трачана 859 тысяч рублёў.

Адзін з важных кірункаў працы па ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны — кан-
троль за ўмовамі эксплуатацыі аб’ектаў. 
Так, і сёлета будзе працягвацца работа па 
маніторынгу будынкаў, выяўленні канды-
цыянераў, тэлевізійных антэн на фасадах 
гістарычных будынкаў, аглядзе археала-
гічнай спадчыны.

Марына ВЕСЯЛУХА

ГАЛОЎНАЕ  —  ЗБЕРАГЧЫ

Сваімі ўражаннямі ад сустрэчы падзялілася Алена Стэльмах, 
першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі:

— Перш за ўсё ўражвае жаданне Прэзідэнта пачуць кожнага. 
У зале было шмат людзей, якія прадстаўлялі розныя сферы дзей-
насці, як, зрэшты, і тыя, хто мае розныя погляды. Але ні адно 
пытанне не засталося па-за ўвагай Прэзідэнта. Ён быў шчыры 
ў адказах, нават калі самі пытанні насілі «з’едлівы» характар.

Дыялог з Прэзідэнтам вялі як прадстаўнікі айчынных СМІ, 
так і замежных. Цікавымі былі меркаванні экспертаў. Размова 
атрымалася настолькі рознабаковая, што, мабыць, кожны з  
удзельнікаў вынес для сябе шмат новай інфармацыі. Важна тое, 
што многае са сказанага Кіраўнік дзяржавы занатоўваў, даваў 
даручэнні кіраўніку адміністрацыі, міністрам. Гэта кажа аб 
дзейсным характары «Вялікай размовы». Асабіста мяне асабліва 
ўразіла фраза Прэзідэнта: «Для мяне кнігі нараўне з абразамі».

АДКРЫТА  І  РОЗНАБАКОВА

Прафесійна адлюстроўваць падзеі, 
што адбываюцца ў культуры нашай 

краіны, рэагаваць на з’яўленне ўсяго но-
вага ў творчым жыцці — з гэтай задачай 
«ЛіМ» спраўляецца, зазначылі ўдзель-
нікі выніковага пасяджэння рэдакцый-
най калегіі выдання. На працягу года на 
старонках штотыднёвіка былі рэаліза-
ваны адметныя праекты, аднымі з якіх 
з’яўляюцца «Лира», «Сілуэты спадчыны», 
настаўніцкі конкурс «Урокі сучаснасці», 
пабачылі свет вершы 113 айчынных паэ-
таў і апавяданні 52 празаікаў, сярод якіх — 
і творы маладых літаратараў, прадстаўле-
ныя на конкурс «Першацвет», а таксама 

шматлікія творы пісьменнікаў блізкага і 
далёкага замежжа, пераствораныя па-бе-
ларуску.

Традыцыйна склалася, што сёння асноў-
ны чытач выдання — узроставы. Моладзь 
жа найбольш чытае газету ў інтэрнэце. 
Таму задачай на найбліжэйшы час бачыц-
ца пашырэнне чытацкай аўдыторыі праз 
трансфармацыю старонкі прасторы ў ін-
тэрнэце, дзе можна будзе чытаць творы 
айчынных пісьменнікаў, крытычныя ар-
тыкулы, заўжды актуальную пісьменніц-
кую публіцыстыку.

З мэтай далучаць да больш актыўнага 
ўдзелу ў культурным жыцці краіны твор-

чую інтэлігенцыю на старонках выдання 
быў аб’яўлены конкурс на найлепшую 
публікацыю года ў трох намінацыях: «Па-
эзія», «Проза» і «Крытыка». Пераможцы, 
вызначаныя па выніках 2019 года, будуць 
узнагароджаны ў пачатку 2020-га.

Змястоўны праект, які быў задуманы 
ў канцы мінулага года і пачаў рэалізоў-
вацца сёлета, — знаёмства з творчым 
жыццём абласных аддзяленняў Саюза 
пісьменнікаў Беларусі: перыядычна бу-
дуць выходзіць літаратурныя старонкі, 
прысвечаныя творчасці сябраў абласных 
аддзяленняў.

Яна БУДОВІЧ

Адчуваць нерв часу

Сёлета будзе працягвацца рэстаўрацыя 
Гальшанскага замка Сапегаў.
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9 сакавіка — 115 гадоў з дня нараджэн-
ня Валянціна Дзежыца (1904—1964), ма-
стака, педагога.

9 сакавіка — 95 гадоў з дня нараджэн-
ня Тараса Паражняка (1924—2017), май-
стра дэкаратыўна-ўжытковага мастацтва, 
педагога, заслужанага дзеяча мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь.

10 сакавіка — 130 гадоў з дня нараджэн-
ня Уладзіміра Пігулеўскага (1889—1958), 
празаіка, драматурга, крытыка, пераклад-
чыка.

10 сакавіка — 90 гадоў з дня нараджэн-
ня Аркадзя Наркевіча (1929—2002), мо-
вазнаўца.

11 сакавіка — 90 гадоў з дня нараджэння 

Генадзя Праваторава (1929—2010), 
расійскага і беларускага дырыжора, 
педагога.

11 сакавіка — 75 гадоў з дня 
нараджэння Мікалая Баркоўска-
га, габаіста, заслужанага артыста 
Рэспублікі Беларусь.

12 сакавіка — 105 гадоў з дня нара-
джэння Уладзіміра Клішэвіча (1914—
1978), паэта.

13 сакавіка — 95 гадоў з дня нараджэн-
ня Марыі Зінкевіч (1924—2010), заслужа-
най артысткі Рэспублікі Беларусь.

13 сакавіка — 85 гадоў з дня нараджэн-
ня Аўгінні Кавалюк (сапр. Яўгенія Сідаро-
віч) (1934—2007), паэтэсы, перакладчыцы.

13 сакавіка — 70 гадоў з дня 
нараджэння Арсеня Двароніна, 
майстра дэкаратыўна-ўжытковага 
мастацтва.

14 сакавіка — 85 гадоў з дня 
нараджэння Міхася (Міхаіла) 

Клебановіча, пісьменніка, сцэнарыста, за-
служанага работніка культуры Рэспублікі 
Беларусь.

Беларуская дэлегацыя ўзяла ўдзел 
у Латвійскім кніжным кірмашы, 

паведамілі ў Міністэрстве інфарма-
цыі. Напярэдадні выстаўкі намеснік 
міністра інфармацыі Беларусі Ігар Бу-
зоўскі і члены беларускай дэлегацыі 
наведалі Елгаўскую друкарню, дзе ім 
прадставілі высокатэхналагічнае палі-
графічнае абсталяванне, якое дае маг-
чымасць вырабляць каля 4 тыс. кніг 
у гадзіну, прэзентавалі прынцыпы 
арганізацыі вытворчасці. Дэлегацыю 
азнаёмілі са спецыфікай рынку кніга-
друкавання Латвіі, абмеркаваны пер-
спектывы ўзаемадзеяння з Беларуссю. 
У мэтах развіцця двухбаковага супра-
цоўніцтва адбылася сустрэча з бела-
рускім таварыствам «Лянок» (Елгава). 
Перададзена бібліятэчка кніг з ма-
тэрыяламі аб II Еўрапейскіх гульнях.

Міжнародны выставачны пра-
ект «Сальвадор Далі» прадста- 

вяць у Нацыянальным мастацкім му-
зеі Беларусі, паведамляе БелТА. У 
экспазіцыі будзе паказана больш за  
100 твораў скульптуры, графікі і 
ювелірнага мастацтва, створаныя 
адным з найвялікшых мастакоў ХХ 
стагоддзя. Акрамя таго, дзве манумен-
тальныя скульптуры Сальвадора Далі 
размесцяцца ў гарадской прасторы. 
Экспанаты з’яўляюцца часткай ка-
лекцыі «Сусвет Далі» (Dali Universe), 
якая лічыцца адным з найбуйнейшых 
прыватных збораў скульптуры і дэ-
каратыўна-прыкладнога мастацтва 
Сальвадора Далі. Творы з гэтай ка-
лекцыі былі прадстаўлены больш як у  
100 прэстыжных музеях па ўсім свеце, 
выстаўкі наведалі амаль 12 млн чалавек.

Юныя віцебскія мастакі завая-
валі ўзнагароды VI Усерасій-

скага вочнага юнацкага конкурсу 
выяўленчага мастацтва з міжнарод-
ным удзелам «Медны коннік — 2019» у 
Санкт-Пецярбургу, паведамляе БелТА. 
Арганізатары конкурсу — федэраль-
ная адукацыйная праграма «Юны 
мастак» і Навукова-даследчы музей 
Расійскай акадэміі мастацтваў. Юныя 
віцебскія мастакі годна падтрымалі 
статус Віцебска як горада мастакоў. 
На рахунку дзяцей — тры ўзнагаро-
ды: у малодшай групе ў «Графічнай 
кампазіцыі» першае месца заняла Ліза 
Несцярэнка, у «Аўтапартрэце» трэцім 
стаў Міхаіл Літвін, а ў старэйшай групе 
Гран-пры па суме ўсіх балаў заваявала 
Ганна Аляхновіч.

Пісьменнік Барыс Акунін плануе 
сёлета выпусціць сёмы том се-

рыі «История государства Российско-
го», новую кнігу з цыкла «Семейный 
альбом» і гістарычны прыгодніцкі 
раман «Доброключения Луция Кати-
на». Як паведамляе ТАСС, пісьменнік 
працуе над трыма творамі адначасо-
ва. Барыс Акунін (сапраўднае імя — 
Рыгор Чхарцішвілі), найболей вя-
домым літаратурным цыклам якога 
лічыцца серыя дэтэктыўных твораў 
«Приключения Эраста Фандорина», у 
канцы лютага запрасіў сваіх прыхіль-
нікаў выказаць меркаванне, за які з 
раманаў яму варта ўзяцца. Чытачы 
павінны абраць паміж раманам «Фен-
тези» з цыкла «Жанры» і дэтэктывам, 
у якім галоўным героем стане перса-
наж кніг аб Эрасце Фандорыне японец 
Маса.

Продаж квіткоў на песенны кон-
курс «Еўрабачанне-2019» у 

Ізраілі прыпынены. Арганізатары 
падазраюць, што найлепшыя мес-
цы ў глядзельнай зале нясумленным 
спосабам дасталіся мясцовым знака-
мітасцям, паведамляе АЗЕРТАДЖ са 
спасылкай на сайт intermedia.ru. Старт 
продажаў адбыўся 28 лютага, і ўжо праз 
гадзіну ўсе квіткі на фінал конкурсу 
былі раскупленыя. Адзначаецца, што 
шматлікія прыхільнікі «Еўрабачання» 
скардзіліся на праблемы з доступам да 
сайта з квіткамі, а хутка ў сацыяльных 
сетках іх пачалі перапрадаваць па за-
вышаных у 2,5 раза кошце. Да расследа-
вання падключыўся міністр унутранай 
бяспекі Ізраіля Гілад Эрдан. Паліцыя 
атрымала распараджэнне прыняць не-
адкладныя меры супраць спекулянтаў, 
дзеянні якіх «азмрочваюць святочную 
і радасную падзею і падрываюць між-
народны імідж краіны».

Агляд цікавінак ад  
Іны ЛАЗАРАВАЙ

Часапіс

Выдавецкі дом «Звязда» выказвае 
глыбокае спачуванне намесніку 

галоўнага рэдактара часопіса «Полы-
мя» Мікалаю Валянцінавічу Трусу з 
прычыны напаткаўшага яго вялікага 
гора — смерці МАЦІ.

за падзеяй 

праект 

люстэрка тыдня

Па выніках галасавання 
яна абышла Алега 
Хадоску: 30 галасоў 
супраць 41. Прагаласавалі 
ўсе, хто прысутнічаў на 
пазачарговым  
ХVII з’ездзе Беларускага 
саюза кампазітараў. 

На дадзены момант арганізацыя 
налічвае 111 сяброў. Мінулы год прынёс 
саюзу і айчыннай музычнай культу-
ры наогул незваротныя страты: ад нас 
пайшлі кіраўнікі арганізацыі старшыня 
Ігар Лучанок і яго намеснік Эдуард За-
рыцкі. Аднак прага быць, існаваць як 
паўнавартаснай творчай арганізацыі 
прымусіла сабрацца, і не толькі для таго, 
каб абраць новага старшыню.

— Упершыню за больш чым 30 гадоў 
з’езд Беларускага саюза кампазітараў ад-
бываецца без старшыні Ігара Лучанка, — 
адзначыў міністр культуры Беларусі 
Юрый Бондар і паабяцаў зрабіць усё для 
ўшанавання памяці народнага артыста 
Беларусі і СССР і захавання яго спадчы-
ны. Але асноўны пасыл быў скіраваны ў 
бок развіцця айчыннай музычнай куль-
туры і самой арганізацыі, якую доўга 
ўзначальваў Ігар Міхайлавіч: — Сёння 
іншая мадэль стаўлення да творчага ча-
лавека. Творчых асоб мы заўсёды чуем, 
галоўнае — прыходзіць з канкрэтнымі 
ініцыятывамі і праектамі: пытанне не ў 
адсутнасці сродкаў, а ў іх разумным раз-
меркаванні. Але патрэбны канкрэтны 
вынік. Што першасна: грошы ці твор-
часць? Гэтую дылему вырашыць наогул 
складана. Але калі ёсць добрая ініцыя-
тыва, то ў дзяржавы заўсёды знойдуцца 
сродкі на яе падтрымку.

Напрыклад, у перыяд пасля правя-дзен-
ня ХVII з’езда Міністэрства разам з Са-
юзам кампазітараў праводзілі работу па 
закупцы твораў беларускіх кампазітараў. 

У 2017 годзе закуплена 140 твораў на 
больш чым 60 тысяч рублёў, у 2018 го- 
дзе — больш за 100 твораў на суму  
55 тыс. рублёў… Ужо ў час падрыхтоўкі 
да пазачарговага з’езда было выказана 
шэраг ініцыятыў, напрыклад, арганіза-
цыя конкурсу па стварэнні сімфанічных 
твораў да 75-годдзя Перамогі. Агучвала-
ся прапанова наконт больш шырокага 
ўключэння твораў беларускіх аўтараў у 
рэпертуар аркестравых і харавых калек-
тываў.

Намеснік старшыні беларускага Саюза 
кампазітараў Віктар Кісцень адзначыў, 
што трэба мяняць падыходы да работы 
арганізацыі і скараць новыя прасторы, 
дзе цяпер існуе моладзь. Ёсць ідэя пра-
екта Дома беларускай музыкі з цыклам 
адукацыйных праграм, думкі пра кон-
курс на стварэнне сімфанічнага твора з 
далейшым яго выкананнем. «За тры гады 
дзейнасці з’явілася разуменне, што Саюз 
кампазітараў працягне сваё існаванне 
толькі дзякуючы актывізацыі грамад-
скай ініцыятывы яго ўдзельнікаў», — 
падкрэсліў Віктар Кісцень.

А тое, што кампазітары неабыякавыя 
да лёсу творчага саюза, падкрэслілі га-
рачыя спрэчкі, якія разгарнуліся вакол 
абмеркавання праекта новага статута. 
Асабліва пранцыпова паставіліся да 
пункту пра прыём у кола сяброў саюза: 
ці варта разглядаць толькі тых канды-
датаў, што маюць вышэйшую спецыяль-
ную адукацыю, альбо таксама і тых, хто 
можа не мець дыплома, але робіць вялікі 
ўнёсак у развіццё беларускай музыкі? 
Прэцэдэнт стварыў калісьці сам Ігар 
Лучанок, дзякуючы якому ў Саюз кам-
пазітараў быў прыняты Уладзімір Му-
лявін. Але калі б масцітыя прафесіяналы 
адхілілі такую кандыдатуру, ці спрыяла 
б гэта аўтарытэту творчай арганізацыі? 
Тым больш што кандыдатуры патэн-
цыйных членаў разглядае праўленне са-
юза, то-бок асобы, надзеленыя даверам 

і здольныя адрозніць самадзейнасць ад 
належнага ўзроўню.

Шэраг прафесійных пытанняў узняў 
у сваёй прамове Алег Хадоска, які сёння 
з’яўляецца адным з тых кампазітараў, чые 
сур’ёзныя і вялікія творы гучаць у кан-
цэртных залах і музычных тэатрах, але:

— Ёсць праблема прасоўвання і выка-
нання беларускай сімфанічнай музыкі. 
У выніку чалавек сыходзіць у камерную 
музыку: гэтыя праекты прасцей рэалі-
заваць. Але кампазітару неабходна чуць 
свае творы: аўтар павінен разумець свае 
плюсы і мінусы, гэта дае стымул у твор-
часці.

Алена Атрашкевіч, вядомая ў тым ліку 
як аўтар песень на вершы сучасных бе-
ларускіх паэтаў, сярод іншых пунктаў 
сваёй праграмы прапанавала больш 
актыўна весці асветніцкую працу, у 
прыватнасці сярод дзяцей, а таксама ад-
значыла неабходнасць узаемадзейнічаць 
з іншымі творчымі саюзамі краіны для 
сумесных праектаў: зашмат беларускай 
музыкі не бывае.

Ларыса ЦІМОШЫК

Пачуць сваю музыку
Саюз кампазітараў краіны ўзначаліла Алена Атрашкевіч

Нацыянальны мастацкі музей Беларусі 
працягвае прымаць падарункі да свайго 
80-годдзя. Так, у Белай зале музея адбылася 
прэзентацыя аўтарскага праекта Алега 
Лукашэвіча і Аляксандра Аляксеева «Сучаснае 
мастацтва Беларусі».

У аснову фільма ўвайшлі важныя падзеі, звязаныя з Нацы-
янальным мастацкім музеем: гісторыя рэканструкцыі філія-
лаў — Мірскага замка і музея Бялыніцкага-Бірулі ў Магілёве, 
будаўніцтва новага корпуса музея. Аднак, па словах аўтараў, 
больш увагі ў фільме яны вырашылі сканцэнтраваць на асобе 
Уладзіміра Пракапцова як жывапісца.

— Менавіта культура з’яўляецца мерай таго, наколькі гра-
мадства развітае, наколькі яно можа ўяўляць цікавасць для 
сусветнай супольнасці, — адзначае аўтар і рэжысёр праекта 

«Сучаснае мастацтва Беларусі» Аляксандр Аляксееў. — Ула-
дзімір Пракапцоў стаў для нас цікавым героем. У фільме мы 
паспрабавалі комплексна паказаць яго творчую індывідуаль-
насць і прафесійны талент як кіраўніка.

Наступнай гісторыяй, якой Алег Лукашэвіч і Аляксандр 
Аляксееў папоўняць сваю аўтарскую калекцыю «Сучаснага 
мастацтва Беларусі», стане партрэт мастака Рамана Засло-
нава. Фільм практычна гатовы, прэзентацыя запланавана на 
красавік. Тады ж, у красавіку, іх праект выйдзе на шырокую 
публіку: тэлеканал «Беларусь 3» выпусціць у эфір усе фільмы 
пра беларускіх мастакоў, створаныя аўтарамі на сёння. Усяго 
іх адзінаццаць. Два героі ўжо пакінулі гэты свет, аднак у ві-
дэакалекцыі «Сучаснага мастацтва Беларусі» галасы мастакоў 
Анатоля Бараноўскага і Уладзіміра Кожуха назаўжды захава-
юцца жывыя.

Вікторыя АСКЕРА

КАЛЕКЦЫЯ  ПАРТРЭТАЎ.  XXI
У Нацыянальным мастацкім музеі прэзентавалі новую серыю дакументальна-адукацыйнага 

цыкла «Сучаснае мастацтва Беларусі»
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ГІСТОРЫК З БРАСЛАВА

Браслаўскі край я палюбіў з першай жа 
сваёй журналісцкай вандроўкі. Неаб-

сяжная прыгажосць, якая адкрываецца воку, 
калі пад’язджаеш да Браслава, які нечым на-
гадвае казачны прыморскі гарадок з «Пунсо-
вых ветразяў» Аляксандра Грына, люстраная 
гладзь возера Дрывяты, Замкавая гара, з якой 
можна назіраць велічны абсяг азёраў і ўзгор-
каў...

І колькі ні бываў тут, заўсёды не пакідала 
пачуццё захаплення і замілаванасці. А яшчэ 
ў Браславе мяне заўсёды вабіў мясцовы му-
зей. Невялікі двухпавярховы будынак захоў-
ваў безліч унікальных, любоўна і адмыслова 
складзеных экспанатаў.

А яшчэ супрацоўнік музея Кастусь Шыд-
лоўскі — высокі хударлявы малады хлопец з 
выдатнай беларускай мовай, з уменнем ярка і 
сцісла распавесці пра тую ці іншую старонку 
гісторыі роднага краю. Гэта менавіта Кастусь 
звёў мяне з унікальнымі народнымі майстра-
мі з вёскі Слабодка, не раз быў героем маіх 
рэпартажаў.

За час нашага знаёмства Кастусь паспеў 
стаць аўтарам дзясятка кніг па гісторыі Бра-
слаўшчыны. У яго трыццаць выдавецкіх пра-
ектаў — ад турысцкіх даведнікаў да дзіцячых 
паштовак «Гісторыя Браслава ў малюнках». 
Ён аўтар больш як паўтысячы публікацый у 
энцыклапедычных і навуковых выданнях.

Браслаў па ініцыятыве Шыдлоўскага стаў 
цэнтрам цікавых краязнаўчых канферэнцый, 
у якіх бралі ўдзел навукоўцы з Беларусі, Расіі, 
Літвы, Польшчы. Складу ўдзельнікаў мог бы 
пазайздросціць любы буйны горад Еўропы. 
Намаганнямі Кастуся пасля кожнай выходзілі 
каталогі, навуковыя зборнікі.

Неяк, калі ў Полацкім дзяржаўным уні-
версітэце адкрыўся гістарычны факультэт, 
я парэкамедаваў кандыдатуру Шыдлоўскага 
тагачаснаму рэктару Эрнсту Міхайлавічу Ба-
бенку. Ён, пазнаёміўшыся з творчым багажом 
былога выпускніка БДУ, з ахвотай адгукнуўся 
на гэтую прапанову.

Але Кастусь ад пераезду ў Наваполацк ад-
мовіўся, сказаўшы, што ў яго нямала творчых 
задум у родным Браславе. І ў невялікім гарад-
ку працягваліся пленэры і гісторыка-края-
знаўчыя выстаўкі, ён адкрыў для масавага 
чытача імёны знакамітага доктара Нарбута, 
які пабудаваў першую бальніцу і выратаваў 
сотні браслаўчан, іншых славутых ураджэн-
цаў краю. Сабраў звесткі пра гісторыю мясцо-
вага касцёла.

А летась Шыдлоўскі прэзентваў у сталіцы 
і родным градзе сваю новую кнігу «Васковыя 
таблічкі: погляд на мінулае і будучыню». Гэтая 
тэма зацікавіла даследчыка падчас раскопак у 
Дрысвятах, якія ён праводзіў разам са студэн-
тамі Познаньскага ўніверсітэта з Польшчы.

Васковыя таблічкі — адзін з найстаражыт-
нейшых пісьмовых матэрыялаў, якім кары-
сталіся нашы продкі. Прычым Шыдлоўскі не 
толькі даследуе гісторыю васковых таблічак, 
але і вырабляе іх сам. У кнізе, напісанай вель-
мі лёгкай, па-майстэрску віртуознай мовай, 
ёсць нават парады, як самому ў хатніх умовах 
зрабіць падобную таблічку.

Сустрэча з археолагамі і рэстаўратарамі 
паспрыяла далейшай даследчыцкай працы. 
Цяпер Кастусь працуе ў Цэнтры вікінгаў і 
славян, што ў польскім горадзе Шчэцін, але 
штогод прыязджае дадому ў Браслаў на тры 
месяцы.

Сёння ён адзін з самых буйных даследчыкаў 
па васковых таблічках у Еўропе. У яго калек-
цыі некалькі сотняў фотаздымкаў таблічак з 
розных гравюр, карцін, фрэсак.

Мне даўно хочацца зноў пабачыцца з гэтым 
цікавым чалавекам, успомніць нашы сумес-
ныя сустрэчы і вандроўкі, пачуць яго цікавыя 
расповеды. А пакуль перагортваю кніжку з 
дарчым надпісам і наталяюся цікавымі звест-
камі і выдатным стылем аўтара.

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ

землякі 

Што ў беларускай літаратуры самае 
цікавае?

Героі? Шматтомныя апісанні пры-
роды? Патрыятычная лірыка?

Жанчына.
Яркая, гордая, незалежная, сексуальная, бя-

сконца прыцягальная, парадаксальная — вось 
сапраўдны непадманны змест прыгожага пісь-
менства, да якога хочацца вяртацца неаднара-
зова.

Жанчына ў творах нашых літаратараў амаль 
заўсёды мацнейшая за мужчыну.

Макаёнак у «Трыбунале» гэта паказаў з гра-
тэскнай насмешлівасцю: твор заканчваецца 
тым, што героя, як таго непатрэбнага шчанюка, 
сямейнікі па загадзе яго жонкі садзяць у мя-
шок, каб патапіць.

Янка Купала выяўляў моц жанчыны з дыяме-
тральна супрацьлеглых бакоў.

Паўлінка, Бандароўна, Алеся (з аднаймен-
нага верша) — гэта ўвасабленне духоўнай і 
энергетычнай моцы. Гераіні здзіўляюць нава-
кольнае падкрэслена-прыземленае асяроддзе 
нязломным духам, жаданнем быць не такімі, 
як усе, сваёй неардынарнасцю.

Паэт не толькі любіць такіх сваіх гераінь, але 
і… зайздросціць ім. Бо і сам хацеў быць энер-
гетычна і духоўна нязломным не толькі ў сваіх 
шэдэўрах, але і ў рэальным жыцці.

Менавіта жанчыны ў Янкі Купалы здатныя 
на сапраўдны ўчынак.

Паўлінка не баіцца парваць са сваім дробна-
шляхецкім укладам і сігануць у змрок ночы, 
у поўную невядомасць (о, як хацелася неад-
наразова і самому паэту зрабіць гэтак жа!). 
Бандароўна дзеля захавання гонару гатовая ах-
вяраваць сабой. Алеся з апантанасцю Гурына-
Маразоўскага марыць пра авіяцыю. Ніхто не 
разумее падобных жаданняў, але гераіню гэта 
не хвалюе. Яе ўнутраная незалежнасць і ўпэў-
ненасць мацнейшая.

Янка Купала, як ніхто з беларускіх пісьмен-
нікаў, умеў апісваць і жанчын-дэманаў.

Чытаеш «Сон на кургане», і галоўны герой 
раствараецца, становіцца больш прывідным у сваёй бяз-
дзейнасці, чым істэрычна-вясёлыя і вельмі ж небяспечныя 
русалкі. Вар’ятка з нажом на фоне ўсеагульнага пажара 
становіцца сімвалам бескантрольнай падсвядомай агрэсіі, 
якая скрышыць, знішчыць любога. Адзін з самых цікавых 
вобразаў — Наталька з «Магілы льва». Напачатку гэта 
лірычная гераіня, каханая Машэкі. Затым яна ператвара-
ецца ў ахвяру (спярша пана, а затым і былога каханага, які 
стаў разбойнікам), а пасля становіцца каварнай забойцай, 
калі, залагодзіўшы галоўнага героя, топіць у яго шыі нож. 
Мужчыны нічога не могуць зрабіць супраць такіх фаталь-
ных асоб. Падпадаюць пад іх чары. Становяцца бязволь-
нымі амёбамі, ахвярамі.

Янка Купала баіцца падобных жанчын, бо сутыкаўся з 
імі ў рэчаіснасці, — і таму выяўляе з усім экспрэсіяністыч-
ным болем і праўдзівай выразнасцю. Таму фантомныя 
русалкі, казачна-напаўлегендарныя Наталькі выглядаюць 
больш рэалістычнымі, чым ідылічная Алеся, пра якую 
паэт пісаў у часы сацыялістычнага рэалізму.

У Янкі Купалы вучыліся.
Асабліва гэта бачна на прыкладзе двух вельмі папу-

лярных беларускіх пісьменнікаў Уладзіміра Караткевіча і  
Міхася Зарэцкага.

Аўтару «Каласоў пад сярпом тваім» больш блізкі вобраз 
ідылічных супергераінь.

Наш стваральнік айчыннага гістарычнага дэтэктыва 
вельмі крыўдзіўся, калі яго называлі рамантыкам, але ж 
як толькі мог хаваўся ад той хрушчоўска-брэжнеўскай 
рэчаіснасці, у якой вымушаны быў жыць. Каб маральна і 
псіхалагічна захавацца, Караткевіч, бы той Толкіен, амаль 
цалкам выдумаў сваю незвычайную Беларусь. І яго тален-
ту хапіла, каб чытачы паверылі, што гэтая «гістарычная 
Беларусь» сапраўды існавала.

Караткевіч прыдумаў і насельнікаў гэтай краіны — моц-
ных мужчын і жанчын. Прытым апошнія ў яго атрымаліся 
ізноў жа настолькі выразныя, адметныя, што нават галоў-
ны герой «Каласоў…» Алесь Загорскі, лічу, губляецца на 
іх фоне.

Жанчыны Караткевіча — вытанчаныя інтэлектуал-
кі з «высокімі грудзямі», жарсныя, смелыя, іранічныя,  
здзіўляльна мудрыя, бо ўмеюць адначасова ўзвысіць муж-
чыну і пашкадаваць яго, дараваць і кахаць да бясконцасці.

Адна з самых запамінальных сцэн у «Каласах пад сяр-
пом тваім» — калі самотны Алесь Загорскі (ён пасварыўся 
з каханай Майкай) сустрэўся з былой прыгоннай актры-
сай Геленай. Мудрая Гелена, шкадуючы юнака, дорыць яму 
незвычайную ў пачуццёвасці ноч кахання. А затым, калі 

зацяжарвае, то нічога не патрабуе і пакідае героя ў спакоі.
Уладзімір Караткевіч, якому доўга не шанцавала з кахан-

нем, з падлеткавай апантанасцю фантазіраваў падобных 
«ідэальных» дзяўчат, і гэта ў яго атрымлівалася бліскуча.

Міхась Зарэцкі не быў такі ўзнёсла-рамантычны. Яму 
больш імпанавала другая катэгорыя Купалавых жанчын — 
інфернальных асоб, разбуральніц, дэманаў.

Але калі ў Янкі Купалы падобныя гераіні, на манер са-
мак багамола, нацэлены толькі на знішчэнне мужчын, то 
ў Зарэцкага яны запраграмаваны таксама і на самаліквіда-
цыю.

Амаль у кожным апавяданні пісьменніка галоўны герой 
(вонкава дастаткова моцны фізічна і маральна мужчына), 
які да таго ж займае і нейкую высокую пасаду, сустрака-
ецца з цікавай жанчынай. Неверагодна прыгожай, арты-
стычнай, эфектнай, шыкоўнай ва ўсіх сэнсах і нацэленай 
на… смерць.

Калі Янка Купала жахаецца ад падобных спадарынь, то 
Міхась Зарэцкі… шкадуе іх.

Яго жанчыны з твораў «Лішнія», «Кветкі пажоўклыя» 
баяцца сям’і і не хочуць працягу роду, не ўмеюць захоў-
ваць доўгатэрміновыя стасункі, не ведаюць, чым заняць 
сябе, губяць мужчын — але не таму, што іх ненавідзяць, а 
проста не ведаюць, што з імі рабіць далей.

Жанчыну трэба любіць, старацца зразумець, імкнуцца 
не падпадаць пад яе чары, але і шкадаваць, падтрымлі-
ваць, лічыць пісьменнік. Шкадуючы жанчыну, сам мусіш 
стаць мацнейшым — філасофія Міхася Зарэцкага.

У многіх пісьменнікаў 60—70-х гг., як, напрыклад, у Мі-
хася Стральцова ці Барыса Сачанкі, — ідэальны вобраз 
вясковай дзяўчыны выведзены дзеля таго, каб паказаць 
нікчэмнасць гарадскога хлопца, эгацэнтрычнага і крыўд-
лівага.

Цяпер, калі агрэсіўныя зыкі гендарнай роўнасці заганя-
юць слабых мужчын у «мяшкі», бліжэй да героя з «Тры-
бунала», асабліва цягне да эстэтычна блізкіх адно аднаму 
пісьменнікаў — Адама Міцкевіча і Якуба Коласа.

Іх гераіні пазбаўлены ідэалістычнай ружовасці, але і не 
маюць дэманалагічных прыкмет. Вясёлыя, у меру капрыз-
лівыя, па-балетнаму лёгкія паненкі з «Пана Тадэвуша», 
лірычныя настаўніцы, якія акружаюць Лабановіча, муза 
Сымона-музыкі натхняюць, ствараюць пачуццё вонкава-
га і ўнутранага спакою, напаўняюць сэрца гэтак неабход-
най радасцю. Той радасцю, калі ёсць неадольнае жаданне 
ствараць для нашых дарагіх жанчын свята. І не толькі на 8 
Сакавіка, але і кожны дзень.

Васіль ДРАНЬКО-МАЙСЮК

Ці варта баяцца 
беларускіх жанчын?
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Па-рознаму пісьменнікі 
прыходзяць у сапраўдную 
літаратуру. Некаторыя, 
як Аркадзь Куляшоў, ярка 
заяўляюць аб сабе яшчэ 
ў школьныя гады, другія, 
як Янка Маўр, пачынаюць 
літаратурны шлях ужо ў 
даволі сталым узросце. 
Мой даўні сябар Уладзімір 
Мазго пісаць вершы пачаў 
яшчэ ў школьныя гады. І не 
толькі пісаць, але і актыўна 
друкавацца.

Памятаю, як некалькі гадоў таму я на-
ведаў Нацыянальную бібліятэку. Праца-
ваў тады намеснікам галоўнага рэдактара 
часопіса «Бярозка» і трэба было тэрміно-
ва пагартаць нумары гэтага часопіса за 
гады 1974—1976. І хоць ведаў, што якраз 
у тыя гады будучы вядомы пісьменнік 
актыўна з «Бярозкай» супрацоўнічаў, 
але ўсё ж неяк нязвычна было чытаць 
пад вершам імя аўтара: Валодзя Мазго, 
школьнік. А я ж у той далёкі час ужо ў 
арміі служыў, але аб уласнай літаратур-
най дзейнасці яшчэ і не задумваўся...

Чытаючы тыя вершы ў старой «Бяроз-
цы», зразумеў я, што Уладзімір Мазго ўжо 
ў школьныя гады яскрава выявіў свае 
паэтычныя здольнасці. І вершы ягоныя 
друкавала тады не толькі «Бярозка» — 
газеты «Гродзенская праўда», «Піянер 
Беларусі», «Чырвоная змена», «Знамя 
юности», нават часопіс «Маладосць». 
Дэбютаваў ён, на той час дзесяцікласнік, 
у штотыднёвіку «ЛіМ», дзе ў 1976 годзе 
была надрукавана яго вершаваная пад-
борка. Някепска для школьніка?

Потым была вучоба на філалагічным 
факультэце БДУ, служба ў арміі, работа 
ў рэдакцыях газет, на тэлебачанні, у вы-
давецтве «Юнацтва», у часопісах «Вясёл-
ка», «Полымя», «Неман»...

І паэзія, паэзія, паэзія…
Бо ўвесь гэты час Уладзімір Мазго не 

здраджваў аднойчы выбранаму шляху і 
менавіта паэзія стала самой асновай яго-
нага жыцця. І застаецца ёй па сёння...

Многія з тых, што пачыналі свой твор-
чы шлях як паэты, з узростам часцей 
звяртаюцца да прозы. І не толькі невя-
лічкія замалёўкі альбо лірычныя мінія-
цюры пачынаюць з’яўляцца на свет з-пад 
іх творчага пяра (а цяпер усё часцей з-
пад «творчай» клавіятуры камп’ютараў), 
але і салідныя аповесці і раманы.  

Не ведаю, што гэтаму прычынай, хоць і 
сам прылічваю сябе да такіх вось «здрад-
нікаў паэзіі». Не таму перайшоў на прозу, 
што перастала раптам падабацца паэзія, 
тым больш не таму, што менш запатра-
баваная яна ў сучасным грамадстве... 
Проста штосьці непрыкметна, але незва-
ротна змянілася раптам у душы...

Не ведаю, як канкрэтна ахарактары-
заваць такое змяненне, магчыма, гэта 
«знікненне здольнасці заўважаць тыя 
нязначныя падзеі, міма якіх усе астатнія 
людзі проста праходзяць з абыякавым 
выглядам, а таксама знікненне здоль-
насці здзіўляцца і нават прыходзіць у 
захапленне ад нязначных гэтых падзей». 
Крыху даўгавата, але, спадзяюся, чытачы 
зразумелі...

Здольнасць заўважыць нясмелы со-
нечны праменьчык, які так асцярожна 
слізгае на шкляной паверхні восеньскай 
лужыны. Здольнасць здзівіцца чароўна-
му ззянню кропелек расы на пожні яснай 
летняй раніцай. Здольнасць прыпыніц-
ца, каб проста прыслухацца да вясёлага 
цурчання гарэзлівага вясновага раўчука, 
каб проста палюбавацца пяшчотнымі 
пералівамі шматколернай вясёлкі пасля 
навальніцы, проста захапіцца нябеснай 
сінечай сакавіцкіх пралесак на лясной 
палянцы…

Калісьці ўсё гэта мяне вельмі кранала, 
здзіўляла, захапляла нават... а зараз…

Зараз проста праходжу міма.
А без усяго гэтага нельга, на жаль, за-

стацца паэтам. Сапраўдным паэтам.
Вось чаму цяпер я — празаік, амаль на 

ўсе сто адсодкаў, які пачынаў калісьці як 
чысты паэт. А некаторыя паэты так імі і 
засталіся, нягледзячы на ўзрост. Іх пас-
таянству можна толькі пазайздросціць. 
Па-добраму…

Вось і Уладзімір Мазго падышоў да 
свайго шасцідзесяцігоддзя, так і не 
здрадзіўшы паэзіі, як дарослай, так і 
дзіцячай. І нават невялікія празаічныя 
абразкі, якія прысутнічаюць побач з 
вершамі, напрыклад, у кнізе «Адвечныя 
скарбы Радзімы», — гэта ў першую чаргу 
проза паэта. Светлая і лірычная, чытаю-
чы якую нават не заўважаеш, як плаўна 
і непрыкметна краязнаўча-гістарычныя 
нататкі першага раздзела пераходзяць у 
паэтычную другую частку.

Бліжэй да сэрца
Прыгарну я
Сівых стагоддзяў даўніну,
Дзе ранак
Сонцам карануе
У неба ўзнятую сцяну.
Нам расказаць
Пра ўсё павінны,
Дадаць
Адвечнага цяпла
Руіны велічнай краіны,
Што лёсам дадзена была…

Як арганічна перагукаюцца словы гэта-
га верша, дзе апавядаецца аб руінах не-
калі велічнага Навагрудскага замчышча, 
з празаічнымі мініяцюрамі аўтара пра 
археалагічныя раскопкі ў Брэсце альбо 
аб царкве-крэпасці ў вёсцы Сынкавічы. 
Дарэчы, гэтай царкве Уладзімір Мазго 
прысвяціў і асобны верш:

Адвечная крэпасць-царква.
Аблокаў-анёлаў світа,
Якую вітаў калісь Вітаўт,
А потым — уся Літва…
І такіх прыкладаў мноства. Як і саміх 

кніг Уладзіміра Мазго.
Яго шматгранны талент не застаўся не-

заўважаны.
Уладзімір Мазго — выдатнік друку Бе-

ларусі, лаўрэат прэміі Федэрацыі праф-
саюзаў Беларусі ў галіне літаратуры і 
мастацтва, лаўрэат прэміі імя Васіля Віт-
кі. У 2008 годзе ўдастоены прэстыжнай 
літаратурнай прэміі «Залаты Купідон» за 
дзіцячую кнігу «Цуда-Вуда». У 2014 годзе 
Уладзімір Мінавіч уганараваны ордэнам 
Францыска Скарыны.

А яшчэ Уладзімір Мазго — шырока 
вядомы паэт-песеннік, лаўрэат такіх 
рэспубліканскіх тэлевізійных фестыва-
ляў эстраднай песні, як «Залатая ліра» і 
«Песню бярыце з сабой». На якіх толькі 
міжнародных і нацыянальных фестыва-
лях не гучалі песні на вершы Уладзіміра 
Мазго: у Вільнюсе і Беластоку, у Віцебску 
і Маладзечне. Многія з гэтых песень на-
огул сталі хітамі ў выкананні такіх спева-
коў, як Уладзімір Ярмоленка, Алеся, Іна 
Афанасьева, ансамбляў «Сябры» і «Бясе-
да»... А для сваёй малой радзімы, Зэльвы, 
Уладзімір Мінавіч напісаў словы песні, 
якая крыху пазней стала яе гімнам.

Але не толькі словы гімна звязваюць 
знакамітага паэта з яго малой радзімай. 
Ажно з 1997 года па ініцыятыве Ула- 
дзіміра Мазго ў Зэльве праводзіцца што-
гадовае вясновае свята паэзіі і музыкі 
«Зэльвенскія Сакавіны», удзельнікамі 
якога ў розныя гады былі пісьменнікі 
Казімір Камейша, Мікола Мятліцкі, Ула-
дзімір Саламаха, Міхаіл Пазнякоў, Ана-
толь Зэкаў, Мікола Чарняўскі і многія 
іншыя, у тым ліку і аўтар гэтых радкоў, 
і не таму толькі, што Уладзімір Мазго — 
мой добры сябар, а ў першую чаргу з-за 
таго, што ён — адзін з найвыдатнейшых 
сучасных беларускіх пісьменнікаў.

Творца, які і на шасцідзясятым годзе 
жыцця застаўся верны музе свайго да-
лёкага юнацтва — Яе Вялікасці Паэзіі!

Генадзь АЎЛАСЕНКА

ПАСТАЯНСТВА  ЛІРЫКА

У кожным прафесійным асяродку шануюць 
выдатных спецыялістаў, сапраўдных майс-
троў сваёй справы. Філалагічны факультэт 
БДУ — сузор’е таленавітых выкладчыкаў і 

выпускнікоў, сярод якіх адметнае месца займае асоба 
прафесара Дзмітрыя Бугаёва (1929—2017). Да 90-годдзя 
з дня нараджэння вядомага крытыка і літаратуразнаў-
ца, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа 
на філалагічным факультэце БДУ прайшлі навуковыя 
чытанні, прысвечаныя яго педагагічнай і навуковай 
дзейнасці.

Дэкан філалагічнага факультэта, доктар філа-
лагічных навук, прафесар Іван Роўда ў слове пра 
Дзмітрыя Якаўлевіча падкрэсліў талент навукоўца — 
аўтара 16 манаграфічных прац, шэрагу падручнікаў 
ды хрэстаматый, якія неаднойчы перавыдавалі-
ся. Выступоўца звярнуў увагу студэнтаў на тое, што 
геніяльнасць немагчымая без працавітасці. Для твор-
чага ўзлёту вельмі важная гатоўнасць рупліва адда- 
ваць свае сілы абранай прафесіі, як гэта рабіў прафесар  
Д. Бугаёў. Сімвалічна, што яго кніга менавіта пад назваю 
«Талент і праца» была адзначана Дзяржаўнай прэміяй.

Намеснік дэкана Павел Навойчык адзначыў смеласць 

Дзмітрыя Якаўлевіча ў адстойванні прынцыповых пазі-
цый, у справе вяртання ў літаратурны працэс спадчыны 
рэпрэсіраваных Уладзіміра Дубоўкі і Максіма Гарэцка-
га, унёсак у вывучэнне спадчыны Васіля Быкава.

Вучоны сакратар Інстытута мовазнаўства імя Яку-
ба Коласа НАН Беларусі, кандыдат філалагічных на-
вук Вольга Міцкевіч прыгадала час супрацоўніцтва з 
Дзмітрыем Якаўлевічам, падкрэсліла яго чалавечнасць і 
далікатнасць — пры тым, што па тэмпераменце прафе-
сар Бугаёў быў чалавекам імгненных рэакцый і бескам-
прамісных рашэнняў. Ён мог паспрачацца і з лепшым 
сябрам па навуковых пытаннях.

Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Анатоль Вера-
бей распавёў пра кнігі Д. Бугаёва, выдадзеныя ў 2000-х гг.: 
«Спавядальнае слова», «Служэнне Беларусі», «Жыццём 
ідучы: З гісторыі беларускай літаратуры і літаратурнай 
крытыкі».

У час чытанняў прагучалі і цытаты з артыкулаў і да-
следаванняў Дзмітрыя Бугаёва, і вядомыя эпіграмы на 
яго. Яскравую прэзентацыю з фатаграфіямі, узорамі лі-
ставання Д. Бугаёва падрыхтавала доктар філалагічных 
навук, прафесар Людміла Сінькова, якая выступіла ма-
дэратарам навуковых чытанняў.

Удзельнікі чытанняў згадвалі Дзмітрыя Бугаёва як 
выдатнага педагога — самастойнага і дэмакратычнага, 
які натхняў студэнтаў любоўю да літаратуры і дбаў пра 
будучыню айчыннага літаратуразнаўства.

Юлія ШПАКОВА

Чалавек імгненных рэакцый
Бескампраміснасць літаратуразнаўцы паводле Дзмітрыя Бугаёва
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Трава як антэна  

ў сусвет...
Лютаўскае «По-

лымя» адкрывае 
цудоўная лірычная пад-
борка Алеся Бадака пад 
назвай «Мяне трава ву-
чыла гаварыць». Адмет-
на, што вобраз травы 
даволі часта сустракаец-
ца ў пісьменнікаў розных 
эпох у гісторыі літарату-
ры (можна згадаць «Ліс-
це травы» Уолта Уітмена, 
«Глядзіце на траву» Янкі 
Брыля, «У высокай тра-
ве» Стывена Кінга, «Тра-
ву бясконцасці» Віктара 
Шніпа). Трава — як ан-
тэна, што ловіць хвалі 

ў сусветным эфіры і перадае чалавеку, далучаю-
чы яго да касмічных вібрацый. Шчаслівы той, хто 
можа іх адчуваць, як лірычны герой Алеся Бадака:

Мяне трава вучыла гаварыць,
Каб чуць маглі не людзі, а нябёсы,
І ў тайны ў сваім свеце шматгалосым
Магла яна ахвотна пасвяціць,
Прымусіўшы паверыць у дзівосы...
Назва паэтычнай падбокі Юліі Алейчанкі «Кра-

наць валасы каралевы...» адсылае ў даўні раман-
тычны свет рыцараў і прыўкрасных дам, роднасны, 
блізкі аўтарцы:

Чуеш ты нашых продкаў сны,
Чуеш бразгат варожай зброі.
І чакаеш сваёй вясны,
Каб зрабіцца былінным воем...
«Блізка, блізка да вясны», — сцвярджае Зміцер 

Арцюх вуснамі лірычнага героя, быццам адзін яе 
надыход здольны кагосьці зрабіць шчаслівым... 
Тым не менш, стомлены жыццёвымі выпрабаван-
нямі, лірычны герой ведае, што яму патрэбна для 
шчасця:

Я збег
Ад гэтага змагання з лёсам
На вёску,
Дзе зімуюць сны
І дыхаюць жыццём Нябёсы...
Ён, сузіральнік, — сапраўдны мудрэц, бо разу-

мее: жыццё — мітусня, «суета сует», а для чалавека, 
каб пачувацца шчаслівым, істотна адчуванне су-
светнай гармоніі і далучанасць да зямлі продкаў, а 
гэтага наўрад ці можна дасягнуць, штурхаючыся ў 
грамадскім транспарце ці стоячы ў чарзе ў шмат-
люднай краме...

Прозу прадстаўляюць аўтары Уладзімір Гніла-
мёдаў (падаецца працяг яго рамана «Праўда жыве 
пасярэдзіне»), Навум Гальпяровіч з апавяданнямі 
і Любоў Філімонава з фантастычным расповедам 
пад назвай «Русал».

Герой Уладзіміра Гніламёдава, студэнт Валодзя, 
спасцігае навуку і мудрасць жыцця ў сценах пе-
дагагічнага інстытута на прыкладзе старажытна-
грэчаскіх герояў на лекцыях умудроных кніжным 
досведам выкладчыкаў, якія, напрыклад, вучаць, 
што «жанчыны павінны быць пакорлівыя і ў гэтым 
бачыць сваё шчасце», а таксама на ўласным вопыце 
рэальных знаёмстваў, сустрэч і расчараванняў...

Навум Гальпяровіч пазначыў свае гісторыі як 
«нявыдуманыя» (у іх найбольш і выяўляецца яго-
ны адметны аўтарскі стыль) — тым яны найперш 
і цікавыя, бо мелі месца ў жыцці і працы аўтара як 
карэспандэнта радыё і сведчаць пра немагчымасць 
поўнага спасціжэння Боскай задумы чалавечага 
лёсу... Толькі прайшоўшы пакручастымі сцежкамі, 
чалавек мае шанс наблізіцца да разумення най-
вышэйшага сэнсу свайго існавання...

Падзеі ў апавяданні Любові Філімонавай, якое 
называецца «Русал», цалкам рэалістычныя, нічога 
звышнатуральнага ў іх няма. І нават тое, што па-
даецца аўтаркай як фантастычнае, можна прыняць 
за мроі, фантазіі, уяўленні галоўнага героя апавя-
дання...

Рубрыка «Галасы свету» прадстаўляе старон-
кі творчасці польскамоўнага пісьменніка Ігнацы 
Яксы Быкоўскага (1750 — пасля 1823) у перакладзе 
Ганны Гладковай:

Сёння толькі тое мне цешыць душу,
Што халоднага попелу частка,
Калі ланцугі жыцця скінуць змагу,
З тваім попелам злучыцца разам.
Уражвае глыбіня пачуццяў і тое, як трапна яны 

«апранаюцца» ў словы.
Яна БУДОВІЧ

Подых вясновай 
«Маладосці»

Паэзія лютаўска-
га нумара «Ма-

ладосці» шчырая і 
поўная надзей, надзе-
леная своеасаблівай 
атмасферай радасці. 
Яна як нельга лепш 
падыдзе, каб адчуць 
надыход вясны, такой 
маладой і светлай у 
нашых марах. У свеце 
паэзіі Алёны Пала-
чанскай («Замілаван-
не») можна знайсці 
як адчуванне цішыні 
і спакою, так і болю і 
скрухі. Лірычная ге-
раіня існуе ў творах як 

нешта няўлоўнае і празрыстае, але часам набывае фор-
му шчырага і нязломнага «я», што крочыць па даро-
гах Сусвету, трываючы і змагаючыся. Вершы Таццяны 
Палхоўскай з падборкі «Мінаючы межы й бязмежнас-
ці» напоўнены адчуваннем рэальнасці і рамантыкі ад-
начасова: пяшчотай, надзеяй, адданасцю. Паэтэса нібы 
гуляецца з рытмам і рыфмай, адначасова гуляючыся з 
чытачом у тэмах і вобразах: ёй то надакучвае нуднае 
правільнае і яна губляе розум, то стварае да пасінелых 
пальцаў, жадаючы знайсці таго, хто пачуе яе, то шукае 
азначэнне свайму каханню, якое засталося ў выглядзе 
шматкроп’я.

Юлія Шэдзько з нізкай вершаў «Сонца ў сабе, у табе, 
у сэрцы» прапаноўвае павандраваць па свеце фантазій 
і сноў. Яна ўмела перадае тыя ці іншыя вобразы, што не 
пакідаюць і пасля прачытання, застаючыся ўспамінам 
у выглядзе таго, як, напрыклад, рыбінай б’ецца сэрца.

Асаблівасць твораў Багданы Куталоўскай («Гараць 
успамінаў пяшчотных гронкі») — ідэйная выразнасць, 
якая ствараецца не простым называннем сваіх пачуц-
цяў ці думак, а цікавымі і ўзаемазвязанымі вобразамі, 
кожны з якіх — складнік непаўторнага настрою верша. 
Светаадчуванне і прырода ў паэтэсы непарыўна звяза-
ныя і ўтвараюць цэлыя эмацыянальныя ланцужкі: га-
ротны лёс, які прарасце раннім квеццем, старыя думкі, 
што павернуць птушыныя спевы, непрамоўленыя сло-
вы, якія глядзяць зорамі…

Проза таксама вылучаецца нейкай лёгкасцю, нена-
пружлівасцю, хоць, натуральна, больш прывязаная 
да рэальнасці. Апавяданне Кірыла Стаселькі «Шал-
мей» падобнае да легенды, якая згубілася ў прасторы і 
часе. Гэта гісторыя пра небяспечную і чараўнічую му-
зыку шалмея, навука якога перадавалася з пакалення 
ў пакаленне, ды абарвалася на бацьку апавядальніка. 
Гетман, якому патрэбна перамагчы над другім сынам 
свайго бацькі, уладальнікам трох імёнаў, жонка, з якою 
раіўся галоўны герой, бо так было прынята, і сам Мі-
хал, далёкі продак, які быў першым у родзе ў справе 
музыкі, — нешматлікія персанажы, якія перанясуць 
чытача ў свет ці то міфалогіі, ці то народнай творчасці, 
ці то аўтарскай задумы. Дакладней, усяго адразу.

Вольга Ропат у «Акне з рабінавай лямпай» мела на 
мэце падаць расповед, нібыта расказваючы знаёмаму 
(хоць постаці аўтара амаль няма ў тэксце, акрамя кан-
струкцый-звяртанняў да чытача). Атрымалася крыху 
містычнае апавяданне, складзенае з дэталёвых апісан-
няў вобразаў дзвюх асоб, чые душы скралі. На чым за-
снаваны сюжэт існавання ракавой дамы, што забівае, і 
які ўвогуле сэнс гісторыі, здагадацца цяжка. Адгадка, 
магчыма, у падабенстве з магічным рэалізмам.

«Кветкі на асфальце» Вадзіма Крука — апавяданне, 
якое формай і зместам — з традыцыйнай беларускай 
літаратуры. Перш-наперш гэта прачытваецца ў лёгка 
ўяўляльнай атмасферы невыноснай цяжкай спёкі, пар-
насці летніх дзён, якія ўплываюць на светаадчуванне 
героя. Добрая «распісанасць» персанажаў і зместу ўсёй 
гісторыі ўвогуле, узаемасувязь унутранага і знешніх 
канфліктаў, якія прыводзяць да вечнага пытання ўсве-
дамлення цяжару зробленых памылак і ганьбы, суіс-
нуюць у апавяданні натуральна. Тэма сумлення, якая 
часцей за ўсё ўзнікае ў людзей больш сталых, чым у 
юнага галоўнага героя, прымусіць задумацца, што та-
кое юнацтва і ці мае яно права нешта прабачаць. Бо 
твор даказвае: нават чалавека, які раней не надаваў 
вялікага значэння сваім учынкам, не задумваўся пра 
іх вартасць, гэтае пытанне можа застаць неспадзеўкі і 
атруціць жыццё.

У нумары — творы ўдзельнікаў конкурсу «Слаўная 
кампанія: рэANIMAцыя»: Надзея Скрыпнік з «Шасцю 
вандроўкамі і адным фантасмагарычным інтэрв’ю» і 
Аліна Агрэніч з «Добрымі птушачкамі». Першае апа-
вяданне распавядае пра Уладзіслава Сыракомлю, які 
паўстае экскурсаводам па прасторы і часе з кубкам 
горкай кавы ў руках... Аліна Агрэніч жа абрала для 
твора постаць Францішка Багушэвіча. У цэнтры ўвагі 
аўтара — мноства адметных дробных гісторый, праз 
якія стварыўся вобраз жывога чалавека.

Яўгенія ШЫЦЬКА

Асабістыя 
пытанні

Пі ш у ч ы , 
т в о р ц а 

звяртаецца не 
толькі да сваёй 
аўдыторыі, але і 
да самога сябе. 
Дзесьці бывае 
кат эгарычны, 
дзесьці — ла-
скавы, дзесьці 
абвінав ачв ае , 
а недзе даруе. 
Але заўсёды 
выказвае сябе ў 
пытаннях, над 
якімі чытач не 
думаў — да часу.

«Нёманскія» апавяданні Адама Глобуса 
(пераклад на рускую мову Наталлі Казапа-
лянскай) — абсалютна розныя творы. «У 
школу ісці не хацелася…» — твор даволі 
рэалістычны і нават псіхалагічны, хоць і 
не багаты на глыбокія дыялогі і дэтальнае 
апісанне характараў нешматлікіх герояў, у 
тым ліку з-за аб’ёму невялічкага апавядан-
ня. Але персанажы настолькі пазнаваль-
ныя праз дыялогі, матывацыю, учынкі, 
што разуменне з’яўляецца амаль адразу. 
Дапамагае ў гэтым і акрэслены мастацкі 
час, хоць і няяўна, але зразумела: гэта яшчэ 
савецкі перыяд. Ды прывязка да часу тут 
не мае значэння, бо захаванае самае галоў-
нае — патрэбная прастора, натуральнасць 
канфлікту і яго развязкі, злабадзённасць. 
Сюжэт даволі просты: двое хлапчукоў-ад-
накласнікаў збягаюць з урокаў ад «школь-
ных ваўкалакаў», каб схадзіць у кіно. Днём 
у гэтым узросце з партфелямі не пусцяць, 
таму яны пакідаюць іх недалёка ад чыгунач-
ных пуцей, а вярнуўшыся, не знаходзяць: 
рабочы забраў іх і верне ў выпадку, калі тыя 
прынясуць па пяць рублёў. Вядома ж, хлоп-
цы іх вяртаюць. А далей ёсць два шляхі: за-
быць ці адпомсціць. Галоўны герой абірае 
другі варыянт... Дарэчы, толькі дачытаўшы 
і праглядзеўшы твор нанова, прыкмячаеш 
ідэю рознасці характараў хлапчукоў, якая 
на самой справе праглядаецца амаль з пер-
шага сказа. А напрыканцы паўстае выбар: 
рабіць ці не? Гаварыць ці маўчаць? Адпла-
ціць ці жыць з цяжарам альбо без? Ды ці 
добра гэта — помсціць за хоць і няяўную, 
але несправядлівасць? А калі помста зара-
джаецца ў раннім узросце? Заўважыў адно: 
пры чытанні варта звярнуць увагу на тое, 
як кожны з хлапцоў здабыў грошы.

Другі твор А. Глобуса «На канцэрце» па-
чынаецца з таго, як цяжка было ў свой час 
купіць білеты на канцэрт «Песняроў». Але 
герою гэта трэба не толькі з-за любові да 
музыкі калектыву, а з-за жадання запрасіць 
сваю дзяўчыну «ў які-небудзь тэатр ці на 
канцэрт». Згубіўшы падчас выступлення 
ансамбля залаты пярсцёнак каханай, герой 
шукае яго пад подыумам і раптам бачыць 
сваё жыццё, дзе гучаць яго песні і вершы, 
што ён калісьці напіша. Адну з іх выконвае 
пясняр Барткевіч... Як гэта разумець? Ня-
хай вырашыць чытач.

Рэлігійныя матывы ў нізцы вершаў 
Юрыя Мацюшкі «Калі святлее неба» пра-
ходзяць ледзь не праз усе творы аўтара. 
Тут і пунсовыя росчыркі на небе, і анёлы, 
і маленні, і могілкі... Без надрыву. Гэта хут-
чэй пастаянныя для творцы вобразы, праз 
якія прасочваецца погляд аўтара на сучас-
нае жыццё: меркаванні пра ўласную твор-
часць, пра стасункі паміж людзьмі, дзесьці 
з надзеяй, але часцей — даволі змрочна. 
Вось так — важкасць пражытых гадоў ча-
мусьці становіцца ледзь не лейтматывам 
творчасці многіх паэтаў.

У цэнтры паэзіі Уладзіміра Мазго (нізка 
вершаў «Душы і радасна, і балюча» ў пера-
кладзе з беларускай мовы Анатоля Аўруці-
на) — любоў да радзімы, галоўным чынам 
да свайго роднага кутка. Перад чытачом 
паўстаюць Аненскі кірмаш, Шведская 
гара ў Ваўкавыску, Сынкавіцкая царква… 
Традыцыйны матыў пустой роднай хаты,  
бацькоўскага кутка не гучыць як трызна, а 
наадварот — як песня замілавання родны-
мі мясцінамі, куды заўсёды можна вярнуц-
ца — са светлай душой і чыстым сэрцам.

Яўгенія ШЫЦЬКА
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Паэту Генадзю Бураўкіну вельмі па-
шанцавала.

У яго быў шчаслівы творчы лёс, поўны 
спагады, без ценю крызісаў, саманезада-
воленасці, прыкрых паўз, забаронаў.

Генадзю Бураўкіну і ў часы адлігі, і ў 
брэжнеўскі перыяд, і калі пачалося ад-
раджэнне 90-х — з аднолькавай лёгкасцю 
і прафесійнай пераканаўчасцю пісалася.

У гэтым плане яму мог зайздросціць 
той жа Міхась Стральцоў, для якога 
стварэнне кожнага новага твора — па-
кута, смяротны двубой, памножаны на 
страх, няўпэўненасць, цяжка вытлума-
чальную трывогу.

У Бураўкіна няма трывог.
Яго паэзія простая ў сваім недвухсэн-

соўным аптымізме.
Спадар Генадзь пазбягаў любой недака-

занасці, складанай метафарыстыкі. Твор- 
часць павінна радаваць і аўтара, і чыта- 
ча — вось залатое правіла Бураўкіна.

Падобнага закона з непарушнай 
строгасцю прытрымліваліся і сябры-
паплечнікі: Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін — 
гэтаксама паэты, якія з лёгкасцю арлекі-
на пазбягалі падводных камянёў смут-
наглядства, што апаноўвала не толькі 
згаданага ўжо Стральцова, але і яшчэ 
адну трагічную постаць нашай літарату-
ры — Алеся Наўроцкага.

Ніякага трагізму!
Ніякіх рэзкіх выказванняў!

Дабрыня, гуманізм, спакой і спагада, 
а таксама вялікая любоў да чалавецтва і 
роднага краю — вось тыя сланы ці чара-
пахі, на якіх, пэўна, мусіць стаяць наша 
класічная паэзія, калі яна хоча мець ты-
ражы, добрыя выданні і перавыданні, 
любоў чытача.

Выдаведства «Мастацкая літаратура» 
выпусціла ў мінулым годзе кнігу вы-
бранага Генадзя Бураўкіна пад філасоф-
ска-тонкай назвай «Ніці лёсу». Хочацца 
дадаць у сувязі з ужо напісаным вышэй: 
«Ніці ШЧАСЛІВАГА лёсу».

Спакоем і лагодай патыхае ад змешча-
ных тут вершаў:

Я ўваходжу ў лес,
Нібыта ў хату,
Дзе згадкі ўсе мае ў зацішку спяць.
Іду між сосен, гонкіх і кашлатых,
І чую, як маснічыны рыпяць.
Цуд! Перад намі паэзія, створаная не 

пачуццямі (якія заўсёды хісткія, няпэў-
ныя, здрадлівыя), а моцнымі нервамі 
ўпэўненага ў сабе чалавека.

Хтось палюе на сініцу,
Нехта ловіць жураўля…
Мне ж багацце і не сніцца —
Толькі родная зямля…
Проста і выразна, дзе няма нічога ліш-

няга, а толькі неабходная для чытача гу-
маністычная думка.

Як і пераважная большасць яго калег, 
Генадзь Бураўкін шчыра быў упэўнены: 
не так важна, што адчуваеш ты ў глыбіні 
душы, чаго баішся, каго кахаеш, галоў-
нае — ведаць, што трэба даць народу, 
простаму чытачу, якую няхітрую і раз-
ам з тым выразную думку закінуць, каб 
выхоўваць падкрэслена высокія настроі, 
напоўненыя радасцю, дабрынёй ды ін-
шага кшталту па-школьнаму правільных 
момантаў.

Бураўкін і напраўду ў адносінах да чы-
тачоў паводзіў сябе як педагог да вучняў 
малодшых класаў. Дзеці не павінны ве-
даць унутраны свет свайго настаўніка, іх 
задача — спасцігаць тыя вядомыя ісціны, 
якія ім даюць на занятках.

Гэтае выданне — як скульптуры ці 
жывапісныя выявы класіцыстаў. Тут са-
брана лепшае: славутыя тэксты песень, 
вершы.

Але, відаць, да падобнага кшталту 
твораў больш бы пасавалі ілюстрацыі 
геніяў класіцызму Нікаля Пусэна альбо 
Клода Ларэна. Карціны геніяльнага Ле-
аніда Шчамялёва, якія тут прадстаўлены 
своеасаблівымі ілюстрацыямі, як мне ба-
чыцца, не супадаюць з Бураўкінскім на-
строем і сэнсава выбіваюцца. Магчыма, у 
гэтым ёсць і пэўныя плюсы, бо нараджае 
хоць нейкую канфліктнасць і псіхалагіч-
ную вастрыню, якой Бураўкін старанна 

пазбягае, бо на манер салаўя, з уласнага 
цудоўнага верша:

…у прысадах сваё ўмельства адточвае —
Без разгубленасці і мітусні
Б’е і б’е
Сваім срэбраным малаточкам
Па нябачным кавадле
Начной цішыні.
Гэтая найлепшая, па-музейнаму па-

дабраная, гарманічная, пазачасавая 
скарбонка твораў Бураўкіна, я ўпэўне-
ны, заслугоўвае таго, каб заняць сваё 
безумоўна ганаровае месца ў нашых 
літаратурных музеях, бібліятэках, як вы-
датны ўзор педагагічна-выверанай, уз-
вышана-строгай, тэматычна правільнай, 
ідэйна бездакорнай паэзіі.

Васіль ДРАНЬКО-МАЙСЮК

Без разгубленасці і мітусні

Творы сарака сучасных 
азербайджанскіх паэтаў 

упершыню перакладзены на бе-
ларускую мову. У межах V Між-
народнага сімпозіума літаратараў 
«Пісьменнік і час», што право-
дзіўся падчас Мінскай кніжнай 
выстаўкі-кірмашу, была прэзен-
тавана «Анталогія сучаснай азер-
байджанскай літаратуры. Паэзія». 
Перакладчыкамі з азербайджан-
скай мовы выступілi Таццяна 
Сівец, Навум Гальпяровіч, Юлія 
Алейчанка, Валерыя Радунь.

— Гэтае выданне яшчэ раз па-
цвярджае ўсім вядомую ісціну: 
духоўнае адзінства і блізкасць не 
ведаюць перашкод і межаў. Выка-
заныя ў вершах пачуцці радасці і жалю, болю і перажыванняў 
у імгненне пераадольваюць кіламетры, знаходзячы водгук 
у сэрцах многіх людзей на розных кантынентах. Нашы на-
роды гавораць на розных мовах, але паэтычнае слова тым і 
ўнікальнае, што зразумела ўсім без выключэння, яно па-за 
часам і межамі. Сумеснай працай мы пабудавалі непарушны 
мост, які яшчэ больш згуртаваў нашы народы і літаратуры. І 
яму не страшная непагадзь, час не ўладны над ім, — зазначыў 
Яшар Аліеў, кіраўнік апарата Цэнтра перакладаў пры Кабіне-
це міністраў Азербайджанскай Рэспублікі.

У зборніку «Анталогія сучаснай азербайджан-
скай літаратуры. Паэзія» змешчаны вершы Саме-
да Вургуна, Алі Керыма, Тофіка Байрама, Мікаіла 
Мушвіга, Расула Рзы, Набі Хазры, Лэйлы Аліевай і іншых 
паэтаў розных пакаленняў. Выданне пабачыла свет дзя-
куючы заказу апарата Цэнтра перакладаў пры Кабінеце 
міністраў Азербайджанскай Рэспублікі. Аўтарам прадмовы 
стаў акадэмік Нізамі Джафараў.

— Сапраўды, зроблена вялікая праца не толькі ствараль-
нікамі кнігі, але і ўвогуле абодвума бакамі — а гэта Выдавецкі 
дом «Звязда» і Цэнтр перакладаў у Баку. Без сяброўскіх сувя-
зяў, якія аказаліся вельмі моцныя, і без людзей, якія вырашы-
лі, што трэба падтрымаць выданне гэтай кніжкі, «Анталогія 
сучаснай азербайджанскай літаратуры. Паэзія» наўпрост не 
адбылася б. Радуе, што беларускі чытач можа пазнаёміцца з 
паэзіяй Азербайджана — вельмі глыбокай, разнастайнай, у 
нечым падобнай на беларускую, — распавяла ўкладальнік 
зборніка паэтэса, празаік, драматург, перакладчыца Таццяна 
Сівец. Спачатку яна планавала перакладаць творы самастой-
на, але аб’ём аказаўся вельмі вялікі. Ды хацелася, каб уся глы-
біня азербайджанскай паэзіі была прадстаўлена ў анталогіі 
разнастайнымі галасамі беларускіх перакладчыкаў, добрых 
паэтаў. І гэта насамрэч узбагаціла беларускую літаратуру, бо 
кожны пераклад робіць шырэйшым абсяг перадусім наш, бе-
ларускамоўны, лічыць Таццяна Сівец.

На працягу стагоддзя (з 1918 па 2018 гг.) выйшла каля 
трыццаці кніг азербайджанскіх пісьменнікаў у перакладзе на 
беларускую мову. Сярод апошніх выданняў — зборнікі Чын-
гіза Алі аглу, Севіндж Нурукызы, Лэйлы Аліевай ды іншых.

Яўгенія ШЫЦЬКА

ШМАТМОЎЕ  ПАЭЗІІ
Радуе тое, што 

апошнім часам усё 
больш увагі ўдзяляецца 
перакладам. Па-белару-
ску пераўвасабляюцца 
творы прадстаўнікоў 
многіх літаратур. Хоць 
паступова наладжваец-
ца і зваротная служба. 
Напісанае беларускімі 
аўтарамі, найперш паэ-
тамі, знаходзіць водгук 
у бліжнім і далёкім за-

межжы. Кола тых, хто «загаварыў» на іншых мовах, 
даволі прадстаўнічае. Адмоўлюся ад пераліку, хай 
сабе і кароткага, прозвішчаў, каб каго-небудзь не 
забыцца. Скажу толькі, што ўсё больш упэўнена на, 
калі можна так сказаць, інтэрнацыянальныя арбіты 
выходзіць Міхась Пазнякоў.

Не стану пералічваць ягоныя заслугі перад бела-
рускай літаратурай — яны на слыху. Высокія адзнакі 
творчасці крытыкамі і літаратуразнаўцамі — так-
сама. Адно засведчу: нядаўна ў Міхася Пазнякова 
выйшлі яшчэ тры «замежныя» кнігі. Згадаю іх у той 
паслядоўнасці, у якой яны пабачылі свет.

Томік выбраных вершаў «Тепло ромашковоі за-
вії», як няцяжка заўважыць, выйшаў у перакладзе 
на ўкраінскую мову. У 2017 годзе зялёнае святло яму 
дало чарнігаўскае выдавецтва «Десна Поліграф». 
Творы з беларускай мовы пераўвасобілі выдатныя 
ўкраінскія паэты — прэзідэнт Міжнароднай літара-
турна-мастацкай Акадэміі Украіны Сяргей Дзюба, 
Алег Ганчарэнка і Яраслаў Саўчын. С. Дзюба напісаў 
і прадмову «У нашым доме дзвярэй не будзе…»

У загаловак яе вынесены першы радок аднаго з 
безназоўных вершаў М. Пазнякова, перакладзенага 
для гэтай кнігі Я. Саўчыным і С. Дзюбам. Не магу 
не працытаваць яго. Не толькі таму, што напісаны 
ён па-майстэрску, вызначаецца выразнасцю гра-
мадзянскай паэзіцыі. Навідавоку і не менш значная 
прычына.

Лірычны герой, за якім — сам паэт, прамаўляе 
тое, што не можа не хваляваць асоб з абвостраным 
успрыманнем несправядлівасці і прагавітым жадан-
нем дамагацца справядлівасці. У вершы прысутні-
чае тое, што блізка і яму самому, і перакладчыкам. 
Інакш яны не звярнулі б увагі на гэты твор. Ды яшчэ 
С. Дзюба не працытаваў бы яго ў сваім уступным 
слове. Калі ж глядзець шырэй, гэта і імкненне жыць 
у сяброўстве і згодзе, а з такога і нараджаецца маг-
чымасць узаемных стасункаў, узаемных перакладаў:

х х х В нашім домі не будзе вікон,
Не коптітиме скрушно свіча…
Там тривозі — жаскій, велікій —
Не злетіти з твоего плеча.
……………………………………..
В нашім домі — зіркі не зужиті,
І дороги — на вси свити!

В цьому домі ти будеш жити,
Як захочеш сюди прийти.
Ураджайным для «перакладнога» М. Пазнякова 

быў і 2018 год. Летась у яго выйшлі дзве паэтычныя 
кнігі ў сталіцы Рэспублікі Калмыкіі горадзе Элісце. 
«Моё богатство» выпушчана па-руску выдавецтвам 
«Джангар». Як вядома, аўтар і сам піша па-руску. 
Аднак гэты зборнік перакладны. Беларускамоўныя 
вершы М. Пазнякова пераўвасобіў вядомы рускі 
паэт Юрый Шчарбакоў.

Да перакладу ён паставіўся патрабавальна. Заха-
ваны лепшыя якасці паэзіі яго паэтычнага сабрата. 
Рускамоўны чытач адчуе яе мілагучнасць, вобраз-
ную насычанасць. Яго кране тая цеплыня, што ідзе 
ад шчырасці, улюбёнасці ў жыццё. Повязь жа з ма-
лой радзімай настолькі адчувальная, што ўсё гэта 
быццам бачыш на свае вочы. Прапускаеш праз 
сэрца, каб яшчэ раз пераканацца ў тым, як шмат 
значыць сапраўдная паэзія. Прынамсі, гэта добра 
заўважаецца па такім вершы:

Небо в зеркале речки лежит на мели,
Луч фонарика тянется к звёздам,
И стихи мои слушают коростели,
Что сидят, накричавшись по звёздам.
Ухожу. Зашумела трава на ветру.
Птицы. Спите спокойно в гнездовьях.
Только запахи эти в рюкзак соберу
И звезду зачерпну котелком я.
У зборніку «Забро-

дье», які выйшаў пад 
эгідай Саюза пісьмен-
нікаў Рэспублікі Калмы-
кіі (магчыма, хтосьці з 
чытачоў не ведае, таму 
нагадаю, што Заброд-
дзе — вёска ў Быхаўскім 
раёне, дзе М. Пазнякоў 
нарадзіўся) тэксты над-
рукаваны паралельна на 
дзвюх мовах — рускай і 
калмыцкай. Па-калмыц-
ку яны загучалі дзяку-
ючы народнаму паэту 
Калмыкіі Эрдні Эльды-
шаву. Ён жа склаў кнігу і з’яўляецца аўтарам прад-
мовы «Рыцар дабра і свету».

Эрдні Эльдышаў дае высокую ацэнку напісанага 
тым, хто творчасцю сваёй лішні раз пераконвае, што 
для сапраўднай паэзіі цесныя нацыянальныя межы: 
«Паэзія М. Пазнякова моцная глыбокім патрыятыз-
мам, яго грамадзянская лірыка вызначаецца шчыра-
сцю і мудрасцю. Менавіта ў грамадзянскай лірыцы 
праяўляюцца яркія рысы характару лірычнага героя 
М. Пазнякова, яго маральная прыгажосць, цвёрдасць 
і выразнасць перакананняў».

Алесь МАРЦІНОВІЧ

Чуцен голас далёка
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КАЛІНАВЫЯ 
МАНІСТЫ

Бераг
(Калінавыя маністы)
Бераг…
Мой бераг парос хмызамі…
Колішні, пясчаны, светлы…
Бераг маёй Зараніцы,
Бераг майго Зарападу…
Плёскаюцца гонкія хвалі,
сонечны праменьчык
у люстры вады —
люстры памяці:
Няўклюднае дзяўчо бяжыць басанож,
рудзенькі тварык і ручкі запэцканы 

глінай,
танюткую шыйку аздабляюць 

калінавыя маністы.
Бераг…
Той бераг парос хмызамі…
Крывавай барвай 

на зледзянелым снезе —
Калінавыя маністы...

Каляндар
…Тата, я чую сэрца тваё!
Я чую яго...
Я ведаю кнігу твайго жыцця на памяць.
Гартаю каляндар вясны...
Халоднай, галоднай, басаногай.
Сірата-пастушок, жэўжык, руплівец…
І цешуся жніўнем тваім —
Мазалістым, урадлівым, мітуслівым.
Сонца яшчэ высока, Тата!
Вер! Я чую сэрца тваё!

Торба
Торба мая пустая, Мама…
Дом мой даўно астыў,
Вецер нястрымна ірве яго дах, аканіцы,
Заносіць у жытло маё пыл і смецце,
Шэрыя шчуры павілі кублы ў ложку маім,
З покуцця самотна глядзіць Збавіцель,
Стол вянчае штодзённая сухая 

скарынка…
Дай да мне проскурку1, Мама…
Дай!..
Шлях мой яшчэ даўгі, торба цяжкая, 

ды… амаль пустая.
Няма ў ёй ні золата, ні караляў…
Вера, Надзея і Любоў — ледзь цяплеюць 

у торбе маёй.
Далікатна трымаю яе,
Іду…
Што пакладзеш ты ў торбу маю 

перад Вялікім Шляхам, Мама?
Што пакладу я ў торбу сыноў сваіх
Перад Дарогай Ісціны?..

Паветраны шар
Што бачыла вока Ваша, о Вучыцель,
Калi Вы сляпую, глухую, нягеглую вялі 

мяне з цемені да Святла?
Што рабілі рукi Вашы, калi я ў знямозе 

аступалася?
Як трывалі вушы Вашы, о Вучыцель,
Калi я ў роспачы прызывала 

на дапамогу д’ябла.
Што чула я?.. Спытаеце Вы —
Што чуе гаротнiк, акрамя мелодыi 

сваёй жалейкi?!
Але Вы навучылі мяне слухаць 

Голас Ветру
І навучылі быць падуладнай яму.
Вы навучылі мяне разумець Голас Неба
І занатоўваць Яго думкі 

ў Нататніку Ісціны.
Я ўдыхнула водар кветкі Эўтэрпы2 

і сёння…
Сёння я не належу сабе, о Вучыцель!
Я — празрысты паветраны шар!
Бязвольна лунаю сярод цяжкіх хмараў,
Не дыхаю…
Матузок, на якім трымаецца шар, 

у Вашых руках.
Не адпускайце яго!
Ён загіне адзін між хмар, Вучыцель...

Ліст да Збавіцеля
ЗБАВІЦЕЛЬ!
Калі постаць Твая размыецца
ў марыўным даляглядзе гарызонту,
ці змогуць вочы мае распазнаваць 

сілуэт Твой?
ЗБАВІЦЕЛЬ!
Калі ў бясконцай пустыні

сляды Твае замятуць сухавейныя 
Вятры Стагоддзяў,

ці змагу я адшукваць шлях Твой?
ЗБАВІЦЕЛЬ!
Калі сведкі Тваіх пакут —
крывавыя адмеціны на сукне —
знікнуць са Святой Плашчаніцы,
ці змогуць людзі адчуваць той боль,
які Ты стрываў дзеля іх?

ГОСПАДЗЕ!
Крынічка мая перасохла,
сандаліі пазношваліся, рукі стаміліся 

прасіць,
плечы ледзь-ледзь утрымліваюць 

цяжар крыжа майго,
а цела ўжо амаль не ў стане ісці 

за Табой па вадзе.
ГОСПАДЗЕ!
Шчокі мае палымнеюць3 —
гэта рдзеюць сцягі перамог маіх 

крыўдзіцеляў.
Але…
Злітуйся над імі, Ісусе!
Злітуйся нада мной і маімі сынамі!
Злітуйся над людзьмі, што ўсё роўна 

здраджваюць Табе!

Твар мой асвянчаецца салёнай 
вільгаццю пакаяння,

рукі адчайна перабіраюць Святы 
Ружанец, а вусны шэпчуць:

«Госпадзе, памілуй!
Госпадзе, памілуй!
Госпадзе, памілуй!»

...Ісусе! Я ведаю, Ты чуеш мяне...

1986
Мы не змаглі забраць вас з сабою,

бязногія нашы дамы.
Не змаглі ўзваліць вас на плечы 

і вынесці на сабе,
свежа ўзараныя гароды.
Могілкі, мы не здолелі выкапаць
з карэннем вашы крыжы
і перасадзіць іх у чыстую глебу.
Яблыневыя сады,
заплюшчыўшы бела-ружовыя павекі,
вы замоўклі, з надзеяй чакаючы 

на наша вяртанне.
І калі, цэзіем аплодненыя,
чырванню наліліся вашы завязі,
толькі здзічэлыя й згаладалыя кошкі
па зорках вярнуліся назад,
але яблыкаў вашых яны ўсё роўна не елі.
Яблыкі ападалі й гнілі, крыжы
высыхалі без нашых слёз,
гароды заблытваліся ў пустазеллі

і заціхалі.
А нашы дамы старэлі,
дамы гублялі ад гора розум і памяць.
Чужыя людзі вырвалі з цвікамі 

дошкі падлогі,
знялі са сцен пыльныя дываны 

з паўлінамі,

скралі і знеслі ўсе нашы хворыя рэчы,
хворыя рэчы, якія ніхто 

не мог вылечыць,
рэчы, якія самі маўчалі пра сваю хваробу.
Рэчы, без якіх нашы дамы
перасталі быць домам.
…і калі праз многа гадоў
мы прыехалі ў госці,
толькі могілкавыя крыжы
памахалі нам вышываным ашмеццем
старых рушнікоў.
Ні дамы, ні гароды, ні яблыні

нас не прызналі.
І як ні ўпрошвалі
нашы добрыя продкі
са сваіх свежапрыбраных магіл,
ні дамы, ні гароды, ні яблыні

нам нічога не даравалі.

***
Звяры, якіх я любіла,
пакінулі па сабе
сляды на тонкай скуры
маёй памяці.
Не зубоў,
а кіслай сліны
сяброўства без правілаў.
Звяры,
якія цалавалі мне твар.
Звяры,
якія мяне лапалі,
ляпалі кіпцямі па шчаках,
глядзелі ў вочы,
спрабуючы
чорнымі дзіркамі
сваіх зрэнак
усмактаць разлітую
па дзіцячым твары
пяшчоту,
спрабуючы
языкамі злізаць
соль дзіцячай літасці.

Звярам, якіх я любіла,
ніколі не будзе трыццаць.
У памяці я пахавала
іхнія косткі і іхні брэх,
даўкі пах іхняй поўсці
і два шэрагі белых смочак
між задраных угору лапаў.
І сама я
дзяўчынкай жывой
пахаваная ў іх,
закапаных недзе,
галовах ці ў іх,
з’едзеных некім,
галовах, я таксама
з’едзеная.
Звяры, якіх я любіла,
я ўсё яшчэ нюхаю
водар вашае сліны
на пастарэлых руках.

Першаму гораду
Я баюся тваіх дзяцей,
горад Жлобін,
вылітых з металу,
выкармленых
смярдзючымі цыцкамі завода.
Іх цвёрдыя целы
ты загарнуў, горад Жлобін,
у штучнае футра з галавы да ног.
Кітайскім клеем наляпіў ім на футра

белыя вочы.
Але пад пластмасай вачэй
іх металічныя вейкі заплюшчаныя,
іх шырокія раты шчыльна сашчэпленыя,
быццам дызельныя вагоны,
быццам грузавыя вагоны,
быццам пасажырскія вагоны,
што, дрыжучы, імкнуць
без стомы і сну,
праз чыгуначны вузел
твайго пупа.
Разам расці тваім дзецям,

горад Жлобін,
бегаючы па рэйках,
скачучы праз шпалы,
прагнучы марна цяпла
  ў штучным
заечым, мядзведжым,
каціным, слановым,
ружовым і сінім футры.
Сонца не ведае, дзе ты,
горад Жлобін.
У металічнай смузе
ты адводзіш сваіх дзяцей у садок.
У металічным змроку
ты забіраеш сваіх дзяцей назад
у мікрараёны,
якія, калі стаіш і клічаш іх сярод вуліцы,
адгукаюцца толькі на лічбы і мат.
Твае дзеці ўмеюць лічыць, але 

не ўмеюць чытаць.
Твае дзеці ўмеюць піць, але 

не ўмеюць есці.
Твае дзеці ўмеюць біць,
Твае дзеці не ўмеюць быць.
Горад Жлобін, ці памятаеш ты мяне?
Штучнае футра маёй плацэнты
дагэтуль вісіць на мосце
чыгуначнага вакзала.
Мае заечыя вочы
дагэтуль раскіданыя пад нагамі
на цэнтральным базары
і, як у казцы, сочаць
за тваім цяперашнім жыццём:
бліскучы метал тваіх дзяцей
не паблякнуў;
поўныя цыцкі завода,
каб усіх выкарміць,
усё гэтак жа
сцэджваюць у аблокі
чорнае малако.
А з мяне сочыцца
чырвань іржы.
І яна мая кроў.

Паэзія

1 Проскурка (палескі дыялект) — прасфора (бел.)

2 У грэчаскай міфалогіі адна з дзевяці муз, дачок 
Зеўса і Тытаніды Мнемасіны, муза лірычнай паэзіі 
і музыкі.

3 38-ы верш Нагорнай пропавадзі, Евангелле ад 
Матфея. Мц. 5.38-42. — «Не пярэчце злу сілаю. Вы 
чулі, што сказана: «вока за вока и зуб за зуб». А Я 
кажу вам: не праціўцеся злому. Але хто ўдарыць 
цябе ў правую шчаку тваю, падстаў яму і другую».
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Шурка сядзела на возе, шурпілася ад пранізлівага 
ветру і незадаволена паглядвала ў бок чайной, 

дзе даўгавата бавіў час яе начальнік — ляснічы Макей 
Спірыдонавіч. Пачынала ўжо змяркацца, накрапваў 
дробны дожджык, такі звычайны для лістапада. Напе-
радзе было васямнаццаць кіламетраў шляху, а ў лесе 
цяпер неспакойна. Хаваюцца тут усякія. Называюць іх 
хто зялёнымі братамі, хто бандытамі, але ад гэтага сут-
насць не мяняецца. Тым лясным «насельнікам» трэба 
нечым харчавацца, у нешта апранацца, таму чакаць ад 
іх можна чаго заўгодна: забойства, рабавання, гвалту. 
Тыдні тры таму ў дальнім квартале сустрэла яна з лес-
ніком Макаравічам такіх «братоў», аброслых шчэццю, 
з вінтоўкамі за плячыма. Лесніка яны ведалі, а пра яе 
спыталі:

— Хто такая?
— Памочніцу ляснічаму прыслалі, — коратка адказаў 

Макаравіч.
— У саветаў ужо мужыкоў бракуе, што яны мала- 

дзенькіх дзяўчатак пасылаюць на такую працу, — 
з’едліва сказаў адзін лясун і плюнуў у бок.

Шурку не зачапілі, нешта спыталі ў лесніка і падаліся 
ў бок пушчы, ішлі шырокімі крокамі, відно было, што 
звыклыя да хады, а ў лесе пачуваюцца гаспадарамі. Ма-
каравіч патлумачыў дзяўчыне, што хлопцы гэтыя з су-
седняй вёскі, схаваліся ў лесе, каб не ісці на вайну, ды 
так і заселі тут, пакуль не пераловяць, як зайцоў. 

Сёння быў справаздачны дзень. Шурка хутка здала 
свае паперы ў бухгалтэрыю лясгаса. Каб адразу вы-
правілася дамоў з райцэнтра, дык да гэтага часу ўжо б 
дайшла пешкі, але ж Макей Спірыдонавіч загадаў ахоў-
ваць сетку з грашыма — зарплатаю для работнікаў ляс-
ніцтва. Дзяўчына скасіла вочы ў бок сеткі, правяраючы, 
ці на месцы, потым зноў утаропілася ў дзверы чайной з 
адным пытаннем: «Колькі можна там сядзець?..»

Міма на нізенькім возіку па брукаванцы праехаў бяз-
ногі чалавек, адштурхоўваючыся ад зямлі драўлянымі 
падушачкамі. Шмат людзей пакалечылася на вайне. 
Вось і гэты небарака мусіць дажываць век абяздоле-
ным. Але добра яшчэ, што не ляжыць, а рухаецца не-
куды, нешта думае, мае нейкія мэты. Мо яму з жонкаю 
пашанцавала? А калі дзеці ёсць, дык можна спадзявац-
ца на падтрымку. Тата Шуркі загінуў на вайне. Міжволі 
падумала: няхай бы ён вярнуўся хоць пакалечаны, але 
жывы. Маці да гэтага часу плача, як згадае яго: вельмі ж 
добры быў чалавек. Няхай бы і на гаспадарцы не праца-
ваў, а хоць падказваў, што ды як рабіць. У вёсцы вельмі 
шмат мужчынскай працы, якую маці адолець не здат-
ная. Праўда, падрастаюць у Шуркі два малодшыя браты, 
але ім таксама неабходная бацькоўская ўвага ды наву-
ка. Калі яшчэ з іх гаспадары вырастуць? А дома такая 
разруха! Хата ў вайну згарэла. Сям’я жыве ў зямлянцы. 
Шурка знарок пайшла на ляснічага вучыцца ў Полацкі 
тэхнікум, каб быць бліжэй да лесу ды хутчэй хату па-
ставіць. На жаль, паслалі яе далёка на працу, ажно за 
чатырыста кіламетраў. Нічога, як-небудзь усё ўладзіцца. 
Ужо цяпер яна штомесяц пасылае маці трохі грошай, а 
гэта якая-ніякая дапамога.

Міма прайшлі дзве цёткі ў даматканых суконных 
спадніцах, аздобленых яркімі палоскамі. Вельмі прыго-
жа! Шурцы такія падабаюцца. У яе спадніца з плашчпа-
латкі, якую пакінуў нейкі салдат, што начаваў у іхняй 
хаце. Увогуле ў яе вёсцы людзі страцілі за вайну ўсё: 
хаты, маёмасць, таму радыя былі хоць якому падранаму 
шынялю ды гумавым шынам, з якіх можна было склеіць 
бахілы. Выдатны абутак! Не прамакае. Яна зірнула на 
сваю спаднічку, якая ўжо ажно свяцілася на каленях, 
і падумала, што трэба будзе з наступнай зарплаты ку-
піць сабе нешта ў ОРСе, пакуль гэтая канчаткова не 
развалілася. Там дазвалялася работніку лясгаса набыць 
адзін раз за месяц шэсць метраў паркалю, 400 грамаў 
мыла, тры скрыначкі запалкаў, два кілаграмы солі і два 
літры газы. Не ў кожнага хапала грошай, каб купіць тое 
багацце, бо трэба ж было яшчэ за нешта харчавацца.

Насупраць чайной стаяў універмаг — аднапавярховы 
будынак з вітрынаю, за якою красаваліся два манекены: 
мужчына, апрануты ў карычневы гарнітур з каляро-
вым гальштукам, і жанчына ў квяцістай сукенцы. Яны 
ўвасаблялі ўзор выгляду сапраўднага савецкага чала-
века. Але ва ўнівермагу тавараў было мала, пахла там 
селядцамі ды гаспадарчым мылам. Дзве дзяўчыны ў 
светлых суконных світках і квяцістых шаліноўках, што 
захаваліся з-за польскага часу, прастукалі абцасікамі 
ботаў, паглядваючы на сябе ў шкло вітрыны. Што і ка-
заць, у заходняй частцы Беларусі людзі жывуць больш 
заможна, вайна іх не так пашкуматала. Шурка зірнула 

на свае бахілы і міжволі падумала, што і яна сабе некалі 
купіць чаравічкі на абцасіках, а цяпер увосень бахілы 
ў лесе — абутак незаменны. Нецярпліва ўздыхнула, 
перавяла позірк на дзверы чайной, дзе бавіў час, як у 
засадзе, яе начальнік. Гэта паўтаралася штомесяц. Яны 
ўдвох прывозілі здаваць справаздачу, а потым Макей 
Спірыдонавіч ішоў у чайную, сустракаў там некага з бы-
лых партызанаў і баляваў. А Шурка мусіла чакаць і зла-
ваць. Што зробіш?! Начальнікаў не выбіраюць. Калі ў 
Брэсцкім упраўленні ёй прапанавалі некалькі лясгасаў, 
яна выбрала Дамачаўскі: спадабалася назва. Падумала: 
«Буду як дома». Зрэшты, так і атрымалася. На кватэру 
яна засялілася на добрай гаспадыні Гапы, якая хоць і 
мела дарослых дзяцей, але ўсе яны жылі асобна, таму 
да Шуркі цётка ставілася вельмі прыязна, цікавілася яе 
справамі, чакала з працы. Кватарантка плаціла трохі за 
харчы і ложак, забяспечвала гаспадыню дровамі, пры-
носіла ўдосталь грыбоў, якіх хапала на зіму, аддавала 
соль і газу, набытыя ў ОРСсе, дзялілася мылам, нават 
паркаль двойчы ўжо аддавала Гапе на нейкія яе неад-
кладныя патрэбы.

«Ды колькі можна піць той чай? Гэта ж лопнуць мож-
на! — абурана думала Шурка. — Пакуль даедзем, дык 
і ноч настане. А заўтра трэба раненька ўстаць ды адо-
лець тры кіламетры да лясніцтва. Прыедуць вяскоўцы 
на лесанарыхтоўку, усіх трэба развесці па дзялянках ды 
прасачыць за працаю…»

Нарэшце дзверы чайной шырока расчыніліся, на па-
розе ўзнік Макей Спірыдонавіч, а за ім высунуўся яшчэ 
хтосьці. На ганку яны абняліся, бо абое няпэўна тры-
маліся на нагах. Ляснічы зацягнуў песню:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина…
Але ягоны хаўруснік спатыкнуўся на няроўных пры-

ступках, упаў, і песня абарвалася. Мужчыны доўга вал-
тузіліся: пакуль падымаўся адзін, пачынаў падаць другі. 
Яны спаўзлі з ганка і яшчэ хвілін пятнаццаць развіт-
валіся, абдымаліся, паляпвалі адзін аднаго па плячы, 
паціскалі рукі, буркаталі нешта незразумелае.

Нарэшце, растапырыўшы рукі, Макей Спірыдонавіч 
дацягнуўся да воза, уваліўся ў сена і сказаў:

Шурка, паганяй!
Конік, адзіны сродак механізацыі ў лясніцтве, весела 

крануўся з месца і патрусіў па брукаванцы, воз дробна 
затрэсла на няроўнай дарозе. Макей Спірыдонавіч па-
спрабаваў заспяваць «Касіў Ясь канюшыну», але на паў-
слове сцішыўся і, здаецца, заснуў, бо неяк ненатуральна 
засоп. Шурка была радая, што ён маўчыць, бо іншы раз 
такое глупства вярзе, што брыдка слухаць. Гарадок хут-
ка скончыўся, а далей дарога з мноствам калюг пацягну-
лася праз лес. Тут не разгонішся, трэба глядзець, куды 
едзеш, каб не загразнуць так, што пасля не выпхацца. 
Між тым цемра насоўвалася хутка. Шурка ў думках лая-
ла ляснічага, што ні ў чым не ведае меры. Каб па-добра-
му, дык ужо даўно былі б дома. А цяпер вось давядзецца 
перціся праз лес па бездарожжы — невядома, што тут 
чакае. Макей Спірыдонавіч быццам пачуў яе думкі, за-
варушыўся на возе і сказаў:

— Добра едзем, Шурка. Конь наш разумны, сам давя-
зе. А ты прыляж са мною, — паклаў руку ёй на плячо і 
пацягнуў да сябе.

— Годзе вам, Макей Спірыдонавіч, блазнаваць! — абу-
рылася дзяўчына. — З-за вашага чаявання вунь колькі 
часу страцілі! Трэба ж і меру ведаць!

— Зялёная ты яшчэ мяне вучыць. Вось я цябе магу 
ашчаслівіць! Ты ж цалкам ад мяне залежыш! Будзеш па-
слухмяная і пакладзістая, дык заўсёды прэмію атрыма-
еш і да прэміі… Зразумела? Ну, хадзі да мяне…

Макей абедзвюма рукамі ўхапіў Шурку за плечы і 
паклаў на возе, але яна адштурхнула яго, саскочыла на 
зямлю, пайшла пешкі, папраўляючы хустку на галаве.

— Можаш не прыхарошвацца, я цябе без хусткі пака-
хаю, — Макей пацягнуўся да дзяўчыны, але яна ўхіліла-
ся ад ягонай рукі. — Годзе, сядай на воз. Ты ж нічога не 
разумееш у жыцці. Каханне — гэта ж самая прыемная 
рэч! Табе добра, мне добра… Га, Шурка? Ты толькі адзін 
раз паспрабуй, табе так спадабаецца, што будзеш услед 
бегаць ды яшчэ прасіць.

— Ведаеце, Макей Спірыдонавіч, калі вы будзеце да 
мяне чапляцца, я напішу на вас скаргу ў райкам партыі! 
— злосна сказала Шурка. — Вам так усыплюць у косці, 
што ўсе грэшныя думкі з вашай галавы павылятаюць!

— Ах ты, гадаўка! Яна напіша! Пакуль ты напішаш, 
дык я цябе звольню! З трэскам выганю! Пад артыкул 
падвяду, за краты сядзеш! — закрычаў, пырскаючы слі-
наю, Макей.

Ён сцебануў каня і пагнаў уперад, а Шурка пасуну-

лася следам па гразкай лясной дарозе. Прыкінула, што 
яшчэ кіламетраў дзесяць. Ішла, насцярожана азіраючы-
ся па баках: баялася не ваўкоў, хоць іх тут было шмат, 
не дзікоў і зуброў, якія забягалі з пушчы, а толькі тых 
узброеных лясных «гаспадароў». Ступала мякка, каб 
не патрывожыць аднастайны гул лесу і не наклікаць на 
сябе бяду. Пашанцавала. Ніхто яе не перастрэў. Толькі 
аднойчы шухнула ў голлі лясная птушка, ды так, што 
прымусіла здрыгануцца сэрца ад страху, але тут жа ўсё 
сціхла. Перад самым выхадам з лесу Шурка спатыкну-
лася аб нешта цяжкае, здзівілася, што гэта можа ляжаць 
на дарозе, быццам хто кінуў качан капусты. Падняла і 
пазнала сетку з грашыма. Згубіў яе п’яны Макей, едучы 
на возе.

— Вось дык прыгода! — ажно ўскрыкнула дзяўчына. 
— Ён мяне абяцаў у турму ўпячы, а сам можа сесці, калі 
я гэтыя грошы прыхаваю.

Яна пераможна засмяялася, яшчэ не ведаючы, што 
і як заўтра будзе рабіць, але радавалася таму, што мае 
магчымасць адпомсціць Макею за знявагу. Толькі трэба 
было добра падумаць, як усё цікавей зрабіць.

Цётка Гапа сустрэла яе з радасцю:
— Дзе ж ты забарылася, галубка мая? Я ўжо не ведала, 

што і думаць. Не вячэрала, цябе чакала…
— Справаздачу вазілі з Макеем Спірыдонавічам. А 

ён, як заўсёды, набраўся ў чайной, як свіння гразі, дык 
толькі цяпер прысунуліся.

— А я ўжо баялася, мо што ў лесе здарылася. Кажуць, 
у Замшанах старшыню сельсавета праз акно застрэлілі, 
а ў Раснах краму разрабавалі…

— Нічога, у нас усё абышлося.
— А што ў цябе ў сетцы? — пацікавілася Гапа, спадзе-

ючыся на гарадскі пачастунак.
— Гэта паперы Макея Спірыдонавіча, — адказала 

Шурка і панесла сетку з грашыма за шырму, паклала пад 
свой ложак.

Цётка Гапа тым часам ужо мітусілася каля печы. Стуль 
даляцеў да кватаранткі знаёмы прыемны пах крышаноў 
з грыбамі і бабкі. Заставалася ўмыцца, павячэраць і на-
рэшце ўтульна ўмасціцца на ложку. Бадай, ніколі так 
спакойна і добра не спалася Шурцы, як той ноччу.

Раніцай яна выдала нарады леснікам, усіх развяла па 
дзялянках, вярнулася ў лясніцтва, але Макея Спірыдо-
навіча на працы не застала. З’явіўся ён толькі пад абед, 
усхваляваны і разгублены. Адно і сказаў:

— Бяда, Шурка! Бяда!
— Што здарылася? — спытала яна з выглядам бескла-

потнага чалавека.
— Учора згубіў сетку з грашыма. Сёння праехаў па 

дарозе туды і назад! Нідзе ні знаку! — выдыхнуў ён і ў 
адчаі схапіўся за галаву.

— Можа, вы той скарб дзе дома паклалі ды забыліся?
— На возе грошы былі! На возе! Яшчэ калі ехаў, пра-

вяраў, ці ляжаць. Як прыехаў, каня распрог, воз на дварэ 
пакінуў, а пра грошы забыўся! Як жа я мог забыцца?..

— Дык нядзіўна. У вас жа галава была нечым іншым 
занятая!

— Маўчы! Не да жартаў тут!
— Я і маўчу.
— Што рабіць? Трэба ў міліцыю тэлефанаваць... Гэта 

ж могуць падумаць, што я прысвоіў тыя грошы. Які 
жах!.. Гэта ж турма…

Шурка паглядзела на Макея Спірыдонавіча, на яго-
ныя ўскудлачаныя валасы, што выбіваліся з-пад кеп-
кі-васьміклінкі, на збялелыя вусны, спалоханыя вочы, 
мітуслівыя рухі і сказала:

— Сетка з грашыма ляжыць у вашым кабінеце.
— У мяне? Як? Скуль?..
Начальнік кінуўся ў кабінет, Шурка пайшла за ім сле-

дам, прамаўляючы:
— Хіба вы не ведалі, Макей Спірыдонавіч, што грошы 

ногі маюць. Вы паехалі на возе як пан, а грошы — услед 
за вамі пешкі… Загляньце пад стол.

Макей убачыў сетку, абхапіў, абмацаў, яшчэ не верачы 
да канца ўдаламу павароту справы:

— Шурка, ты выратавала мне жыццё! Мая сетка! 
Мая!.. — калі нарэшце ўпэўніўся, што грошы на месцы, 
рынуўся да дзяўчыны. — Дай абдыму ды расцалую!

Яна паспешліва адбегла да дзвярэй і сказала:
— Гэта лішняе, Макей Спірыдонавіч! Прыму вашу 

падзяку ў выглядзе прэміі!
— Усё будзе! Усё зраблю, даражэнькі мой памочнік! — 

узрадавана адказаў Макей Спірыдонавіч, кінуў шапку 
на лаву і сеў за стол, бо ногі не трымалі ад радасці.

— Як мала чалавеку трэба для шчасця: спярша неш-
та згубіць, а пасля нечакана знайсці, — сказала Шурка, 
усміхнулася і выйшла з пакоя, даючы магчымасць ляс-
нічаму нацешыцца шчаслівым зыходам непрыемнага 
здарэння.

Проза

СЕТКА ГРОШАЙ
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Напэўна, кожны хоча разгадаць 
таямніцу: хто тыя, хто бесперапынна, 
адважна ствараюць складаную рэч 
пад назвай «літаратурны працэс»? 
Час пазнаёміцца з аўтарамі Саюза 
пісьменнікаў Беларусі! Таму запрашаем 
вас у вандроўку па абласных аддзяленнях 
арганізацыі.

Пачынаем знаёмства з сябрамі Саюза 
пісьменнікаў Беларусі з экскурсіі па 
Магілёўскім аддзяленні, якое запрасіла ў 
свет сучаснай беларускай літаратуры!

ЗАЛА ПЕРШАЯ: АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ
На пачатку экскурсіі нас сустрэне Алесь Казека, стар-

шыня аддзялення. Гэта асоба, якая арганізоўвае дзей-
насць членаў суполкі — іх у Магілёўскім аддзяленні 
38 чалавек. Алесь Казека да таго ж паэт, перакладчык, 
велізарную частку сваёй творчасці прысвяціў патрыя-
тычным тэмам (вядомай стала, напрыклад, яго паэма 
«Марыйка» — пра спаленую фашыстамі вёску Боркі).

У Магілёўскім абласным аддзяленні Саюза пісьмен- 
нікаў Беларусі 18 паэтаў. Яшчэ 11 сяброў пішуць 
празаічныя мастацкія творы, 9 — публіцыстыку. Але ж 
сустракаюцца і сапраўдныя ўніверсалы, іх у аддзяленні 
8 чалавек (ім падуладныя і проза, і паэзія). Гэта Алёна 
Беланожка, Леанід Іскроў, Уладзіслаў Кавалёў, Алена 
Кісель, Віктар Кунцэвіч, Мікалай Леўчанка, Наталля 
Ніканчук, Марына Сліўко.

Рушым далей.

ЗАЛА ДРУГАЯ: ГАЛЕРЭЯ НОВЫХ 
СЯБРОЎ

Наша галерэя навічкоў ніколі не пустуе! Вось і ў  
2018 годзе аддзяленне папоўнілася пяццю пісьмен-
нікамі. «Вельмі радуе, што да нас імкнуцца маладыя 
таленты Магілёўскага краю», — падкрэсліў старшыня 
Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі Алесь Казека.

Прапануем пазнаёміцца і з імі.
Алёна Беланожка, паэт і празаік, драматург, паэт- 

песеннік.
Што піша? Рамантычную фантастыку, іранічныя 

дэтэктывы, любоўную і грамадзянска-патрыятычную 
лірыку, бытавыя апавяданні.

Што і дзе пачытаць? Аповесці «Чамадан с крака-
дзілавай скуры», «Зорка Рагхігархі», асобыя вершы і 
апавяданні друкаваліся ў часопісах «Маладосць», «Нё-
ман» і іншых.

Наталля Ніканчук, паэт і празаік.
Што піша? Дэтэктывы, бытавыя апавяданні, раманы.
Што і дзе пачытаць? Зборнік «Кранаючы неба рука-

мі», раман «Іаланта» і іншыя творы — у часопісах «Ма-
ладосць», «Нёман» і інш.

Уладзімір Харланцьеў, празаік.
Што піша? Прозу.
Што і дзе пачытаць? Кнігі «Штрафнік», «Лёс штраф-

ніка», «Са Шклоўшчыны» ды інш.
Леанід Іскроў, паэт, публіцыст.
Што піша? Філасофскую і грамадзянска-патрыятыч-

ную лірыку, публіцысціку, прозу.
Што і дзе пачытаць? Зборнікі вершаў «Судьбы не 

кляня», кнігі «Отрада родного слова», «Здравствуй, 
мама, я живой».

Уладзімір Ясеў, паэт.
Што піша? Філасофскую і грамадзянска-патрыятыч-

ную лірыку.

Што і дзе пачытаць? Зборнікі вершаў «Палова дыні», 
«Время ворот».

ЗАЛА ТРЭЦЯЯ: ВЫСТАЎКА ВЫДАННЯЎ
Заканамерна паўстае пытанне: а што стварылі і на-

друкавалі магілёўскія пісьменнікі за апошні год? Перад 
намі — галерэя з 11 выданняў.

Віктар Арцем’еў «Магіляўчане». З гэтай кнігі можна 
даведацца, як жылі і працавалі жыхары Магілёва ў пер-
шыя гады пасля Айчыннай вайны.

Віктар Арцем’еў «На мяжы самазнішчэння». У цэн-
тры ўвагі зборніка — шлях чалавецтва да глабальнай 
катастрофы, ядзернай ці экалагічнай, пытанне быць ці 
не жыццю на планеце Зямля.

Віктар Арцем’еў «Вайна ў кожнага была свая». Спо-
ведзі франтавікоў і сведкаў вайны.

Мікалай Барысенка «Нашчадкі Спірыдона Собаля». 
Кніга выдадзена да 100-годдзя Магілёўскай абласной 
друкарні імя Спірыдона Собаля.

Мікола Падабед «Сонца сярод ночы». Пад гэтай во-
кладкай жывуць аповесці і апавяданні, якія прымусяць 
усміхнуцца і навучаць адшукваць нешта пацешнае на-
ват у самых простых бытавых здарэннях.

Яўген Булава «Дубровенка FOREVER, альбо Не забы-
вайце сваіх старых сяброў». Кніга пра сяброўства, пра 
самыя шчырыя і светлыя адносіны.

Леанід Іскроў «Здравствуй, мама, я живой». Кніга 
пра ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, непаўналетніх 
вязнях фашысцкіх канцлагераў.

Марына Сліўко «НЕрэальнасць». Сцеражыцеся! Бо 
пад гэтай вокладкай жывуць таямніцы! Яна поўная 
загадкавых сноў і містычных з’яў (з лёгкім прысмакам 
пікантнасці).

Жанна Міус (Усцінава) «Дзіўныя дзеткі». Вершы для 
дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Аляксандр Балдоўскі «Ветэраны. Праславіліся ў баях 
і працы». Кніга пра воінаў, якія адважна змагаліся на 
франтах Вялікай Айчыннай вайны і тых, хто набліжаў 
перамогу на працоўным фронце.

Ніна Кавалёва «Як купалі ў купелі». Зборнік вершаў 
і абрадаў.

ЗАЛА ЧАЦВЁРТАЯ: ДАСЯГНЕННІ
Калі вы мяркуеце, што ўсе члены магілёўскага аддзя-

лення бавяць час выключна за апантаным стварэннем 
шэдэўраў, то памыляецеся. У магілёўскіх пісьменнікаў 
дастаткова творчых рэсурсаў яшчэ і на конкурсы, і на 
ўдзел у цікавых мерапрыемствах.

За 2018 год ва ўстановах адукацыі, культуры і ў пра-
цоўных калектывах праведзена больш за 700 сустрэч 
з чытачамі. На старонках рэспубліканскіх, абласных 
і раённых сродкаў масавай інфармацыі надрукавана 
звыш 500 публікацый нашых пісьменнікаў.

Плён цеснага супрацоўніцтва з абласной грамадска-
палітычнай газетай «Магілёўскія ведамасці» — што- 
месячная літаратурная старонка «Натхненне».

Многія пісьменнікі аддзялення ўзначальваюць 
літаратурныя аб’яднанні ў горадзе Магілёве і раёнах 
Магілеўскай вобласці: «Магістраль» Магілёўскага ад-
дзялення Беларускай чыгункі (кіраўнік М. А. Сліўко), 
«Натхненне» МДУ імя А. А. Куляшова (кіраўнік  
Н. А. Міхальчук), Мікалай Мінчанка (г. Клімавічы), 
Мікалай Падабед (г. Бялынічы), Мікалай Салаўцоў  
(г. Чавусы).

Нельга пераацаніць ролю пісьменнікаў у ідэйна-вы-
хаваўчай працы з насельніцтвам у раёнах вобласці. 
Шмат рупяцца ў гэтым кірунку А. С. Балдоўскі (Кры-
чаўскі раён), М. У. Леўчанка (Быхаўскі раён), М. І. Са-
лаўцоў (Чавускі раён), М. А. Уласенка (Горацкі раён),  
М. Н. Мінчанка (Клімавіцкі райн), М. І. Падабед  
(Бялыніцкі раён).

У аддзяленні рэалізоўваюцца шматлікія творчыя пра-
екты. Адзін з іх — літаратурная гасцёўня «Магія слова». 
Тут з дапамогай члена Магілёўскага абласнога аддзялен-
ня Саюза пісьменнікаў Беларусі кандыдата філалагіч-
ных навук Алены Кісель ёсць магчымасць прыадкрыць 
чароўную заслону таямнічасці творчай літаратурнай 
майстэрні. І калі нехта пажадае пачытаць свае творы, ці 
палепшыць мастацкі ўзровень, ці стварыць яшчэ нешта 
цудоўнае, сардэчна запрашаем!

Праведзены інтэрнэт-конкурсы «Мой бераг родны» і 
«Мяккая лапа». Дарэчы, конкурс «Мяккая лапа» неча-
кана зрабіўся міжнародным, а колькасць удзельнікаў у 
ім перасягнула 300!

Пісьменнікі Магілёўскага аддзялення і самі ўдзель-
нічалі ў шматлікіх конкурсах і станавіліся лаўрэатамі 
і дыпламантамі. А Марына Сліўко нават прэзентавала 
беларускіх пісьменнікаў у Санкт-Пецярбургу — разам з 
часопісам «Метамарфозы».

Магілёўскія пісьменнікі вырашылі адкрыць для сябе 
канцэртную дзейнасць — і плённа выступілі з вершамі 
разам з зоркамі беларускай эстрады на святочным кан-
цэрце, што быў прысвячаны Дню Незалежнасці.

Набіраюць папулярнасць літаратурныя марафоны, 
якія праводзіліся падчас тыдня роднай мовы, святка-
вання Дня горада, свята «Александрыя збірае сяброў», 
святкавання Дня беларускага пісьменства...

«За два апошнія гады ў нас атрымалася наладзіць пра-
цу аддзялення, вызначыць асноўныя кірункі развіцця. 
Усё мацней гучыць голас магілёўскіх пісьменнікаў як у 
горадзе і вобласці, так і ва ўсёй нашай любай Беларусі і 
за яе межамі. І мы ўжо на сваіх сходах уздымаем не толь-
кі праблемы, а ўсё смялей заяўляем пра поспехі, дасяг-
ненні, — адзначыў старшыня аддзялення. — У будучым 
годзе асноўную ўвагу неабходна звярнуць не толькі на 
колькасны паказчык нашай працы, але і на якасны, каб 
годна прадстаўляць аддзяленне на мясцовым, рэспу-
бліканскім і міжнародным узроўнях, каб уплываць на 
літаратурны працэс у вобласці. Неабходна змагацца за 
павышэнне якасці літаратуры, адшукваць і выхоўваць 
новыя таленты, гадаваць годную змену пакаленню літа-
ратараў Магілёўшчыны».

ЗАЛА ПЯТАЯ: КУТОК МАЛОЙ РАДЗІМЫ
Ну, а калі ўжо пайшла размова пра вершы і Радзіму... 

Чаму б не зазірнуць у куток нашай творчасці? І да таго 
ж здзейсніць знаёмства з некалькімі ўзорамі творчасці 
магілёўскіх пісьменнікаў.

Сёння мы пачынаем спецпраект, праз які будзем больш  
падрабязна распавядаць пра літаратурнае жыццё ў рэгіёнах, якое 
гуртуецца вакол абласных аддзяленняў Саюза пісьменнікаў Беларусі.

НАШЧАДКІ   
АРКАДЗЯ  КУЛЯШОВА:  

ВАНДРОЎКА  СКРОЗЬ  ЧАСЫ 
І  ВЫМЯРЭННІ

Магілёўскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі: суполка сяброў

У Магілёўскім абласным 
аддзяленні Саюза  
пісьменнікаў Беларусі  
18 паэтаў. Яшчэ 11 сяброў 
пішуць празаічныя мастацкія 
творы, 9 − публіцыстыку. Але 
ж сустракаюцца і сапраўдныя 
ўніверсалы.
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Алесь КАЗЕКА

Я — 
часцінка 
маёй 

Беларусі
Я — маленькая кропля з крыніцаў 

святых,
Што ваду жыватворную маюць,
І зярнятка з мільёнаў зярняткаў жывых,
Што багацце Радзімы складаюць.
І, напэўна, я тут не зраблю адкрыцця,
Я — звяно неўміручага роду,
Што на ніве бясконцага поля жыцця
Беларускім завецца народам.
З праўдай Божаю ставіцца вера мая
Да людзей. Без хлусні і прымусу —
Гонар маю лічыцца часцінкаю я
Асвячонай зямлі беларусаў!

Брамнік
Ігару Марзалюку

Дарогі, людзі, дня турботы
Змагліся. Хочуць адпачыць.
І толькі брамнік ля варотаў —
Адзін пад покрывам начы.

Сціскае страхам адзінота
У вязкай мройнай цішыні.
І даўкім подыхам маркота
Бы замаўляе:
Спі, засні…

І разуменне явы рэжа —
Нязнанасць вогненным лязом,
І ў цемры блытаюцца межы
Паміж жыццём, нябытам, сном.

Ужо сям-там за гэтым краем
Прывабны вобраз мільгане…
І толькі з сэрца вадаграем
Ірвецца ў высі:
Нельга!.. Не!..

Адчуй зары жывільны подых.
Адкінь далёка сну пячаць.
Нясі свой Крыж, трымай свабоду
На вастрыі свайго мяча.

Глядзі: вунь там, з-за небакраю
Нясе збаўленне новы дзень.
Святло, прагнаўшы цемры зграю,
Сюды ідзе! Да нас ідзе!..
…………………………..
Ты перамог, ваяр. Ты выжыў,
Каб зноўку браму вартаваць.
Тваім агорнутыя Крыжам,
Няхай усе спакойна спяць.

***
Усё будзе, як будзе,
Як спрадвеку было.
Чэрвень, верасень…
Студзень
 Зноў аконнае шкло
Распісаў акварэллю.
Кружаць, кружаць арэлі
Невымоўнай тугі.
Дум маіх пераспелых
Ахінаюць лугі
Немым покрывам белым.

Усё будзе, як будзе.
Ціша зімняга сну…
Толькі сцелецца студзень —
Прадвяшчае вясну.

Валянціна 
ГАБРУСЕВА

Дадому
Узышоў ражок 

маладзіка,
Ліхтарык, 

значыць, 
мне не трэба.

Я ад паўстанка цягніка
Іду дадому з торбай хлеба.

Сюды, дзе кожны сеяў, жаў,
Звінела каласамі жыта!
Хто ў полі тут дзяцей раджаў,
Ад спёкі хустачкай прыкрыты.

Хто лёс зямлі сваім лічыў,
Шурпатых не бярог далоняў,
Хто пахаванкамі бяліў
Свае сярэбраныя скроні.

…Іду дадому. Цішыня.
І метрамі мне кіламетры!
Бацькоўскі дом, мая браня,
Ты брамку захіні ад ветру.

Алёна 
БЕЛАНОЖКА

***
Бруснічным 
світанкам 

ахоплены ясныя 
высі.

Ад сонца хаваюцца 
ў цемры лясной кажаны.

Тут ходзяць касулі, тут бегаюць 
хуткія рысі,

Гуляюць мядзведзі, паважныя, 
быццам паны.

Сур’ёзны бабёр тут будуе 
прасторную хатку,

Рудая вавёрка
у дубе вялікім жыве,
Ваўчыца малых ваўчанят 

навучае парадку
І лісы мышкуюць у спелай, 

высокай траве.

Тут краскі цвітуць на зялёных лугах 
і палетках,

Абступленых лесам —
А там, у лясным гушчары,
Штогод расцвітае чароўная 

папараць-кветка
І ад незнаёмцаў яе сцерагуць камары.

Тут сотні мелодый птушынае 
неба спявае —

Ды раптам заціхне, бо хмара паўзе 
з-за лясоў!

І млосна, і парыць,
І смагу зямля наталяе
Салодкімі кроплямі
Летніх мядовых дажджоў.

…У горадзе восень. Сцяною ідуць 
навальніцы,

Трывожаць грымоты,
А што мне вяртае спакой?
Мне сэрца і рукі чырвоныя грэюць 

брусніцы
І шлюць прывітанне
З любімай радзімы малой.

Яблычны Спас
Ззяюць нябёсы — блакіту выток,
Сноў залатое раздолле.
Жнівень здымае з аблокаў сярпок,
Жнівень спяшаецца ў поле.

Па-над абсягамі выспелых ніў
Ноч разгарнула крылле.
Коціцца поўня — белы наліў —
Плаўна
Па небасхіле.

Мяккі туман — нібы палас.
Сыплецца зарапад.
Раніцай прыйдзе на вёску Спас,
Зойдзе ў дзядулеў сад.

Мы госця не ўбачым — будзем спаць.
Скажа дзядуля: «Ну-тка!
Дзеці, бяжыце яблыкі рваць!»
Зацягнецца самакруткай.

І мы пабяжым басанож па траве,
Каб яблычак першым куснуць!
Суседзі свае асвяцяць у царкве.
А нашы — святыя растуць!

Штрыфель, малінаўка, белы наліў —
Сок, пірагі і варэнне!
Кожнаму ўнуку дзед падарыў
Яблыньку ў дзень нараджэння

І паўтараў, вучыў кацянят,
Пакуль мы раслі і сталелі:
«Не забывайце, унучкі, сад,
Каб яблыні не здзічэлі!

Не лётайце з ветрам. Свая зямля
Вялікую моц дае.
Трымайцеся побач, бо вы — сям’я,
З яблынькі аднае».

Дзядулі няма. Гады ідуць,
Вярнуцца назад не ўмеюць.
А яблыні кожны год цвітуць
І яблыкі спраўна спеюць.

Сонечны жнівень пакліча нас,
І мы — як адзін, гарадскія —
Прыедзем у вёску на Яблычны Спас
Па яблыкі наліўныя.

Сядзем за стол, як малыя — п’ём:
Чай, малако, цукерка.
Пахне дагэтуль яшчэ тытунём
Дзядулева табакерка.

Між намі, як водзіцца, мір і лад —
Пайшла на карысць навука.
Дзякуй, дзядуля, табе за сад,
Што ты гадаваў для ўнукаў!

Кальцавая
Белае поле.
Вакол — ні душы.
Доўгая, шэрая стужка шашы.
Імчуся
Па холадзе,
па завірусе,
І мне зразумела:
Я еду па крузе.
І плачу, і вусны кусаю ў злабе:
Дарога выводзіць мяне да цябе.
Тут нельга направа,
і прама — не можна!
Гляджу на ўказальнікі
бездапаможна…
А сэрца прыгадвае праўду адну:
Што ты не адпусціш,
А я — не звярну.
А там, за завеямі, за снегападам,
За полем,
За белым, як сон, даляглядам,
У дыме садоў,
Зеляніне гаёў
Чакае
вясновае шчасце маё —
Чакае, з панурай сядзіць галавой…

Лёс замыкаецца
На кальцавой.

Уладзімір ЯСЕЎ

Формы 
гукаў
Ты граеш

звычайныя гамы,
выцягваеш гукі

з актаваў.
Лаўлю іх
у снежаньскай крупцы
слязінкамі лістападу.
Хай
зойдзецца рогатам
вецер,
акрэсліўшы формы
акордаў.
Ён ведае:
розныя сэнсы
мы гукамі
шчасна яднаем.
І ты не хвалюйся,
гарэза,
калі што няўдала
сыграеш —
свабоду
нячутнага гуку
я ў літары
пазбіраю.

Люты
Зіма дарогі завірушвае —
Снягі ад краю і да краю.

Спусцелых гнёздаў капялюшыкі
Сумуюць у прыціхлым гаі.

Пад нізкім небам хаты зніцяцца.
Ляцяць сняжынкі боскай маннай.
Зноў гурбы непраходна высяцца,
Дзе бегаў сцежкай натаптанай.

Падкіну шчодра дроў бярозавых,
Каб грубка полымем зайграла,
Паклічу ў госці ноч марозную:
Даволі ў полі бедавала.

Праз пару тыдняў люты злюціцца,
Вясна пралескамі праб’ецца,
І сакавік над чыстай вуліцай
Румянай поўняй усміхнецца.

Мікола 
ЛЕЎЧАНКА

Зімовы 
дзень

Жарэбчыкам 
рухавым

Імчыць зімовы дзень,
І не махай рукамі —
Не спыніцца нідзе.
Спяшае белагрывы,
Стартуе хмарай снег,
Такі ў яго імклівы
Па бездаражы бег
Туды, дзе ў стылым лесе
Да весялух бяроз,
Зноў цалавацца лезе
Ўзбуджаны мароз.

Вясёлка
Пасярод расхрыстанай зімы,
Дзе ад хмар дрыжэла неба золка,
Назіралі, здзіўленыя, мы,
Як прыгожа ўспыхнула вясёлка.
Абудзіла раніцу ад сну
І абшар — ажно да небасхілу,
Вось бы зараз грому-скакуну
Паказаць і спрыт, і сваю сілу.
Каб убачыў вецер на масту,
Як імчыць без вогненнай сарочкі,
Каб усе пачулі за вярсту,
Што грымяць яго пустыя бочкі.
Толькі ў неабсяжнай вышыні,
Дзе гуляе вецер надта колкі.
У скразной пужлівай цішыні
Зніклі хутка колеры вясёлкі.
Зніклі, каб над векавой сасной
І над сонным ад надвор’я домам
Зноў з’явіцца ранняю вясной
З маладым і першым гулкім громам.

Віктар 
КУНЦЭВІЧ

***
Маё жыццё, як 

рэчка Друць,
Цячэ-плыве павольна,

І нас назад не развярнуць
Ні магіі, ні войнам.
— У рэчкі воля ёсць і дух —
Ёсць і жыцця праграма.
У тую ж самую ваду
Не ўвойдзеш, — гаварыла мама.
Яшчэ казала: «Эх, сынок,
Яршысты ты, не гнуткі,
А быў бы, як лазы пруток…
Дарма. Вадзіцай з вуткі
З цябе сцякае мой наказ,
Бо вельмі ты ж упарты…»
Цячэ-пляскоча Друць-рака.
Няма бацькоўскай хаты.
У тую ж самую ваду,
Я веру, спадзяюся,
Усё ж аднойчы я ўвайду,
Як да бацькоў вярнуся.
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Арт-гасцёўня «Высокае месца»

2  У межах арт-прасторы прадстаўлена выстаўка «Дзве душы» беларускіх ма-
стачак Алены Карповіч і Наталлі Разуменкі.

У карцінах мастакоў-прафесіяналаў нацыянальнай школы паўстае скла-
даны і разнастайны свет прыгажосці. Традыцыйныя жанры жывапісу — партрэт, 
пейзаж, нацюрморт — магчымасць бесперапынага працэсу пазнання прыроды 
прыгажосці. У творчасці аўтараў адбіваюцца сучасныя тэндэнцыі рэалістычнага 
мастацтва Беларусі. Арыгінальныя тэхнікі жывапісу і графікі дазваляюць аўта-
рам перадаваць багатую гаму пачуццяў, знаходзіць камфортныя візуальныя фор-
мы, раскрываць культурныя коды ўласнай індывідуальнасці.

Творчасць Наталлі Разумен-
кі працята святлом. У яе кар-
цінах — экспрэсіўнае багацце 
колераў, пульсуючая энергія 
жыцця. Усе работы напісаны 
на адным дыханні, выклікаю-
ць адчуванне няўлоўнага руху 
святла. Творчасць Алены Кар-
повіч аб’ядноўвае вытанчаную 
празрыстасць акварэлі і паста-
янны пошук новых рашэнняў. 
Тэхніка акварэлі ў яе творах 
набывае асаблівае выяўленне і 
нават голас, што здольны рас-
павесці пра новыя адчуванні і 
перажыванні.

Art-агляд

Алена Кашаленка «Ван Гог — час самотных катоў».

Алена Карповіч. Карціна з серыі «Яблычны год».

«Галінка», 2018 г.

Нацыянальны мастацкі музей 
Рэспублікі Беларусь

1 У галерэі новага будынка музея адкрылася выстаўка «Напрадвесні», пры-
свечаная 70-годдзю з дня нараджэння Юрыя Герасіменкі-Жызнеўскага.

Наведвальнікі Нацыянальнага музея ўпершыню ў адной экспазіцыі мо-
гуць убачыць работы яркага прадстаўніка айчыннай школы графікі, віртуоза 
малюнка, аўтара серый станковых лістоў і ілюстрацый паэзіі і прозы класікаў 
беларускай літаратуры.

У ясных і светлых па настроі карцінах Юрыя Герасіменкі-Жызнеўскага з багац-
цем дэталяў і цікавых сюжэтаў ажываюць 
героі беларускіх народных казак. Партрэты 
і тэматычныя кампазіцыі аўтара створаны 
ў тэхніках літаграфіі, афорта, лінагравюры, 
акварэлі, пастэлі. У пошуках новага шляху 
ў мастацтве майстар свабодна аб’ядноўваў 
традыцыі беларускай мастацкай школы з 
традыцыямі рэнесансу, пераходзіў ад ім-
прэсіяністычнай пастэлі да візуалізацыі 
філасофскіх пошукаў — малюнка ў стылі 
чыстай абстракцыі.

Імпульсам для з’яўлення твораў былі 
шматлікія падарожжы і сустрэчы з дзея-
чамі навукі і мастацтва, сумесная праца 
з пісьменнікамі і паэтамі. Неаднаразова 
Юрый Герасіменка-Жызнеўскі прадстаўляў 
Беларусь на міжнародных і ўсесаюзных 
конкурсах мастацтва, пастаянна браў удзел 
у рэспубліканскіх выстаўках, атрымліваў 
узнагароды.

Нацыянальны гістарычны музей 
Рэспублікі Беларусь

4 У Нацыянальным гістарычным музеі працуе выстаўка «Запрашэнне на 
баль», дзе прадстаўлены гістарычныя ўборы найбуйнейшай у свеце пры-
ватнай калекцыі касцюмаў з фонду Аляксандра Васільева — вядомага 

гісторыка моды, мастацтвазнаўцы, калекцыянера, тэатральнага мастака.
Маэстра Аляксандр Васільеў запрашае акунуцца ў атмасферу свята: экспазі-

цыя прысвечана бальным сукенкам і строям урачыстых цырымоній з 1915 па 
2015 год. Прадстаўлена больш за 100 эфектных вобразаў і некалькі соцень роз-
ных аксесуараў, ювелірных вырабаў і біжутэрыі, створаных знакамітымі ва ўсім 
свеце куцюр’е і дамамі мод.

Гледачоў чакае знаёмства з бальнымі і вячэрнімі строямі розных эпох: ад чароў-
ных, мігатлівых сукенак часоў Першай сусветнай вайны да бліскучых вобразаў 
1920-х гадоў з пацеркавым аздабленнем, ад элегантных сукенак з крэпт-саціну 
1930-х гадоў для танцаў факстроту да строгіх касцюмаў 1940-х. Пасляваеннае 
дзесяцігоддзе прадстаўлена жаночымі сукенкамі ў стылі New look для рамантыч-
нага вальса, а новая мода 1960-х гадоў — прамымі сукенкамі для твісту.

Мастацкая галерэя «АртХаос»

3 На пляцоўцы сталічнай галерэі «АртХаос» экспануецца выстаўка работ 
вядомага беларускага мастака Сяргея Пісарэнкі «Шпацыр у часе». У экс-
пазіцыі прадстаўлена больш за 30 твораў жывапісу, якія мастак стварыў за 

апошнія пяць гадоў і якія яшчэ не дэманстраваліся шырокай публіцы.
Выпускнік знакамітай школы па выяўленчым мастацтве імя Івана Ахрэмчыка 

і Беларускай акадэміі мастацтваў Сяргей Пісарэнка атрымаў вядомасць як май-
стар самабытны і глыбока лірычны. Яго палотны — гэта адлюстраванне шчырага 
і светлага свету, які бачыць ма-
стак. Работы, поўныя казачнага 
зачаравання, нібы адлюстроў-
ваюць цёплае лямпавае святло 
старой кінастужкі. Гэты асаблі-
вы стыль зачароўвае, і гледачу 
хочацца вярнуцца да карцін 
творцы зноў і зноў.

Мастак не любіць казаць пра 
крэда, але ў яго ёсць імкненне 
адлюстраваць тое, што нельга 
ўбачыць. Работу з натурай на 
прыродзе аўтар лічыць асновай 
жывапісу. Сяргей Пісарэнка ка-
жа, што не бачыць сэнсу пісаць, 
як ёсць на самай справе, яму па-
дабаюцца вобразы і эмоцыі.

Мастацкая галерэя «Арцель»

5  Мастацтва, якое дапамагае. Менавіта так можна ахарактарызаваць выста-
вачны праект «Калі ў вас няма сабакі». Пад адным дахам сабраныя работы 
беларускіх творцаў, якія неабыякавыя да тэмы дапамогі жывёлам, што ака-

заліся ў складанай сітуацыі.
У экспазіцыю ўвайшлі работы як пачаткоўцаў, так і вядомых жывапісцаў, 

скульптараў і графікаў. У зале Grey Hall галерэі прадстаўлены скульптуры і літа-
графіі Марыны Капілавай, скульптуры Валерыі Гайшун і Яўгена Колчава. Раман-
тычная графіка Сяргея Балянка балансуе на мяжы абстракцыі. Прадстаўлены 
яркія эксперыменты Валерыя Песіна, глыбока кранаюць жывапісныя работы 
Марыі Ісаёнак, Васіля Пешкуна, Алега Арлова, Ганны Сілівончык, Дзяніса Бар-
сукова, Уладзіслава Пятручыка і іншых. Выстаўка была арганізаваная пры ўдзеле 
грамадскага аб’яднання аховы жывёл «Эгіда», члены якой ведаюць аб праблемах, 
з якімі сутыкаюцца гаспадары хатніх жывёл і самі жывёлы.

— Для мяне як для мастака тэма вельмі сур’ёзная. Мы не проста прынеслі свае 
творы дзеля экспазіцыі, — тлумачыць Сяргей Балянок. — Тут мэта глыбокая і 
сур’ёзная. У свеце назіраецца здзек з жывёл, і мы з калегамі спрабуем данесці, што 
жывёла — гэта не наша ўласнасць, з якой можна рабіць, што хочацца. У першую 
чаргу гэта жывая душа, якая ўсё адчувае. Трэба быць сумленнымі і несці адказ-
насць за тых, каго прыручылі.

Для мастакоў здаўна хатнія жы-
вёлы з’яўляюцца не толькі адданы-
мі і вернымі сябрамі, але і музамі, 
мадэлямі. Напрыклад, у Фрыды 
Кало жылі малпачкі, папугаі, алені 
і нават арол, у Сальвадора Далі — 
два ацалоты. А Эндзі Уорхал быў 
гаспадаром таксы па мянушцы 
Арчы, якая паслужыла яму нату-
рай для стварэння поп-арт-прынту. 
Яшчэ адным аматарам такс быў Па-
бла Пікаса. Яго чацвераногі сябар 
намаляваны на 54 работах маста-
ка. А Норман Роквел быў уладаль-
нікам бігля, якога можна ўбачыць 
на некаторых яго ілюстрацыях...

Таксама і ў скульптуры, і на па-
лотнах беларускіх мастакоў прад-
стаўлены самыя блізкія сябры і 
натхняльнікі.

Матэрыялы старонкі падрыхтавала Вікторыя АСКЕРА

АДМЕТНЫЯ ВЫСТАЎКІ САКАВІКА
Вясна пачынае шчыраваць не толькі на вуліцы. Яе настрой напаўняе выставачныя залы і музеі. А вы ўжо вырашылі, дзе праведзяце доўгія 

святочныя выхадныя?
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З Таццянай Рыгораўнай Мархель мы 
сустрэліся пасля спектакля «Мудрамер», 
у якім яна занятая. Як і яе гераіня, 
Таццяна Рыгораўна глядзіць на жыццё з 
аптымізмам і перадае яго кожнаму, з кім 
сустракаецца. Размаўляючы з Таццянай 
Мархель, я ніяк не магла паверыць, што 
нядаўна народнай артыстцы Беларусі 
споўнілася 80. Здаецца, гэта жанчына 
ведае сакрэт вечнай маладосці і шчасця. 
Напярэдадні сакавіцкага свята яна 
падзялілася ім з намі.

— Таццяна Рыгорыўна, з якімі эмоцыямі вы звы-
чайна выходзіце пасля спектакля?

— Я вельмі люблю хвіліны пасля спектакля, думаю, як 
усё прайшло. Асабліва люблю ісці дадому пасля «Трох 
Жызэляў». Дзеля такіх хвілін і працуеш, і жывеш. Гэта 
самая высокая радасць. Такая цеплыня ўнутры ўзнікае, 
і пачынаеш верыць у сябе. Адчуваеш, што ўсё недарэм-
на і ўсё нічога, нават калі ў жыцці ёсць страты і цяжкія 
хвіліны. Мая мама казала: «Дзякуй Богу за ўсё!» Ты пры-
маеш усё, што было і ёсць. Гэта не значыць, што трэба 
проста плысці па цячэнні. Не, ты змагаешся, працуеш, а 
потым кажаш сабе: «Ну, малайчына!»

Пражыўшы ўжо добрую частку жыцця (не кажу, што 
ўсё жыццё), я зразумела, што толькі тэатр ніколі не 
здрадзіць. Усё можа памяняцца: каханне пройдзе, ты за-
станешся адна. Аднак творчасць дае сілы. Добра нехта 
прыдумаў гэта.

— Вы зараз пойдзеце ў адпачынак. Якія планы?
— Тэатр зрабіў мне вельмі прыемны падарунак — 

пуцёўку на два тыдні ў санаторый «Сонечны» пад  
Брэстам. І рэпертуар так прадумалі, што я магу ўсе гэ-
тыя дні быць вольная.

— Любіце адпачываць? Ці вы больш чалавек пра-
цы?

— Безумоўна, працы. Але час для адпачынку таксама 
знаходжу. Люблю сваё лецішча, там у мяне ўсё расце, 
буяе. А потым я марожу, закатваю, апускаю агародні-
ну ў склеп. І ўсю зіму свая бульба, морква, памідоры, 
агуркі. Вядома, на лецішчы — таксама работа, але ж не 
псіхалагічная, а для душы. Я навучылася лавіць энерге-
тыку далонямі. Стаўлю рэлакс-музыку — і пачынаюць 
лётаць птушкі, нават матылькі цягнуцца да мяне. Яны, 
напэўна, чуюць прыемныя гукі. Божы свет усёдараваль-
ны, яму заўсёды можна даверыцца. Мы яшчэ не зусім 
сапсавалі яго. Ты ведаеш, што сонца кожны дзень узы-
дзе, што ёсць вясна, лета, восень, зіма. Ёсць нязменныя 
рэчы, якія не залежаць ад нас, якія нам пасылаюць.

— Ці хапае вам зараз працы ў тэатры? Вось вы і ў 
новым спектаклі ўдзельнічаеце…

— Не, малавата, вядома, але я да гэтага стаўлюся фа-
талістычна. Не змагаюся за ролі, думаю, як Бог пасылае, 
так і будзе. Бывае перыяд, калі менш працы, значыць, 
потым будзе больш. Калі вельмі за нешта змагаешся, то 
губляецца элемент нечаканасці. Тое, за што змагаеш-
ся, табе сто разоў яшчэ паспее абрыднуць, усе сілы на 
гэта пакладзеш. Прыемна, калі нічога не чакаеш, а табе 
потым раз — і ролю прапаноўваюць. Да таго ж акцёры 
залежаць ад рэпертуару, ад рэжысёрскіх задумак. Мы 
апошняя інстанцыя, толькі бачым спіс роляў.

Часта бывае, што актрыса вельмі хоча сыграць ней-
кую ролю. Дый толькі таму, што яна ўпэўнена: у яе гэта 
добра атрымаецца. А аказваецца, што ты можаш боль-
шае, можаш выйсці за межы свайго амплуа. І рэжысёр 
часта бачыць гэты патэнцыял лепей, чым сам акцёр. У 
мяне так было з «Жанчынамі Бергмана». Я думала, што 
Інгрыд — гэта ну зусім не маё! А раптам аказалася, што 
якраз маё! Я пачала чытаць дзённікі Бергмана, інтэрв’ю 
з ім. Ён спасылаўся на Юнга — я чытала Юнга. Мне 
было вельмі цікава, я глядзела яго фільмы, па-іншаму 
пачала бачыць герояў. Для мяне адкрылася абсалютна 
новая старонка. А каб я ўпёрлася ў тое, чаго хачу, дык 
жыла б толькі ў сваім соку.

За «Жанчын Бергмана» я атрымала столькі ўзнага-
род, колькі не назбіралася за ўсе астатнія працы. Што 
ні фестываль, то прыз за найлепшую жаночую ролю. Я 
заўсёды жартую: «Гэту ўзнагароду давалі мужчыны, бо 
яны нарэшце ўбачылі жанчыну, якая ўвесь спектакль 
маўчыць».

— Ці хацелі б вы пражыць жыццё мужчыны, а не 
жанчыны?

— Не. Я добра стаўлюся да мужчын, яны для мяне — 
тайна і рамантызм. Але ж мы, жанчыны, нараджаем 
дзяцей — гэта наша вялікае прызначэнне. Я памятаю, як 

у мяне нарадзілася двойня ў Віцебс-
ку. Ім цяпер ужо па сорак з лішнім. 
Тады яшчэ не было УГД, і калі я хад-
зіла цяжарная, то мне казалі, што, 
напэўна, будзе вялікі хлопчык. Я на-
радзіла адно немаўля і думаю: ну ўсё, 
скончылася. А мне кажуць: «Трэба 
яшчэ пастарацца, жанчынка. У вас 
яшчэ адзін». Толькі ў той момант я і 
даведалася, што ў мяне двойня.

Ёсць у нас асаблівая жаночая рыса — 
мы рамантычна ставімся да муж-
чын. Зараз я зразумела, што гэта 
дрэнна: ты становішся залежнай ад 
мужчыны, якога кахаеш. Калі мы разыходзіліся з маім 
мужам Яўгенам Шыпілам, было вельмі балюча. Вялікія 
адносіны, шчасце і каханне — усё, што было хораша да 
гэтага, перакрэсліў мужчынскі зігзаг. Я не магла яго пе-
ранесці, сабрала дзяцей — і ў Мінск. Я ўжо не будавала 
другога чалавека, ён перастаў быць для мяне іконай (хай 
Бог даруе параўнанне). Пігмаліён стварыў сабе жанчы-
ну і ўдыхнуў у яе жыццё. Я не стала ўдыхваць жыццё ў 
іншага, а пачала напаўняцца ім сама. Гэта было цікава, 
хоць і цяжка.

— Без мужчыны магчыма пражыць?
— Аднаму пражыць нялёгка. Але ніхто не перашка-

джае жанчыне дамаляваць мужчыну, калі патрэбна.
— У вас тры дачкі. Якая вы матуля?
— Дрэнная. Я часам так кажу, а мае дзяўчаты адразу: 

«Мама, ты што! Чаго ты нагаворваеш на сябе». Усякае 
бывала ў нас, але нічога, сёння многія дзяўчаты адны 
гадуюць дзяцей. Жанчына павінна быць моцная і ду-
маць пра сябе.

— Як вы ўспамінаеце сваю матулю? Што яна дала 
вам?

— Яна дала мне ўсё: і прафесію, і месца на зямлі. Хоць 
і не выхоўвала мяне неяк асабліва, не павучала. Проста 
працавала, спявала і плакала, калі бацька загінуў. І я 
заўсёды з ёй. Зямля, ты на ёй жывеш, і побач бацькі — 
гэта самы лепшы час у жыцці. У мамы прозвішча Мі-
халевіч. У яе быў хутар Міхалеўшчына ў Смалявіцкім 
раёне. Яго раскулачылі, хоць мама не была кулачкай, 
яна з раніцы да ночы апрацоўвала зямлю. Малодшых 
усіх саслалі, а мама выйшла за бацьку, паехала ў вёску. 
Яна была вельмі працавітая і любіла коней. Памятаю, 
яны хварэлі на сап, а ў нашай хаце ў калідоры была поў-
ная скарбонка з лекамі. Мама забірала хворага каня і 
лячыла яго.

Калі я паехала з вёскі ў вялікі свет, то ўсё думала, які 
ён? Ну, пабачыла і нашу краіну, і замежжа. Мы з му-
жам, як толькі зарабілі першыя грошы, адразу паехалі 
ў Італію: Венецыя, Фларэнцыя, Рым. У Віцебску ў нас 
яшчэ нічога не было, галяк, але мы хацелі пабачыць 
свет. І ўсюды людзям было цікава слухаць песні маёй 
мамы, у якіх — увесь беларускі ўклад.

Я думаю, мне многае даў Коласаўскі тэатр у Віцебску. 
Там была цудоўная трупа, беларускі рэпертуар, мова, 
праца з Валерыем Мазынскім. Мы рабілі творчыя веча-
ры Быкава, Барадуліна і Бураўкіна (яны ж усе — віцяб-
ляне). Людзі, якія ўвесь час былі побач, паставілі мяне 
на ногі, дапамаглі адчуць сябе чалавекам на сваёй зямлі. 
І гэта дало сілы — і чалавечыя, і творчыя.

— Які мужчына ў вашым жыцці быў самы раман-
тычны?

— Самы рамантычны ў маім жыцці быў рыжы гар-
маніст Толік з Каменкі. Я тады хадзіла ў старэйшыя кла-
сы школы, а Толік прыходзіў у нашу вёску граць танцы. 
Я ніколі не танчыла, бо думала, што ўсе навокал уба-
чаць, што ён мне падабаецца. Таму ўсе танцы сядзела ў 
кусце бэзу пад акном. Мяне там ніхто не бачыў, і я ма-
гла колькі заўгодна глядзець на Толіка, як ён разводзіў 
гармонік, клаў на яго галаву, слухаў. А калі танцы за-
канчваліся, ён праводзіў адну нашу дзяўчыну. А я ішла 
дамоў шчаслівая ад таго, што пасядзела і паглядзела на 
яго.

— І ніколі не расказвалі яму пра свае пачуцці?
— Не, ніхто нічога не ведаў. Я думала, што гэта так 

сорамна. Рамантыкі мне хапала.
— Ці змянілася стаўленне да паняцця жаноцкасці, 

ці памяняліся з цягам часу нашы жанчыны?
— Нашы жанчыны сталі разумнейшыя. Яны цяпер 

больш прагматычна глядзяць на замужжа. Ужо не бу-
дуюць мужчыну, а хочуць, каб будавалі іх. Чаму б і не? 
Мне і моладзь наша вельмі падабаецца. Ідуць такія рас-
каваныя, вольныя, абдымаюцца. Малайцы! А мы ў вёс-
цы былі вельмі закамплексаваныя, не дай бог!

— Вас часта называюць сімвалам беларускіх жан-
чын, вы ўвасабляеце іх вобразы ў спектаклях і пес-
нях. А чым, на вашу думку, беларуская жанчына 
адрозніваецца ад літоўкі, полькі і г. д.?

— Думаю, беларускія жанчыны больш мяккія, па-
датлівыя. Вядома, ёсць розныя. Але ў большасці нашы 
жанчыны спагадлівыя, цярплівыя, чулыя. Памятаю, я 
толькі прыехала ў Мінск і хадзіла ў пошуках хаты, якую 
б можна было здымаць (хацелася нешта пасадзіць: я не 
магу без зямлі). Гляджу — калодзеж у жанчыны ў двары 
стаіць. Я пытаю ў яе: «Можна, я ў вас пап’ю вадзічкі?» 
А яна кажа: «Што вы будзеце піць вадзічку. Давайце я 
лепей прынясу вам малачка». Яна зусім не ведала мяне, 
але так па-добраму паставілася. Я запомніла яе на ўсё 
жыццё. Дый колькі добрых учынкаў рабілася і робіцца 
кожны дзень!

— З узростам жанчына змяняецца знешне, але якія 
змены адбываюцца ўнутры? Як змяніліся вы, ваша 
стаўленне да жыцця з цягам часу?

— З гадамі становішся разумнейшай. Прыходзіць 
прыняцце ўсяго і нават цяжкіх хвілін з удзячнасцю. Як 
у маёй гераіні ў «Трох Жызэлях». Яна францужанка, 
можа з’ехаць у Парыж, але вырашае застацца ў белару-
скай вёсцы. Яна прымае з удзячнасцю ўсё сваё жыццё 
з яго стратамі, цяжкасцямі і пакутамі. Больш за тое, 
яна светла, з аптымізмам глядзіць у будучыню. Такую 
ж думку я сустрэла і ў майго любімага аўтара Германа 
Гесэ, якога часта перачытваю цяпер. Калі ён піша пра 
Касталію, то разважае: любая сітуацыя, якую перажыў 
чалавек, дапамагае падняцца над жыццём, становіцца 
прыступкай да новага. Калі глядач бачыць маю Жызэль, 
якая не крыўдзіцца на жыццё, ён адчувае добры шок, 
прасвятленне. У такім прачытанні ролі мне дапамог не 
толькі вопыт, але і драматургія, і рэжысёр Аляксандр 
Гарцуеў. Люблю працаваць з ім.

— Ці падабаецца вам праца ў спектаклі «Беларусь. 
Дыдактыка»?

— Я заўсёды хвалююся перад гэтым спектаклем: 
ці цікава гледачам? Бо там няма сюжэта, да якога ўсе 
прызвычаіліся. Там ёсць свая драматургія, унутраная, і 
яе трэба дакладна трымаць і звязваць пераходы думак, 
пачуццяў. Але рэжысёр Аляксандр Марчанка дакладна 
пабудаваў гэта, ён ішоў ад мяне. Да таго ж мне вельмі 
дапамагае наш музыка Дзмітрый Лук’янчык. Сваёй му-
зыкай ён стварае неабходную атмасферу. І мне робіцца 
вельмі лёгка ад работы з ім.

— А ў жыцці вы граеце ролі? Сёння я ганарлівая, 
сёння — вясёлая?

— Не, мне хапае гэтага на сцэне. А ў жыцці толькі і 
думаеш пра тое, як даскрэбціся да сваёй сутнасці і да 
божага. Трэба даць сабе адпачыць у той цагліне, з якой 
потым будуеш ролі на сцэне.

— Якія жанчыны вас натхняюць?
— Памятаю сваю настаўніцу па танцах у інстытуце. 

Мне было цяжка пасля вёскі і медвучылішча ўлівацца 
ў новае жыццё. Аднойчы на танцах граў вальс і яна мне 
сказала: «Так, Танечка, так, і ў майстэрстве аддавай-
ся цалкам!» Я ніколі не забуду гэтыя словы і заўсёды з  
удзячнасцю ўспамінаю маю настаўніцу. Бо тады я паве-
рыла ў сябе і ў сваё прызначэнне.

Пасля добрых слоў я лячу на крылах і магу ўсё. Але 
вельмі баюся, калі людзі хацяць знішчыць мяне. Я веру 
ва ўсё тое дрэннае, што яны кажуць пра мяне. Вядома, 
трымаюся, абавязкова падымаюся і іду далей, але мне 
цяжка. Я ведаю, што ў жыцці нам даецца столькі выпра-
баванняў, колькі можам вытрымаць, не больш. Так і ў 
Бібліі сказана. Памятаю, былі ў жыцці хвіліны, што зда-
валася: усё, канец. А потым хтосьці нябачны бярэ цябе 
за рукі, уздымае і нясе далей. Таму я веру. Мая вера ідзе 
з дзяцінства. Мама была веруючая, хадзіла ў царкву за 
шэсць кіламетраў, а ў суботу перад Вялікаднем шчыра 
пасцілася, толькі ваду піла. Вера дапамагае мне ў жыцці. 
І цяпер я магу падзякаваць за ўсё.

Паліна ЛІСОЎСКАЯ

Таццяна Мархель: 

«Жанчына павінна быць 
моцная і думаць пра сябе»
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Ёсць рэчы, актуальнасць 
якіх не залежыць ад часу. 
Кнігі, музыка, выяўленчае 
мастацтва, кіно. У гэтую ж 
катэгорыю варта запісаць 
стужкі, якія атрымалі 
прэмію «Оскар». Гэты 
«знак якасці» кіназнаўцам 
падаецца незразумелым, 
бо сёння «Оскар» — нешта 
іншае, хоць дагэтуль вельмі 
прыцягальнае ды значнае. 
І сёлетняя прэмія зноў 
пацвердзіла гэтую гіпотэзу.

ПА СТАТУЭТКІ
Калі звярнуцца да гісторыі (ці пагля-

дзець оскараўскія фільмы), то можна 
заўважыць, што цяпер многія з іх ства-
раюцца менавіта дзеля вылучэння на 
кінапрэмію. Прага атрымаць статуэткі 
настолькі вялізная, што яшчэ 30 гадоў 
назад у некаторых студыях афіцыяльна 
быў усталяваны «сезон Оскара»: стужкі, 
якія мелі вялікія шанцы атрымаць узна-
гароды, павінны былі выходзіць увосень 
або ў снежні. Таму размовы пра тое, што 
сёння «Оскар» — гэта ў першую чаргу 
кан’юнктурнае кіно, маюць пад сабой 
сапраўдны базіс. Два гады таму, калі  
ўзнагароду атрымала стужка «Святло 
месяца» Бары Джэнкінса, пра галівуд-
скую оскараўскую кан’юнктуру пачалі 
гаварыць яшчэ больш, а давер да самай 
гучнай кінапрэміі свету паменшыўся, 
хоць для масавага гледача, па сутнасці, 
нічога не змянілася: знак якасці «Оска-
ра» і цяпер стаіць на першым месцы пры 
выбары фільма для вечаровых праглядаў.

Дарэчы, зразумела, што «Оскар» пра-
цуе і на супрацоўнікаў кінаіндустрыі: па 
статыстыцы, аскараносныя кінематагра-
фісты атрымліваюць на 20 % больш пра-
паноў па рабоце, а стужкі-пераможцы 
наогул становяцца хітамі з неверагодны-
мі, часам касмічнымі, касавымі зборамі. 
Такая заўважная карысць робіць мядз-
веджую паслугу самой прэміі: ці мож-
на сёння ўспрымаць сур’ёзна конкурс, 
якога, па сутнасці, няма? Амерыканскія 
сацыёлагі нават вынайшлі формулу ты-
повага оскараўскага фільма: «сур’ёзны, 
сумны або дэпрэсіўны». І сапраўды, 
такіх стужак у конкурсе шмат, і сярод 
пераможцаў іх таксама пераважная боль-
шасць.

Што да сёлетняга «Оскара», то ў ліку 
намінантаў на лепшае кіно былі «Багем-
ская рапсодыя» (баяпік пра лёс знака-
мітага Фрэдзі Мерк’юры), нашумелая 
«Рома» (спроба стрымінгавага сэрвісу 
Netflix даказаць, што будучыня кінапра-

кату пад пагрозай), «Чалавек на Месяцы» 
(кіно стваральніка «Ла-Ла-Лэнду» Дэмія-
на Шэзела), «Зорка нарадзілася» (музыч-
ная стужка з Ледзі Гагай у галоўнай ролі), 
«Фаварытка» Ёргаса Ланцімаса, масавая 
«Чорная пантэра», «Улада» з Крысціянам 
Бэйлам у ролі вялікага палітыка. Яшчэ 
тры стужкі — «Чорны кланавец» Спайка 
Лі, «Калі Біл-стрыт магла б загаварыць» 

Бары Джэнкінса ды «Зялёная кніга» 
Пітэра Фарэлі як нельга лепш уклада-
юцца ў канцэпцыю «Оскара», дзе аба-
вязкова павінны быць кан’юнктурныя 
рэвалюцыйныя фільмы.

Перамогу многія кіназнаўцы прадра-
калі «Роме» Куарона — у выніку стуж-
ка ўсё ж атрымала тры статуэткі, але не 
за найлепшае кіно: Куарона прызналі 
найлепшым рэжысёрам, «Рому» — най-
лепшай стужкай на замежнай мове, так-
сама далі прыз за аператарскую работу. 
Але нягледзячы на тое, што ў рэкламу 
«Ромы» Netflix уклаў больш за 30$ мільё-
наў, стужка аб жыцці мексіканскай сям’і 
не здолела скарыць журы. Да таго ж кі-
насупольнасць скептычна паставілася 
да таго, што «Рома» — не кіно ў класіч-
ным разуменні: вельмі мала яно паказ-
валася ў кінатэатрах, вельмі многа — на 
стрымінгавым сэрвісе ў інтэрнэце. Такое 
«асучасніванне», адыход ад традыцый 
кінематографа выклікалі неадназначныя 
рэакцыі: некаторыя нават выказвалі мер-
каванне, што хутка кіно будуць здымаць 
і мікрахвалевыя печы. Вось і доказ таго, 
што «Оскар», які, дарэчы, сёлета (упер-
шыню за 30 гадоў!) прайшоў без вядуча-

га, не так ужо і гатовы да перамен, хоць і 
спрабуе дэманстраваць адваротнае.

Статуэткі дасталіся і іншым намінан-
там: найлепшую мужчынскую галоўную 
ролю выканаў Рамі Малек у «Багемскай 
рапсодыі» (стужка атрымала прыз яшчэ і 
за найлепшы мантаж, жаночую — Алівія 
Колман у «Фаварытцы»; статуэтку за 
найлепшы адаптаваны сцэнарый атры-
маў «Чорны кланавец». Але галоўная 
ўзнагарода дасталася «Зялёнай кнізе» 
Пітэра Фарэлі, якая сапраўды не стала 
расчараваннем сёлетняй прэміі, і вось, 
чаму.

АГРАНКА ХАРАКТАРАЎ
«Зялёная кніга» — гэта ў першую чаргу 

неверагодна прыгожае роад-муві, якое 
сапраўды адбылося ў 60-я гады ў Амеры-
цы. Магчыма, для кіно сувязь з рэальнас-
цю — не самае важнае, асабліва сёння, 
калі светам кінематографа стала кіраваць 
камп’ютарная графіка ды фантастычныя 
сюжэты, але менавіта гэтая сапраўднасць 
робіць «Зялёную кнігу» не проста ціка-
вай, але магічнай, выклікае абсалютна 
апраўданае жаданне пражываць жыццё 
разам з героямі. Адзін са сцэнарыстаў 
фільма — Нік Валелонга — у часопісе 
TIME выказаў думку, што не хацелася 
дадаваць чагосьці да гэтай гісторыі, пры-
думваць таго, чаго не існавала, бо гісто-
рыя настолькі неверагодная, што гэтай 
праўды дастаткова, каб яна захапіла. 
Справа тут не толькі ў прафесійнасці 

сцэнарыста, але і ў яго прыналежнасці да 
гэтай гісторыі: Нік — сын прататыпа га-
лоўнага героя «Зялёнай кнігі».

Пра што ж фільм? Гэта камедыйная 
драма, роад-муві пра тое, як амерыкан-
скі музыкант з афрыканскімі каранямі 
вырашае паехаць на гастролі па поўд-
ню Амерыкі ў эпоху жорсткай расавай 
сегрэгацыі. Ехаць аднаму небяспечна, 
таму музыкант знаходзіць незвычайнага 
кампаньёна. У «Зялёнай кнізе» сышлі-
ся неверагодныя характары: Дон Шырлі 
(Махершала Алі), таленавіты класічны 
музыкант, багаты, вытанчаны інтэлекту-
ал ды Тоні Валелонга (Віга Мортэнсен) — 
італьянскі мігрант з беднага кварта-
ла Нью-Ёрка, які прывык зарабляць на 
жыццё кулакамі ў якасці сек’юрыці ў 
казіно ці языком (за апошняе нават атры-
маў мянушку Балбатун), неадукаваны ды 
поўны стэрэатыпаў. Як гэтыя людзі на-
огул маглі сустрэцца? Чаму яны паехалі 
ў двухмесячнае падарожжа разам? Як 
вытрымалі такі доўгі час побач? Пасля 
прагляду стужкі пытанняў не застаецца 
наогул: іх сустрэча, падарожжа, размовы 
ды развагі падаюцца настолькі арганіч-
нымі, што ніякіх адказаў ужо і не трэба.

І вось вышыбала Тоні, які быў звольне-
ны з казіно, павінен шукаць іншую рабо-
ту: вялікую італьянскую сям’ю ў некалькі 
пакаленняў варта карміць. Прапанова 
вазіць па штатах віртуознага музыкан-
та падаецца цікавай: плацяць шмат, 
даюць новую машыну, а ўзамен патра-
буюць усяго толькі навыкаў пунктуаль-
насці ды гарантавання бяспекі піяніста 
Дона Шырлі. Адзіная праблема: Дон 
— афраамерыканец, а Тоні — чалавек з 
забабонамі. Тым не менш прапанова вар-
тая, і вось Тоні ўжо трымае ў руках тую 
самую зялёную кнігу — выданне, якое да  
1966 года друкавалася ў Амерыцы ў вы-
глядзе гіда для цемнаскурых падарож-
нікаў: са спісам месцаў, дзе бяспечна 
спыняцца на начлег, снедаць ды наогул 
хадзіць па вуліцах.

Два месяцы — вялізны адрэзак часу, 
за які сапраўды можа змяніцца жыццё. 
Асабліва калі двое супрацьлеглых асоб 
праводзяць гэты час побач. Тоні вучыц-
ца слухаць класічную музыку, спрабуе 
быць інтэлігентным у высокакультур-
ным грамадстве, вучыць віртуознага му-
зыканта есці курыныя ножкі рукамі(!), 
атрымліваць асалоду ад джаза, іграць 
не толькі для багатых, але і для бедных, 
пазбаўляецца стэрэатыпнага мыслення, 
але захоўвае сваю неўміручую хітрасць. 
Дон Шырлі робіць Тоні чалавекам, які 
цяпер можа адчуваць, дапамагае яму пі-
саць прыгожыя лісты жонцы, але і сам 
становіцца больш свабодным, які, нават 
будучы інтэлектуалам, дазваляе сабе не 

вельмі інтэлектуальная, але вельмі пры-
емныя дробязі, спантанныя ўчынкі. На-
огул, «Зялёная кніга» — гэта сведчанне 
таго, што не заўсёды статус у грамадстве 

робіць чалавека багатым ці вялікім. Ты 
можаш валодаць дарагой кватэрай, ан-
тыкварыятам, вытанчанымі рэчамі, во-
праткай, культурным асяроддзем, але ў 
душы будзе толькі адчуванне адзіноты, 
а навакольныя не прымуць цябе, бо тваё 
багацце — усяго толькі прыгожая абгорт- 
ка. А сапраўды каштоўным камяням 
патрэбная больш сур’ёзная агранка. І ге-
роі фільма сталі такой «агранкай» адзін 
для аднаго.

З ВЕРАЙ У КІНО
Пітэр Фарэлі амаль 25 гадоў таму зняў 

неверагодную камедыю «Дурны ды яшчэ 
дурнейшы» — таксама роад-муві пра 
мужчынскую салідарнасць і перамогу 
над забабонамі. Зразумела, «Зялёная кні-
га» — гісторыя з больш глыбокім бэк- 
граўндам, з сапраўднай гісторыяй, але 
па месэджы ды моцы ўздзеяння абе-
дзве стужкі ўнікальныя, бо апісваюць 
стаўленне грамадства да вельмі важных 
праблем.

Стужка Фарэлі атрымала тры ўзнага-
роды: стала найлепшым фільмам, узя-
ла статуэткі за найлепшы сцэнарый ды 
мужчынскую ролю другога плана (прыз 
дастаўся Махершалу Алі). Наогул ак-
цёры — асаблівая частка фільма. Тут 
няма другасных персанажаў — усе вель-
мі ўнікальныя, эксклюзіўныя, нават героі 
эпізодаў. І гэта апраўдана: Махершалу 
Алі, які атрымлівае свой другі «Оскар» 
за 2 гады (мінулы ён атрымаў за ролю ў 
«Святле Месяца»), зараз вельмі запатра-
баваны акцёр (абавязкова звярніце ўвагу 
на яго ролю ў серыяле «Сапраўдны дэ-
тэктыў» — адразу заўважыце перапля-
ценні з гісторыяй з «Зялёнай кнігі»). Віга 
Мортэнсен наогул неверагодна ўжыўся 
ў ролю: набраў больш за 20 кілаграмаў, 
арганічна ўпісаўся ў вобраз італьянскага 
мігранта, хоць казаў рэжысёру, што гэта 
вялікая рызыка. Дарэчы, у акцёра з яго 
героем моцная сувязь: Мортэнсен вы-
канаў ролю Тоні, а прататып Тоні сваім 
балбатунствам знайшоў работу ў кіно і 
зняўся ў такім шэрагу фільмаў, што нават 
Мортэнсен можа пазайздросціць гэтай 
фільмаграфіі: тут і «Клан Сапрана», і 
«Хросны бацька», «Вар’яцкі бык»! Але 
і гэта не ўсё: у «Зялёнай кнізе» зняліся 
многія родныя Тоні Валелонгі, зразумела 
ж, у ролі тых самых родных — як жа без 
вялізнай італьянскай сям’і!

Магчыма, такая блізкасць, такое ра- 
зуменне акцёрамі, рэжысёрамі, сцэнары-
стамі гісторыі і зрабіла «Зялёную кнігу» 
не чарговым драматычным фільмам пра 
барацьбу са стэрэатыпамі, а сапраўд-
най камедыяй, у якой знойдзецца месца 
і суму, і слязам, але не будзе адчування, 
што рэжысёр спрабаваў «націснуць» на 
жывое ды проста выклікаць у гледача 
спачуванне. Усё ж праўдзе — быць, і, маг-
чыма, такія стужкі вернуць веру ў «Ос-
кар», у кіно ды наогул у чалавецтва.

Маргарыта ДЗЯХЦЯР

Ці дастаткова праўды?
Чым вымяраецца каштоўнасць «Оскара»

Кадр з фільма «Зялёная кніга».

«Зялёная кніга» — 
гэта сведчанне таго, 
што не заўсёды статус 
у грамадстве робіць 
чалавека багатым ці 
вялікім.

Знак якасці «Оскара» і 
цяпер стаіць на першым 
месцы пры выбары 
фільма для вечаровых 
праглядаў.
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Ларыса СІМАКОВІЧ, 
кампазітар

На сваёй струне

Метро змарнелых мужчын.
Скамянелыя ад глыбокай дрымоты твары, 

асуджаныя некалі на ваярства. Размяклыя бязвольныя 
целы распаўзаюцца рэдкім цестам па даўгіх метра-
палітэнаўскіх лавах, пакалыхваючыся ў такт імкліваму 
цягніку.

Іх паралізаваў турботны дзень. Прыжмураныя вочы 
не дазваляюць сустрэцца з прывідным абліччам «маці-
Айчыны» ў вобразе стомленай з валізкамі цераз плячо 
і руках кабеты. Асілкі, змораныя бяздзейнасцю, спяць. 
Жыццё з грукатам і свістам хуткасным цягніком пра-
носіцца міма. Пейзаж не мяняецца. «Дрымота, якую 
пераўзысці не могуць» стала акопамі. Жыццё ў рэжы-
ме эканоміі. Існаванне ў дыяпазоне ашчадных рэсурсаў. 
Зрэдку на перыферыі свядомасці ўспыхваць бліскавіцы: 
шанцы выжыць — у плашчыні мастацтва.

«…ЯШЧЭ ЁН РАЗУМЕЎ, ШТО СЁННЯ 
ЧАЦВЕР»

Нястомнымі застаюцца творцы. Іх бяздонныя крыні-
цы б’юць. Нязломныя, няўрымслівыя, без спадзяван-
няў на разуменне, прызнанне і падтрымку. Пішуць сваё 
жыццё музыкай сучаснага дня і застаюцца ў гісторыі.

Вызваленыя ад ілюзій рэчаіснасці, яны ствараюць 
сваю рэальнасць. Кожны будуе свой свет. Як і ўсе ін-
шыя, беларускі кампазітар змагаецца за фізічнае выжы-
ванне, змагаецца дзе заўгодна, толькі не на тэрыторыі 
сваёй творчасці.

Парадныя ўрачыстасці, пра якія перыядычна на-
гадвае каляндар, успрымаюцца стрымана, без мітусні 
і пафасу. На марозных шыбах упартай зімы застаюц-
ца мудрагелістыя лініі сюжэтаў, намаразь абстракцыі і 
цеплыня традыцыі, што свеціцца кожнай нотай. Лету-
ценныя мроі-настроі не асядаюць пылам на стомленай 
свядомасці, а паўстаюць мастацкімі канцэпцыямі, слу-
памі паветранага ззяння, якое так і «не можа пераўзысці 
сваю дрымоту»…

«Узровень аркестра вызначаецца шумам, які ён выдае 
ў перапынках паміж аддзяленнямі канцэрта» — пісаў у 
сваім трактаце французскі кампазітар Гектар Берліёз.

Кампазітары надоечы «пашумелі». А як інакш? «Шу-
мам» кампенсавалася занадта доўгае маўчанне. А маў-
чанне, ведама, пагражае зняменнем.

«Даруйце, — запытаўся Дэлрой, — а чым дапаможа 
светабудове ваш аўтамабіль і ці варта зводзіць брэндзі 
на людзей, якія страцілі прытомнасць?»

Сапраўды, для чаго маўкліваму (знямеламу) трыбуна? 
Зводзіць задарма «брэндзі»? Праз часавыя і геаграфіч-
ныя «масты» К. Чэстэртану адказвае Міхал Піятроўскі — 
«без дастойнага мастацтва няма адпаведнай якасці 
жыцця» — трэба разумець, якасць жыцця наўпрост 
залежыць ад створанай музыкі? Сацыяльныя прапор-
цыі нязменныя? Чым больш культуры, тым менш пару-
шальнікаў і турмаў?

У часы Генрыка IV прагрэсам лічылася імкненне на-
карміць кожнага жыхара супам з курыцай. Але ні адзін 
кампазітар ва ўсе часы існавання музыкі не абразіць 
ніякага «караля» тым, што ўздымецца вышэй за раско-
шу талеркі з супам. Часы ўціску кампенсуюцца выбухам 
прыгожага і актуальнага мастацтва.

Сучасная беларуская музыка пераўзыходзіць якасць 
беларускага жыцця і мае права на далікатнае і паваж-
лівае стаўленне да сябе: «асцярожна стаўцеся да ўсяго, 
што вам незразумела: гэта можа аказацца творам ма-
стацтва» (Сальвадор Далі).

«…ТОЕ БЫЛА ЗАБЫТАЯ АДЧАЙНАЯ 
СМЕЛАСЦЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЗЕЙ»

Момант найвышэйшага напружання ў музычным 
творы, вяршыня меладычнай хвалі называецца куль-
мінацыяй. Кульмінацыйны гук адметны сваёй праця-
гласцю і моцным акцэнтам. Напружанне ствараецца 
папярэднім развіццём падзей — умова для ўдалай куль-
мінацыі. Акцэнт дарэчны толькі ў кантэксце і, як «зала-
тое сячэнне», не можа існаваць сам па сабе.

Прыйшла нагода 85-годдзя Саюза кампазітараў Бе-
ларусі, і вялікая колькасць наватвораў айчынных кам-
пазітараў вымкнулася ў свет, нібы краскі з-пад снегу, 
выпрыснула лазіной. Два філарманічныя канцэрты: 
камернай музыкі на сцэне Малой залы імя Р. Шырмы і  
гала-канцэрт сімфанічнай музыкі на сцэне Вялікай залы 
Белдзяржфілармоніі. Праграмамі, сабранымі выключна 

з прэм’ерных твораў, створаны прэцэдэнт. Амаль як у 
Рабіндраната Тагора: «Я папрасіў дрэва: распавядзі мне 
пра Бога. І яно расквітнела».

Дзве праграмы перапоўненыя імёнамі беларускіх 
кампазітараў. Рэдкая нагода назваць імёны ўсіх, чые 
творы прагучаць у праграме, складзенай выключна з 
прэм’ерных твораў: А. Безенсон, У. Браілоўскі, А. Гулай, 
У. Грушэўскі, У. Грыцкевіч, У. Пяцько, І. Пяткевіч, Н. Сі-
някова, В. Кісцень, А. Даньшова, В. Войцік, Дз. Лыбін, 
В. Падгайская, А. Хадоска, С. Бельцюкоў, В. Карэтнікаў.

Імёнаў багата, але па-за канцэртамі засталіся творы, 
якія не прагучалі па прычыне звышбанальнай: часавы 
стандарт акадэмічнага канцэрта не здолеў умясціць 
плён назапашанага гадамі творчага гарэння.

Мудры саступае слабейшаму. Некаторыя кампазітары 
ахвярна адмовіліся ад удзелу ў форуме. Тыя, хто адмо-
віўся, зрабілі гэта на карысць тых, хто на акадэмічных 
сцэнах не гучыць гадамі. Музыка створана, а прагучаць 
не можа. Аб’ём створанай музыкі вымагае як большай 
увагі, так і большай колькасці канцэртаў. Папяровая 
версія нядаўна напісанага музычнага твора — вымуша-
ны кампраміс. Музыка не прызначана быць зафіксава-
най на паперы. Музыка, як любое іншае дасланне, чакае 
на зваротную сувязь, эмпатыю, мае права быць пачу-
тай. Дэпрэсіўнасць У. Джойса з прычыны незапатраба-
ванасці супадае з прызнаннем Ю. Арабава: «калі цябе не 
заўважылі — не хочацца жыць…»

Таму ўрачыстая параднасць гэткай прэм’ернай вы-
ключнасці магла б усцешыць, каб не тая акалічнасць, 
што прэм’ернымі яны сталі па збегу абставін: каляндар 
не маніць.

У краінах, зацікаўленых захаваннем нацыянальнай 
ідэнтычнасці і нацыянальнай кампазітарскай школы, 
акадэмічная музыка айчынных кампазітараў мае харак-
тар не спарадычнай, а перманентнай прысутнасці. Яна 
гучыць не толькі ў праграмах айчынных выканаўцаў і 
не толькі «дома». За межамі краіны яна як «візітоўка», 
абавязковая нацыянальная прысутнасць: не мода, а ім-
ператыў. І з набліжэннем юбілейнай даты не выглядае 
дзіўнаватым Піліпам з канапель.

«ГЭТА НЕ НАШ ФАРМАТ»
 «…я жыву ў краіне, дзе музыка мае мала 

поспеху…»
В. А. Моцарт

Казачным чараўніцтвам і выхадам за межы нормы 
выглядае любое (!) выкананне любога (!) твора белару-
скага кампазітара ў любую паравіну канцэртнага сезо-
на.

Сусветна вядомы Радзівон Шчадрын, усведамляючы, 
што значыць выкананне новага твора ў сучасных умо-
вах, казаў: «Твор можна лічыць завершаным толькі пры 
ўмове яго выканання».

«Гэта не наш фармат», — чуе беларускі кампазітар 
прысуд свайму твору. Гісторыя даўно не здзіўляецца 
гэткім экскападам.

Дзве оперы М. Глінкі — сёння нацыянальны гонар 
расійскай культуры — некалі падаўся М. Віельгорскаму, 
расійскаму музычнаму дзеячу, таксама «нефарматам» і 
аб’ектам для пацвельвання.

Дырыжор Ф. Вейнгартнер, азнаёміўшыся з партыту-
рай Трэцяй сімфоніі А. Скрабіна, праз некалькі дзён 
вярнуў яе кампазітару, дыпламатычна выказаўшы спа-
чуванне, што ён змог яе «толькі бегма прагледзець…»

Да М. Равэля наогул ставіліся бязлітасна: «…ваш Ра-
вель толькі паліць недакуркі, якія яму кідае Дэбюсі…»

А. Глазуноў падчас выканання «Скіфскай сюіты»  
С. Пракоф’ева дэманстратыўна ўстаў і выйшаў з залы.

А што казаць пра «нефарматных» І. Стравінскага,  
С. Рахманінава, А. Шнітке…

Пасля дарэмнага спадзявання на зваротную сувязь, 
нясмелых памкненняў быць пачутым, пасля пройд-
зеных сцежак філасафічнасці, разважанняў і інт-
электуалізму, пасля насычэння паэтычным пафасам, 
пакутамі, жарсцямі беларускі кампазітар дэманструе 
сыход. Сыход у гульню. Нехта гуляе з рэальнасцю, 
нехта — у рэальнасць, выключаючы магчымасць гу-
ляць з самой рэальнасцю. Яе нібы няма. Яе, як часта 
ў дзяцінстве, быць не павінна. Яна не тая, таму яе — 
не трэба. Дарослае, усвядомленае кампазітарскае жыц-
цё патрабуе адказнасці. Адсутнасць жыццёвай энергіі 
вымушае адмаўляцца ад адказнасці. Яе проста не ўз-
няць на плечы. Што застаецца? А застаецца тая самая 
гульня. Цяпер — у мыльныя бурбалкі, у якіх таксама 
сэнс ёсць. Пакуль яны плывуць, пакуль гук не згасне, 
можна цешыцца ўсімі магчымымі адценнямі колерава-
га спектра. Гуляць у насычанасць і празрыстасць факту-
ры, зіхаценне раптоўных гукавых спалучэнняў. Можна 
атрымліваць асалоду ад шматлікасці гучання, колера-
вых дапушчэнняў і адкрыццяў. Спазнаваць уласныя ка-
тастрофы праз далёкую Фландрыю, гібель «Тытаніка», 
корпацца ў псіхадэліцы макбетаў і клеапатр, пейзажамі 
Айвазоўскага сыходзіць у духоўную эміграцыю, ван-
драваць безаблічным капітанам па міжгалактычных 
сцежках і г. д.

Але жыццё мыльнай бурбалкі кароткае. На адзін 
жыццёвы сезон. Кароткае, спалоханае сваім з’яўленнем 
на свет, нічым не прадугледжанае і не апраўданае за-
хапленне знікае, не пакінуўшы следу, як сняжынка на 
далоні, як невядомы твар у засмужаным дні, як дровы 
ў печы…

Усцешны дабрабыт! Нагода весяліцца — развесці 
мыла ў шклянцы, а чароўную дудачку прыстасаваць да 
выдзьмування бурбалак. Шмат хто ўхваліць той міма-
лётны бурбалачны танец. Нічым і нікому не абавязаны. 
Лёгкадаступны. І каларыстычны эфект імгненны. Без 
канфліктаў і без пагроз. І без кульмінацыі.

«…ЗНАЧЫЦЬ, НІЧОГА З МІНУЛАГА 
НІКОЛІ ПА-САПРАЎДНАМУ НЕ БЫВАЕ 

СТРАЧАНА?»
Сучасная музыка — нерв сённяшняга дня. Начны 

роздум творцы. Начны дазор. Бескампрамісны адбітак 
рэальнасці — у колеры збянтэжанай імпульсіўнасці і 
млявай абыякавасці. Колер задушлівых дзён, скамя-
нелых твараў у чэраве метро і асізлых шчокаў «герояў 
нашага часу». Рэфлексія. Колер адбівае час і малюе во-
кладку новага падручніка гісторыі. Па гэтай афарбава-
насці будуць меркаваць аб нашым часе. Узбунтаваны 
Гоя сваёй работай «Расстрэл» распавёў больш, чым 
гістарычная статыстыка. Ён ведаў: пішуць гісторыю 
творцы. Тыя, хто абірае не модны стрым і не натоўп ста-
дыёнаў. Хто піша музыку чорным бернардыйскім мана-
хам і пакідае на старонках рукапісаў квітнеючыя сады 
ў канцы дарогі. Ён ведае, для каго тады б’юць крыніцы.

«…ДУША ЯГО БЫЛА Ў ГАРМОНІІ З 
УСІМ, НАВАТ З ПАЛІТЫКАЙ»

Ён закончыў свой апошні опус. Выйшаў на балкон у 
пошуках надвор’я, паравіны года, дня, месяца. Быў ка-
нец зімы. Самы няўстойлівы час, калі зіма змагаецца 
з вясной. Калі зіма яшчэ не страціла моц, а вясна не 
набрала імпэт. «Усё роўна пераможа вясна», — паду-
маў ён. Нават калі на тое няма ніводнай прыкметы. 
Але нешта зрушылася ў свеце. Зрушылася ў вялікім 
целе эвалюцыі. Зрушэнне гэта магутнае і ўсёабдым-
нае. Мікраскапічнаму пратону не адчуць. А прыход 
вясны бяздоказна бясспрэчны. Інтуіцыя — бездакор-
ная рэч і абыходзіцца без цэнзуры.

Ён закончыў свой апошні опус і прастаяў яшчэ з га-
дзіну, якая здалася хвілінай. Так бывае, калі пішацца 
музыка. Дзень сышоў у бясчассе, пакінуўшы на ар-
кушы знакі, якія пазней стануць музыкай. Некалі ён 
прачытаў ва «Улісе»: «Калі не можаш змяніць краіну, 
можна змяніць тэму».

Можна. А хто яе, краіну, будзе мяняць?

БЕЗ  КУЛЬМІНАЦЫІ
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У даўнія часы ад здольнасцяў жанчыны да рукадзелля, умення 
ткаць, шыць, вязаць, вышываць у многім залежаў дабрабыт 
і лад жыцця сям’і. Тканыя кашулі, спадніцы, паясы складалі 
аснову любога гардэроба, а ручнікі, посцілкі, прасціны, дываны 
выкарыстоўваліся ў побыце. Таму і лагічна, што чым больш 
умелай і спрытнай была гаспадыня — тым прыгажэйшым і 
больш дагледжаным, гарманічным выглядаў яе дом. Нядзіўна, 
што дзяўчыну без загадзя падрыхтаванага самаробнага пасагу 
не надта імкнуліся клікаць замуж.

Сёння дбайным гаспадыням зусім не патрэбна ўмець карыстацца ткацкім станком, 
прасці воўну ды стрыгчы авечак, але само старажытнае майстэрства ткачых свай-
го значэння і каштоўнасці не страціла. Хутчэй набыло новую функцыю — мастац-
кую. Традыцыйныя тэхналогіі ў спалучэнні з сучаснымі крэатыўнымі падыходамі 
дазваляюць майстрам ствараць сапраўдныя шэдэўры. Напрыклад, тканыя габелены, 
дзякуючы якім стала знакамітай ткачыха са старажытнай Гародні Алена Шунейка. 
Дарэчы, яе творчасць унесена ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі.

Як гэта павялося здаўна ў беларусаў, свае ўменні і імкненне да творчасці Алена 
Шунейка пераняла ад бацькі. Яшчэ ў 1950-я гады Фелікс Шунейка стварыў творчую 
лабараторыю па ткацтве пры Гродзенскім абласным метадычным цэнтры народнай 
творчасці. Ён прапанаваў удасканаліць пераборнае аднабаковае ткацтва («закладан-
не»), каб атрымаць магчымасць выконваць складаныя дэкаратыўныя і сюжэтныя 
кампазіцыі маштабных памераў. Стварыў аўтарскія гарызантальныя кросны з 6-ме-
тровым бёрдам, што дазваляла працаваць адначасова пяці ткачам. Таксама ў гэты час 
пачалі выкарыстоўваць вялікую гаму (каля 500 колераў у адным габелене) каляровых 
адценняў. Гэта наблізіла гродзенскі метад ткацтва габеленаў да сярэднявечных шмат-
колерных шпалер.

Праз некаторы час майстэрня прыйшла ў заняпад, але справа майстра канчаткова 
не знікла: яе адрадзілі дзеці заснавальніка Алена і Яўген у 1980 годзе. І сёння ў аблас-
ным цэнтры народнай творчасці ў Гродне дэманструюцца ўнікальныя вертыкальныя 

кросны — адзіныя ў Беларусі, а справу бацькі працягвае мастачка Алена Шунейка.
Габелены і дываны-кілімы, што майстрыха стварае ў традыцыях падвойнага і пера-

борнага аднабаковага ткацтва Гродзеншчыны, можна назваць сапраўднымі творамі 
мастацтва. Гэта заўсёды арыгінальныя маштабныя і міні-габеленавыя кампазіцыі з 
выявамі помнікаў архітэктуры, гераічнымі сюжэтамі, стылізаванымі расліннымі ма-
тывамі. Алена Шунейка гарманічна спалучае традыцыйныя першаўзоры з творчым 
аўтарскім падыходам.

Кожны твор мастачкі — жывапісная тэкстыльная карціна са сваім сюжэтам і каля-
ровым рашэннем. Тут мы бачым і народныя матывы («Купальскі вянок», «Жнейкі»), 
і з любоўю намаляваныя родныя краявіды («Вясна Панямоння», «Раніца»), і важныя 
моманты гісторыі («Праз стагоддзі», «Заслаўска-Мінская харугва»). У апошняе дзеся-
цігоддзе майстрыха асабліва часта звяртаецца да тэмы любімага горада і яго гісторыі. 
Так, з’явіліся габелены «Каложа», «Фарны касцёл», «Фара Вітаўта», «Горад майго дзя-
цінства». У іх шэрагу асаблівае месца займае манументальная «Гродзенская Ратуша 
1784».

У гэтай унікальнай рабоце Алена Шунейка ўвасобіла цэнтр Гродна, які часткова за-
хаваўся да нашых дзён, а таксама пабудовы, якіх сёння ўжо не пабачыць у рэчаіснасці. 
Так, на палатне выткана Гродзенская ратуша, пабудаваная ў 1784 годзе, Фара Вітаўта. 
А побач — Фарны касцёл, дом купца Мураўёва, сквер.

За 30 гадоў майстрыхай створана больш як чатыры дзясяткі тэкстыльных твораў 
розных памераў у розных тэхніках ткацтва. Мастацтвазнаўцы адзначаюць, што з ця-
гам часу творца ўсё часцей звяртаецца да эксперыментаў з колерам: вытрыманыя, 
спакойныя фарбы змяняюцца больш яскравымі, а рэалістычныя прыёмы замяняюц-
ца аўтарскім бачаннем.

З унікальнымі творамі гэтай самабытнай мастачкі можна пазнаёміцца ў Гродзен-
скім абласным метадычным цэнтры народнай творчасці, дзе і сёння працуе Алена 
Шунейка, а таксама ў сталічнай парафіі Найсвяцейшай Троіцы і Св. Роха на Залатой 
Горцы. Як вядома, спадчына і традыцыі жывуць, калі маюць пераемнікаў у сучас-
насці, таму можна верыць, што мастацтва ўнікальнай ткачыхі не знікне ў будучыні: 
майстрыха з радасцю праводзіць майстар-класы і заняткі ў розных рэгіёнах Беларусі.

Марына ВЕСЯЛУХА

Выходзіць з 1932 года

 Заснавальнікі: 
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,  
грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў 
Беларусі», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом "Звязда"»
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Адрас рэдакцыі:  
Юрыдычны адрас:
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вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а
Е-mail: info@zviazda.by

Адрас для карэспандэнцыі:
220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 77 
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Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 292-20-51
намеснік галоўнага
рэдактара — 292-43-03

адказны сакратар — 292-20-51
аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53
аддзел прозы і паэзіі — 292-56-53
аддзел мастацтва — 292-20-51
бухгалтэрыя — 287-18-14

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.

Падпісныя індэксы:  
63856 — індывідуальны;  
63815 — індывідуальны льготны  
для настаўнікаў;  
638562 — ведамасны;  
63880 — ведамасны льготны.

Пасведчанне аб дзяржаўнай  
рэгістрацыі сродку масавай  
інфармацыі № 7 ад 10.12.2012,  
выдадзенае Міністэрствам  
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Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
Нумар падпісаны ў друк
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Наклад — 1184

Друкарня Рэспубліканскага  
ўнітарнага прадпрыемства
«Выдавецтва «Беларускі Дом друку» 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004 
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Рукапісы прымаюцца толькі  
ў электронным выглядзе,  
не вяртаюцца  
і не рэцэнзуюцца. Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць з меркаваннямі аўтараў 
публікацый.

Ратуша і пейзажы — на габеленах
Ад сярэднявечных шпалер пачатак

Традыцыі

Скарбонка 
Спадчыны


