
ЛЮСТЭРКА21 жніўня 2019 г. 5

«Зноў доў га ча ка ная руб ры ка! 

На рэш це!.. Ра зу ме ем, што да-

ец ца яна не прос та, — пі шуць 

су жэн цы Аст роў скія з Мін-

ска, — але ж сён ня без яе, без 

гу ма ру, без чар го ва га за дан ня 

ну прос та ні як!.. Гэ ты вось, но вы 

зды мак (мож на яшчэ раз гля-

нуць на верх ні. — Аўт.) на пом ніў 

нам мно гае: і цу доў ныя мяс ці ны 

род на га краю, і ва ен нае лі ха лец-

це, і Чар но быль... Яно і зра зу ме-

ла: вель мі шмат што жыц цё кла-

дзе нам на пле чы...»

Ад куль, трэ ба ра зу мець, і до-

сыць сум нае:

Факт на здым ку не з вя сё-

лых:

Кве так шмат, ды гі нуць пчо-

лы,

Бо аграр ні кі заў зя та

Рас пы ля юць хі мі ка ты:

Ім што по ле, то на го да,

А пры ро дзе — шко да, шко-

да,

Ад якой — і як заў сё ды —

Шмат праб лем...

Яшчэ і з мё дам.

Пра ін шыя, не менш ба лю-

чыя, на гад ва юць ін шыя чы та-

чы — у тым лі ку і ад імя ге роя... 

Спа дар Вік тар Са ба леў скі з 

Уз ды, у пры ват нас ці, пі ша:

Зва бі лі ад гма хаў

Род ныя ся лі бы...

Ды ні ў лу зе па хаў,

Ні ў ста воч ку ры бы.

Ні бы мар сі я нін,

Здзіў ле ны, гу ляю.

Гань ба нам, зям ля не:

Чыс ці ні шу каю!

А за мест яе (і з то га ж кан-

вер та)...

Ля Дзві ны ці Нём на,

Пры пя ці ці Со жа

«Шчас цей ка» рап тоў на

На пат ка ці мо жа:

Ці ва да з ма зу там,

Ці ў тра ве бля шан ка...

Ад та кіх па ку таў

За сця рог ся Ян ка.

Цяж ка ў процівагазе, вя до ма 

ж... А што ра біць? Зразумела, 

пры ста соў вац ца. Вось і пры ста-

са ва лі ся, бед ныя. І лю дзі, і па-

лет кі, і квет кі. Больш за тое... 

«Іх пыл ку, які ў час цві цен ня 

рас сей ва юць ты чын кі ў по шу-

ках свай го пес ці ка, заў сё ды бы-

вае з за па сам. І не дзі ва, што 

для ча ла ве ка пы лок той мо жа 

стаць як моц ным сты му ля та-

рам, так і моц ным алер ге-

нам», — з ве дан нем спра вы 

пі ша спа дар Іван Сі ма нё нак з 

Па ста ваў. Яго рад кі:

Офіс на му клер ку

Род ная пры ро да

На па чат ку ле та

Пры чы ні ла шко ду:

За свяр бе ла ў но се,

На бры ня лі во чы,

Алер ге на нось біт —

Жоў цень кі пы ло чак.

Трэ ба ра зу мець, як раз ад 

яго, ля ту ча га, той клерк і сам 

ба ро ніц ца з да па мо гай про ці ва-

га за, і (на дум ку спа да ра Мі ко-

лы Кі ся ля з Мін ска) ін шым пра-

па нуе:

Той, хто лю біць па хі ле та,

Ды хва роб ба іц ца,

Хай за пом ніць, што вось гэ так

Мож на ба ра ніц ца:

Ус цяг нуў про ці ва газ

І гу ляй, як дзі каб раз.

У тэ му тут і рад кі спа да ры ні 

Ва лян ці ны Гу дач ко вай з Жыт-

ка ві чаў:

Па гля дзі це, яга мос ці, —

Гэ та з бу ду чы ні гос ці...

Стрэ неш не дзе

ды сам-на сам, —

Каб не стаў за ікам ча сам.

А не ка лі ж, не ка лі гу ля лі зу-

сім не так! «Усе цёп лыя дні 

май го ма лен ства, — ус па мі нае 

спа дар Ва ле рый Гаў рыш з 

Ча ву саў, — прай шлі на ва даё-

мах. Ка ля на шай вёс кі не ка лі 

зда бы ва лі торф. Дык вось у 

бы лых кар' е рах і вя лі кай ва-

рон цы ча соў вай ны, за поў не-

ных чыс цют кай ва дой, мы, дзе-

ці, ву чы лі ся пла ваць, на бі ра лі-

ся спры ту і сіл, мо жа, на ват 

ля чы лі ся, бо там да ўся го ва-

дзі лі ся п'яў кі. Зда ра ла ся, што 

ней кія з іх маг лі і «гры за нуць», 

а для зда роўя ад гэ та га толь кі 

ка рысць...»

«Ця пер, — шка дуе спа дар 

Гаў рыш, — тых ва да ёмаў ня ма. 

На ін шых так са ма не па ку па еш-

ся, бо там то бруд ная ва да, то 

за ба ро на: нель га, зна чыць, ні 

ку пац ца, ні ры бу ла віць... А дзе ж 

та ды рас ці на шым дзе цям ды 

ўну кам, дзе ад па чы ваць да рос-

лым?»

Ак ту аль нае пы тан не. І та кі ж 

ад каз:

Каб зда ро вы мі за стац ца,

Пі шуць, нель га тут ку пац ца:

Ця чэ хі мія з па лёў,

Ад яе хва рэе кроў...

На пі кет прый шоў Ар цём:

«Аба ро нім ва да ём!»

Прый шоў, як вы за ўва жы лі, 

пад рых та ваў шы ся — у про ці ва-

га зе... Ста яць у ім, ну вя до ма ж, 

не мёд. (Пры клад на як хво ра-

му... «Док тар, — шэп ча той, — я 

ледзь ды хаю, я ні чо га не ба-

чу...» — «Апла ці це ра хун кі, — 

чуе ў ад каз, — і я тут жа за га-

даю, каб з га ла вы ў вас зня лі 

мя шок».)

Як пас ля гэ та га ча ла век за-

ды хае, вы зда га да лі ся. А спа да-

ры ня На тал ля Шкут са Свет-

ла гор шчы ны яшчэ і на пі са ла:

З пра мзо ны

ці не ў пер шы раз

На ху тар вы ехаў Ся ро жа.

На твар над зеў про ці ва газ —

Азо нам ды хаць ён не мо жа.

Ка жуць, што ад яго і са праў-

ды га ла ва па чы нае ба лець, 

бо (за ўва га ад спа да ры ні Ва-

лян ці ны Гу дач ко вай:

Па хі траў — не для муж чын:

Па да вай це ім бен зін).

Тут, вы хо дзіць, не тое «па да-

лі». Вось хла пец і ба ро ніц ца. Ці 

ўсё ж трэ ні ру ец ца?

Пе рад чым? Тое вя до ма спа-

да ры ні Лю бо ві Чыг ры на вай з 

Мін ска:

Ясь знай шоў про ці ва газ

На га ры шчы у дзя ду лі,

Пры мя рае ў пер шы раз:

Хут ка ў вой ска... Там не гу лі.

І ў сал да ты, не у сва ты:

Не за явіш: «Не пай ду!»...

А на ду ма еш ха вац ца,

Дык пад ру кі па вя дуць.

Зрэш ты, мо жа, і сам па про-

сіц ца — як адзін сту дэнт: 

прый шоў ён на пер шую па-

ру — не тое ў по лі тэх ніч ны, не 

тое ў ра дыё-, пад дык тоў ку 

вы клад чы ка за пі саў тэ му за-

ня ткаў: «Рэ ча іс ная функ цыя 

кам плекс най пе ра мен най. 

Сюр' ек тыў ныя, ін' ек тыў ныя і 

бі як тыў ныя функ цыі» — і ад-

ра зу ж на тэ ле фон: «Алё, ва-

ен ка мат? Я пе ра ду маў. Ка лі ў 

вас мож на прай сці мед ка мі-

сію?»

Трэ ба ра зу мець, за ха цеў 

хлап чы на слу жыць. Чым гэ та мо-

жа абяр нуц ца, уба чы ла на здым-

ку спа да ры ня Гу дач ко ва:

На ва бран цу быў пры каз

Бе раг чы про ці ва газ!

За ха ваў у час ву чэн няў!

Ды... згу бі ла ся адзен не.

Што на бе ра зе ра кі ды ў та-

кой вось вы со кай тра ве, мяк ка 

ка жу чы, не бяс печ на.

Чым кан крэт на, — ве дае спа-

да ры ня Чыг ры на ва. Яна ж — не 

тое про сіць, не тое за сце ра гае:

Не ха дзіў бы ты, сы нок,

Тут без бо таў і парт ок:

У тру сы «ныр не» ву жа ка

І... муж чы на ты — ні я кі.

Да рэ чы, пра муж чын (пра 

іх — як ка жуць жан кі — лю бой 

ча сі най да рэ чы)... І та му

Ка ля рэч кі, ка ля гаю

Свай го лю ба га па знаю:

У яго тру сы ма лыя,

Нож кі тон кія, ху дыя, —

пі ша спа да ры ня Га лі на Пят-

роў ская са Смар гон шчы ны, 

не як «не за ўва жыў шы», про ці-

ва газ на тва ры. З та го ж кан вер-

та яшчэ во сем за ліх вац кіх рад-

коў:

Ле та, рэч ка, се на жаць —

Аня ме лая...

Клі чу дзе вак па ля жаць,

Ка лі... сме лыя.

Ка лі не? Ка лі доў га аль бо і 

зу сім не ідзе тая ад на-адзі ная, 

та ды ўжо ін шая кар ці на, ін шы і 

на строй:

Све ціць сон ца на ўсё не ба,

Сэр ца — птуш кай у гру дзях...

Мя не міл ка раз лю бі ла —

Утап лю ся у сля зах.

А зна чыць, сам хлап чы на іх 

пра лі вае (про ці ва газ на тва ры, 

каб гэ тай сла бі ны ня бач на бы-

ло)... Ці ўсё ж не сам, а (па вод ле 

спа да ры ні Чыг ры на вай)... яго 

крэ ды то ры да рэч кі «да вя лі» (ці, 

мо жа, і да руч кі):

Не па бі ла гра ды гра дам,

Не пу жаў на жом бан дыт...

Ясь за стаў ся з го лым за дам

Праз да ля ра вы крэ дыт.

І тут вось што крыўд на, па-

пя рэдж ва лі ча ла ве ка: ён у бан-

ку быў, аб мяр коў ваў умо вы крэ-

ды та ван ня, ка лі дзве ры там 

рас чы ні лі ся і трое з піс та ле та мі 

ў гвалт: «Ста яць!.. Гэ та аграб-

лен не!» — «Ды я ве даю, — ад-

ка заў ім Ясь. — Але ж це шча 

ўсе вант ро бы ад' ела: «Бя ры 

крэ дыт...», ды «Бя ры крэ дыт...», 

«Бу дуй жыл лё» ды «Бу дуй...»

Трэ ба ра зу мець, «да бу да-

ваў ся» ча ла ве ча: у па лях ад 

крэ ды то раў ха ва ец ца. А мо-

жа — як лі чыць спа дар Сі ма-

нё нак — тут зу сім ін шы ва ры-

янт, з руб ры кі «Кры мі наль ная 

хро ні ка»? То-бок «па шчас ці-

ла» хлоп цу дзеў ку су стрэць, з 

якой так хо ра ша ўсё па чы на-

ла ся: па да бра ла, аба грэ ла... 

А ўрэш це — аба бра ла і вы гна-

ла. Гэ та — ка лі апіс ваць пра-

за іч ным рад ком, ка лі паэ тыч-

ным...

Над ку паль скаю ва дой

Па зна ва тым ран кам

Топ ча жоў ты зве ра бой

Го лы-бо сы Ян ка.

Стра ціў ро зум ён і твар,

Да лю бо шчаў пад кі...

Не да пяў — у дзеў кі дар

Яшчэ той мах ляр кі!

Між ін шым, мо жа ён і ў хлоп-

цаў быць. А вось які?

«Га доў коль кі та му ў ад ной 

з га рад скіх ква тэр «па рва ла» 

тру бу ацяп лен ня, — ус па мі нае 

спа дар Мі ка лай Ста рых з Го-

ме ля. — Сан тэх ні кі пры еха лі 

на лік ві да цыю ава рыі. Дзве ры 

ад чы ні лі і як не рух ну лі: ква тэ-

ра (амаль да сто лі!) бы ла за ва-

ле на роз ным ба рах лом. А па-

коль кі яно яшчэ і на мок ла... 

Ін ша га вый сця не бы ло: пад 

вок ны па да гна лі трак тар, у 

пры чэп па скі да лі ўсё «да бро» і 

вы вез лі на смет нік. Так што 

жы вы Ку рыл ка!» — сцвяр джае 

ша ноў ны Мі ка лай Ва лян ці на-

віч. Ад яго ж:

Ля ра кі на гэ ты раз

Ясь знай шоў... про ці ва газ

І на кум пал свой над зеў...

Да ся бе кі руе ў хлеў...

Ка жа: «Уся кая драб ні ца

Ка лі-не будзь ды зга дзіц ца...»

Ну а я зра біў вы сно ву:

Пе рад на мі Плюш кін но вы.

«А вось і не, зу сім не!» — упэў-

не ны су жэн цы Аст роў скія:

Спор ту ў нас даў но па ша на:

Дай вінг — лю бы для Іва на.

І на шчас це юна ка

Ёсць праз рыс тая ра ка.

Там ны рае ён заў зя та.

То адзін, то ра зам з бра там.

Чэм пі ё нам хут ка ста не.

Мы — упэў не ны ў Іва не!

А спа да ры ня Лю боў Чыг-

ры на ва «кі вае» між тым на... 

Пят ра, лі чыць, што ён та кі ска-

рыс таў ся сэл фі-пал кай, якую 

тры га ды та му жон ка па да ры ла 

на 23 лю та га: да стаў ёю тру сы, 

што за ва лі лі ся за праль ную ма-

шы ну, і на ват у іх пры браў ся, а 

по тым

Ба чу, у нас на сэл фі мо да?

Вы ра шыў пра сла віц ца:

Хтось «на нёс» та ту з на го ды,

Ён у «мас цы» пла віц ца.

І каб толь кі:

За кар це ла-та кі Пе цю

«За свя ціц ца» ў ін тэр нэ це,

Дык на твар у гэ ты раз

На цяг нуў про ці ва газ.

Ка ра цей, чым бы дзі ця ні це-

шы ла ся... А баць кі па зі ра юць ды 

ці хую га мон ку вя дуць: «Не ўяў-

ляю, як мы бу дзем яго ад гру-

дзей ад лу чаць?» — «Ну як?.. 

Ска жам: «Сы нок, ты ўжо вя лі кі, 

та бе ў вой ска па ра, ма ма з та-

бой пай сці не мо жа»...

А та му на пры кан цы — за клік 

ад спа да ры ні Пят роў скай:

У ан лай нах, вы ба чай це,

Го дзе, хлоп чы кі, ся дзець:

Бо лей гро шай за раб ляй це —

Жон кі зной дуць, дзе іх дзець!

(Раз мо ва два іх: «Да ра гая, ка-

лі на шы збе ра жэн ні склас ці ра-

зам, атры ма ец ца вя лі кая куч-

ка?» — «Атры ма ец ца ям ка»).

Вось на гэ тай не вель мі вя сё-

лай но це і мож на бы ло б за вяр-

шыць чар го вы агляд, ка лі б не 

трэ бы ло пад во дзіць вы ні кі...

Та кім чы нам, на дум ку вя лі-

ка га чы тац ка га жу ры, най леп-

шыя рад кі пра два бо ты і аў то-

бус, па кі ну тыя не кім у ле се 

(гл. ну мар «Звяз ды» за 22 чэр-

ве ня), скла лі спа да ры ні Лю боў 

Чыг ры на ва з Мін ска, На тал ля 

Шкут са Свет ла гор шчы ны, Ва-

лян ці на Гу дач ко ва з Жыт ка ві-

чаў, Ка ры на Ца ну ні на з Ві лей-

кі, спа да ры Мі ка лай Ста рых з 

Го ме ля, Ва ле рый Гаў рыш з 

Ча ву саў і Мі ка лай Кас ма чэў-

скі....

З гэ тым вось, апош нім мер-

ка ван нем, па га дзі ла ся і жу ры 

ма лень кае рэ дак цый нае. Та му 

прыз у вы гля дзе пад піс кі на да-

ра гую сэр цам га зе ту на чац вёр-

ты квар тал 2019 го да на кі роў ва-

ец ца ў На ва по лацк.

Хо ча це, каб «Звяз да» пры-

хо дзі ла і да вас? Як той ка заў, 

не пы тан не: афарм ляй це пад-

піс ку, аль бо, уваж лі ва па гля-

дзеў шы на но вы кон курс ны 

зды мак, тва ры це! То-бок пры-

дум вай це ка рот кі (не больш за 

во сем рад коў) под піс (а мож на 

і не каль кі...), да сы лай це ў рэ-

дак цыю.

Шанц на вый грыш мае 

кож ны.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

АД ІХ ЖА шчы рыя пра ба чэн-

ні ўсім, чые рад кі не прай шлі 

стро га га ад бо ру, не тра пі лі на 

ста рон кі га зе ты — гэ тым ра зам. 

За тое на ступ ным...

Пі шы це!

Не за га ра мі 2020 год. І, не су мнен на, 

у роз ных га лі нах дзей нас ці ду ма юць 

пра перс пек ты вы, пра тое, якім на ступ ны 

год па ві нен быць у тым ці ін шым 

кі рун ку. Так і ў вы да вец кіх кло па тах — 

нель га пра ца ваць, жыць без уяў лен ня 

перс пек тыў, уяў лен ня пра заўт раш ні дзень. 

Мы су стрэ лі ся з ды рэк та рам вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» Але сем БА ДА КОМ, 

каб па га ва рыць пра най блі жэй шыя і, 

маг чы ма, больш да лё кія перс пек ты вы.

— Алесь Мі ка ла е віч, якім бу дзе на ступ ны год 

для ва ша га вы да вец тва?

— Спа дзя ю ся, што плён ным. Ужо сён ня мы ўяў-

ля ем, якія кні гі вы пус цім, не ка то рую част ку з іх ужо 

па чы на ем рых та ваць. На край ні вы па дак ёсць ру-

ка пі сы, фар мі ру юц ца ад но сі ны з аў та ра мі. А са мае 

га лоў нае — ін фар му ем біб лі я тэ кі і кні гар ні пра 

кан крэт ныя пла ны вы дан ня кніг у 2020 го дзе.

— І коль кі на зваў кніг збі ра е це ся вы даць? На 

чым вы бу доў ва е це га лоў ныя ак цэн ты?

— Перш-на перш у по лі зро ку «Мас тац кай лі-

та ра ту ры» — зра зу ме ла, мас тац кая лі та ра ту ра. 

Як кла сі ка, так і су час ная. Гэ та наш тра ды цый ны 

кло пат. І здрадж ваць яму мы не збі ра ем ся. А што 

да коль кас ці на зваў, то іх пла ну ем вы даць 85. 

Праў да, ад ра зу за ўва жу, што гэ тыя ары ен ці ры 

но сяць ха рак тар перс пек тыў ны. Маг чы ма, неш-

та да дас ца. А штось ці — пры ўмо ве, што эка но-

мі ка вы дан ня бу дзе куль гаць, што не бу дуць са-

бра ны за мо вы, — да вя дзец ца ўсё ж па куль што 

ад клас ці. Кан чат ко ва за цвер дзім план 2020 го да 

кры шач ку паз ней, не дзе праз паў та ра-два ме ся-

цы.

— Вы га ва ры лі пра кла сі ку... Кні гі ка го з вя-

до мых пісь мен ні каў па ба чаць свет?

— Пра цяг нем вы дан не «За ла той ка лек цыі бе-

ла рус кай лі та ра ту ры»...

— Пра бач це, гэ та 50-том нік...

— Так, гэ та 50-том нік, які фак тыч на ад люст роў-

вае ўсю гіс то рыю бе ла рус кай лі та ра ту ры. Вы пус-

цім 19-ы том — у яго ўвой дуць апо вес ці 1920—

1930-х га доў. А на ступ ны — 20-ы — бу дзе пры све-

ча ны паэ зіі пе ры я ду Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Мяр ку ем вы даць і 21-ы том, у які ўвой дуць най леп-

шыя тво ры вя лі ка га бе ла рус ка га дра ма тур га, на-

род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі Кан дра та Кра пі вы. 

Як на мой ро зум, та кую біб лі я тэ ку вар та мець до-

ма кож на му на стаў ні ку бе ла рус кай мо вы і лі та ра-

ту ры. Іна чай як жа вы кла даць род ную лі та ра ту ру?! 

Ды і для лі та ра ту раз наў цаў, кры ты каў, для школь-

ных і ўні вер сі тэц кіх біб лі я тэк та кая «За ла тая ка-

лек цыя бе ла рус кай лі та ра ту ры» — не ацэн ны 

скарб.

— У «Мас тац кай лі та ра ту ры» вы да ва лі ся ў 

апош нія га ды і збо ры тво раў...

— Пра цяг ва ем гэ ты кі ру нак і ця пер. Вый дуць у 

2020 го дзе два та мы з 25-том на га Збо ру тво раў 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча — дзе вят нац ца ты і двац-

ца ты. А яшчэ — пя ты і шос ты та мы з дзе ся ці том-

ні ка на род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ян кі Бры ля. 

І па гэ тым жа раз дзе ле «Збо ры тво раў, вы бра ныя 

тво ры» яшчэ вы да дзім збор нік на род на га паэ та 

Бе ла ру сі Мак сі ма Тан ка «Вы бра ныя тво ры, ус па-

мі ны, фо та здым кі». Па ві нен па ба чыць свет і ра ман 

Але ся Ада мо ві ча «Сы новья ухо дят в бой».

— А што з су час най про зы і паэ зіі прый дзе 

кні га мі да чы та ча ў 2020 го дзе?

— Ана толь Бу тэ віч, Ягор Ко неў, Алег Ждан, 

Ва ле ры Га пе еў, Алесь Ка зе ка, На тал ля Кан стан-

ці на ва, Ла ры са Ка лу жэ ні на, Ге ор гій Мар чук, Анд-

рэй Фе да рэн ка і ін шыя пісь мен ні кі па зна ё мяць 

чы та ча з но вы мі сва і мі тво ра мі. Асоб на ха цеў бы 

вы лу чыць ра ман Анд рэя Фе да рэн кі «Жэ тон на 

мет ро». Псі ха ла гіч ны дэ тэк тыў, які знеш не пра цяг-

вае тэ му ра ней вя до мых тво раў пісь мен ні ка — 

«Аф ган скай шка тул кі» і «Шчар ба та га та ле ра». 

Па мя та е це, па «Шчар ба тым та ле ры» бы ла зня та 

кі на кар ці на на «Бе ла русь філь ме»? Толь кі зга да-

ныя тво ры ў боль шай сту пе ні ад ра са ва ны да дзі-

ця ча га чы та ча, да пад лет каў, а вось «Жэ тон на 

мет ро» раз лі ча ны на да рос лую чы тац кую аў ды то-

рыю. У ме жах кры мі наль най гіс то рыі раз горт ва ец-

ца веч ны сю жэт зла чын ства і па ка ран ня.

Упэў не ны, што да спа до бы прый дзец ца чы та чу 

і кні га апо вес цяў Яго ра Ко не ва «Но выя па лес кія 

ра бін зо ны». Не бу ду пе ра каз ваць сю жэт тво ра, які 

даў наз ву збор ні ку, — вель мі ўжо, па га дзі це ся, 

кра са моў ная наз ва. А вось апо вес ці «Нё ман скі 

шлях Анд рэя Стан ке ві ча», «Анд рэй Стан ке віч і 

Та ем нае мас тац тва» і «Суд дзя Стан ке віч і ва гі Фе-

мі ды» за пра ша юць нас у ХVІ ста год дзе, зна ё мяць 

са сла ву тым след чым та го ча су. Тво ры Яго ра Ко-

не ва до сыць ды на міч ныя, на поў не ныя дзе ян нем, 

ба га тыя на роз ныя пры дум кі. Чы та юц ца ўсе апо-

вес ці лёг ка, ня зму ша на.

Па спра ба ва лі мы яшчэ і паэ кспе ры мен та ваць 

вось у якім пла не. Рых ту ем два збор ні кі апа вя дан-

няў з вы раз ны мі тэ ма тыч ны мі аб ся га мі — пра ка-

хан не («Ве рас нё выя но чы») і пра на шых бра тоў 

мен шых, пра жы вёл («Свя тая птуш ка»).

— У чым жа экс пе ры мент?

— Пад ад ной вок лад кай са бра ны як кла січ ныя 

тво ры, так і апа вя дан ні су час ні каў. Вось у кні зе 

«Ве рас нё выя но чы» Яку ба Ко ла са, Кузь му Чор на га, 

Мі ха ся За рэ цка га, Іва на Ме ле жа, Іва на Ша мя кі на, 

Іва на На ву мен ку, Ана то ля Куд раў ца, Вя ча сла ва 

Ада мчы ка да паў ня юць ге роі на шых су час ні каў 

Аляк сея Ду да ра ва, Анд рэя Фе да рэн кі, Але ны Бра ва 

і пісь мен ні каў больш ма ла дых. Мне зда ец ца, у та кім 

збі ран ні ёсць пэў ная ло гі ка — тут і парт рэт бе ла рус-

кай про зы праз мно гія дзе ся ці год дзі, і шмат аб ліч ча 

ге ро яў. Праз та кія збор ні кі пры ад кры ва юц ца і воб-

ра зы прад стаў ні коў на ша га на ро да з роз ных па ка-

лен няў. Хі ба не ці ка ва паў зі рац ца ў дум кі і па мкнен-

ні па пя рэд ні каў?.. А сле дам — і па раз ва жаць, на-

коль кі мы па доб ныя ці ад роз ныя.

Да рэ чы, жа дан не па яд наць роз ныя эпо хі, роз-

ныя ча сі ны кі ра ва ла на мі, ка лі мы пра ек та ва лі се-

рыю «Біб лі я тэ ка гіс та рыч най про зы». Збі ра ем ся ў 

ёй вы даць тво ры Ле а ні да Дай не кі («Меч кня зя 

Вяч кі»), Кас ту ся Та ра са ва («Па го ня на Грун-

вальд»), Ві таў та Ча роп кі («Храм без Бо га»). У вы-

хад ных звест ках па зна чым ста год дзе, да яко га 

пры мер ка ва ны змест тво ра. А яшчэ да да дзім у 

кож ны том ар хіў ныя да ку мен ты, што да поў няць 

мас тац кі тэкст. Та кім чы нам, бу дзем спа дзя вац ца, 

за га ды бу дзе вы кла дзе на гіс то рыя Ай чы ны праз 

ёміс ты збор кніг.

— У свой час у Мін ску бы ло вы да вец тва 

«Юнац тва», якое пра ца ва ла з раз лі кам на юна-

га чы та ча, на да школь ні каў, ма лод шых школь-

ні каў, пад лет каў, юна коў і дзяў чат. Пас ля вы-

да вец тва да лу чы лі да «Мас тац кай лі та ра ту ры». 

Зна чыць, вы і гэ ты мі тэ ма тыч ны мі аб ся га мі апя-

ку е це ся?

— Так, мы фак тыч на ад на час на і функ цыі 

«Юнац тва» вы кон ва ем. У тэ ма тыч ным пла не на 

2020 год да та кіх кніг мож на сме ла ад нес ці больш 

за 30 на зваў. І так са ма — раз мо ва і пра кла сі каў, 

і пра су час ні каў. Збі ра ем ся вы даць кні гі Ра і сы Ба-

ра ві ко вай, Іва на Юр кі на, Пят ра Ва сю чэн кі, Га лі ны 

Пшо нік, Іры ны Ту лу па вай, Мі ха ся Па зня ко ва, Мі-

ко лы Мят ліц ка га, Ма ры ны По маз-Лай ко вай... Се-

рыя «100 пы тан няў пра Бе ла русь» бу дзе скла дац-

ца з асоб ных ла ка ніч ных, вель мі ілюст ра цый ных 

збор ніч каў — «10 пы тан няў пра бе ла ру саў», 

«10 пы тан няў пра на шых сла ву тых гіс та рыч ных 

асоб», «10 пы тан няў пра бе ла рус кія га ра ды і вёс-

кі», «10 пы тан няў пра бе ла рус кія рэ кі і азё ры», 

«10 пы тан няў пра звя роў» і г. д. Го ду ма лой ра дзі-

мы пры свя ці лі се рыю «На шы сім ва лы» — вый дуць 

ка лек тыў ныя збор ні кі вер шаў «Ва сі лёк і ва лош ка», 

«Бус ла ва ай чы на», «Зуб ры-гас па да ры», «Буль бін-

ка», «Лён-ля нок», «Шып шы на выя па цер кі». Я яшчэ 

на зваў бы гэ тую ад мыс ло вую се рыю «шко лай ра-

дзі маз наў ства». Імк нен не вы хоў ваць па тры я тыч-

ныя па чуц ці — са мая важ кая са цы яль ная, гра ма-

дзян ская за да ча для пісь мен ні каў.

— Што яшчэ да да дзі це, Алесь Мі ка ла е віч, да 

рас по ве ду пра пла ны «Мас тац кай...» у 2020 го-

дзе?

— Га то вы рас каз ваць пра кож ную кні гу до сыць 

пад ра бяз на. Але спя ша ю ся за ўва жыць, што вы да-

вец тва не за бы ла ся пра та кіх аў та раў, як на род ны 

па эт Ры гор Ба ра ду лін, як Алесь Пісь мян коў, Аляк-

сей Пы сін, Вік тар Ка ра ма заў, Ген рых Да лі до віч...

— У вы да вец тва ёсць се рыя «Жыц цё зна ка-

мі тых лю дзей Бе ла ру сі». Так са ма з яе за га ды 

скла ла ся вя лі кая і ці ка вая біб лі я тэ ка, якая да-

па ма гае ства рыць асвет ніц кі парт рэт на шай 

Ай чы ны праз пер са на ліі, рас по вед пра жыц цё, 

твор часць са праў ды ці ка вых на шых су ай чын-

ні каў. За мі ну лыя га ды ў се рыі бы лі вы да дзе ны 

кні гі пра Ян ку Ку па лу, Яку ба Ко ла са, Ула дзі мі-

ра Ка рат ке ві ча, Кузь му Чор на га, Ян ку Маў ра... 

Ці бу дзе пра цяг у се рыі ў 2020 го дзе?

— Ужо рых ту ем да вы дан ня ў «ЖЗЛБ» кні гі пра 

на род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі дра ма тур га Анд рэя 

Ма ка ён ка і вя до ма га бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

дзея ча Аляк санд ра Кузь мі на. Мне зда ец ца, асаб лі-

ва ці ка вай атры ма ец ца кні га пра Аляк санд ра Тры-

фа на ві ча. Яго бія гра фія на поў не на мно гі мі па дзея-

мі ХХ ста год дзя. Кузь мін больш за двац цаць га доў 

пра ца ваў у ЦК КПБ, доў гі ад рэ зак ча су зай маў па-

са ду сак ра та ра ЦК па ідэа ло гіі. Сяб ра ваў з мно гі мі 

твор чы мі людзь мі. За ха ва лі ся ўспа мі ны Ва сі ля Бы-

ка ва, Іва на Ша мя кі на, мно гіх пісь мен ні каў, гіс то ры-

каў пра су стрэ чы, раз мо вы з Кузь мі ным, вя до мы 

яго ўнё сак у ства рэн не се рыі гіс то ры ка-да ку мен-

таль ных хро нік «Па мяць», якая ў Бе ла ру сі бы ла 

пры све ча на кож на му ра ё ну кра і ны.

— Но выя кні гі — гэ та но выя су стрэ чы, но выя 

з'я вы. І мож на толь кі па дзя ка ваць вы да вец тву 

«Мас тац кая лі та ра ту ра», што яно ро біць усё 

маг чы мае, каб іх бы ло як ма га бо лей!

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Но выя кні гіНо выя кні гі

Мус тай Ка рым: 
пісь мен нік 

на ўсе ча сі ны
Вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» пры са дзей ні чан-

ні Па ста ян на га Ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі 

і Ра сіі вы да ла кні гу на род на га пісь мен ні ка Баш кар-

та ста на Мус тая Ка-

ры ма «Доў гае-доў-

гае дзя цін ства».

Мус тай Ка рым, чыё 

ста год дзе не ўза ба ве 

бу дуць ад зна чаць у Ра-

сіі, — лаў рэ ат Ле нін-

скай прэ міі, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі 

СССР, Ге рой Са цы я ліс-

тыч най Пра цы, пісь мен-

нік-фран та вік. Па вы ні-

ках кон кур су «Вя лі кія 

ім ёны Ра сіі» між на род-

ны аэ ра порт Уфы атры-

маў яго імя.

У кні гу, са бра ную ў 

Мін ску, увай шла апо-

весць «Доў гае-доў гае дзя цін ства» (ме на ві та за гэ ты твор 

баш кір скі пісь мен нік быў ад зна ча ны Ле нін скай прэ мі яй), а 

так са ма на ры сы, ін тэр в'ю, якія па каз ва юць по вязь кла сі ка 

ад ной з на цы я наль ных лі та ра тур Ра сіі з Бе ла рус сю, ін шы мі 

ку точ ка мі пост са вец кай пра сто ры. Сва і мі раз ва га мі пра твор-

часць ста рэй ша га та ва ры ша дзе ліц ца ў збор ні ку на род ны 

па эт Ка бар дзі на-Бал ка рыі Са ліх Гур ту еў. Пра Мус тая Ка ры-

ма рас каз вае ў эма цы я наль ным, тра пят кім эсэ баш кір ская 

паэ тэ са Зуль фія Ха на на ва — «Наш Мус тай Ка рым». На шым, 

сва ім з'яў ля ец ца баш кір скі кла сік і для на род на га паэ та Чу-

ва шыі Ва ле ры Тур гая. У кні зе зме шча на яго ін тэр в'ю «На род 

жы вы, па куль па мя тае сва іх паэ таў», якое чу ваш скі ка ле га-

лі та ра тар узяў у свай го па плеч ні ка шмат га доў на зад. Праз 

зга да ныя тэкс ты, праз усю твор часць Мус тая Ка ры ма пра-

хо дзяць яго сар дэч ныя, ду шэў ныя пе ра жы ван ні за ча ла ве ка. 

Тон кі лі рык, ён ва ўсіх сва іх тво рах за ста ваў ся гра ма дзя ні нам 

вы со ка га гар ту, па тры ё там Ай чы ны і свай го на ро да.

Тое, што кні га Мус тая Ка ры ма і ад на ча со ва кні га пра Мус-

тая Ка ры ма вый шла ў Мін ску, зу сім не вы пад ко ва. У «Мас-

тац кай лі та ра ту ры» іс тот ная ўва га адда ец ца на цы я наль ным 

лі та ра ту рам Ра сіі. Як свед чан не — і кніж ная се рыя «Сяб ры-

на: паэ зія на ро даў Ра сіі». У ёй ужо па ба чы лі свет не каль кі 

вер ша ва ных збор ні каў. Адзін з іх ка лек тыў ны, скла да ец ца з 

паэ тыч ных зда быт каў паэ таў 14 на ро даў Ра сіі. А яшчэ тра-

ды цы яй стаў вы пуск аль ма на ха пе ра клад ной лі та ра ту ры на 

бе ла рус кай мо ве «Да ля гля ды». Не ўза ба ве па ба чыць свет 

чар го вы га да вік, на ста рон ках яко га зной дзец ца мес ца мно-

гім ці ка вым твор цам Ра сіі.

Кас тусь ЛЕШ НІ ЦА.

Што бы ло, — бы ло: адзін з вер ні каў і ў ад чаі, мож на ска-

заць, у сі на го гу прый шоў, ска заў: «Рэ бе, у мя не та кія 

праб ле мы, та кія праб ле мы! Я не ма гу з імі спра віц ца... Што 

ра біць? Што ду маць?..» — «Мой ша, — па чуў у ад каз, — 

Бог кож на му па сы лае праб ле мы па яго ных сі лах. Так што 

ў ця бе ад но з двух: аль бо ты мо жаш з імі спра віц ца, аль бо 

гэ та не твае праб ле мы».

То-бок у Мой шы ва ры ян таў два. У на шым жа звяз доў скім 

кон кур се на леп шы под піс да здым ка, му сіць, больш за 

сто двац цаць два, а вы браць да вя дзец ца адзін — най леп-

шы. Праў да, гэ та бу дзе по тым, а па куль...

ЛЯ РА КІ НА ГЭ ТЫ РАЗ
ЯСЬ ЗНАЙ ШОЎ... ПРО ЦІ ВА ГАЗ

Алесь БА ДАК:

«...УСЯ ПА ЛІТ РА БЕ ЛА РУС КАЙ ЛІ ТА РА ТУ РЫ»

Хто ка го?Хто ка го?
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