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Пра ект «На хва лі ча су, у плы-

ні жыц ця» ў ку лу а рах на зы ва юць 

яшчэ «пра ек там ча ты рох», бо 

ўдзел у ім на роў ных бя руць ча-

ты ры ар га ні за цыі: На цы я наль ная 

біб лі я тэ ка Бе ла ру сі, Вы да вец кі 

дом «Звяз да» і ў пры ват нас ці ча-

со піс «Ма ла досць», Дзяр жаў ны 

му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та-

ра ту ры і Бе ла рус кі дзяр жаў ны ар-

хіў-му зей лі та ра ту ры і мас тац тва. 

Сут насць іні цы я ты вы ў тым, каб за 

пяць га доў прад ста віць шы ро кай 

гра мад скас ці як ма га больш поў-

ную ін фар ма цыю пра дзей насць 

«Ма лад ня ка», яго на ступ ні каў 

«По лы мя» і «Уз вы шша» і твор чай 

«апа зі цыі» ТА ВІЗ (не фар маль нае 

лі таб' яд нан не — Та ва рыст ва ама-

та раў вы піць і за ку сіць), што паў-

плы ва лі на да лей шае раз віц цё 

са вец кай бе ла рус кай лі та ра ту-

ры, пра лёс і твор часць вы дат ных 

дзея чаў — ар га ні за та раў асоб ных 

фі лі ялаў аб' яд нан ня, паэ таў і пісь-

мен ні каў, якія вый шлі з «Ма лад ня-

ка». Што год уста но вы — удзель ні-

кі іні цы я ты вы ла дзяць тэ ма тыч ныя 

ме ра пры ем ствы: кан фе рэн цыі, 

вы стаў кі, лі та ра тур ныя чы тан-

ні, па мят ныя ве ча ры, а ў ад най-

мен ным вір ту аль ным пра ек це на 

пар та ле На цы я наль най біб лі я тэ кі 

змя шча ец ца ін фар ма цыя пра аў-

та раў-юбі ля раў, да сле да ван ні гіс-

то ры каў і лі та ра ту раз наў цаў, аліч-

ба ва ныя кні гі і фо та здым кі. Так, 

ужо да ступ ныя для ўсіх ах вот ных 

рас ка зы пра Ва ле рыя Ма ра ко ва, 

Ада ма Ба ба рэ ку, дня мі дадаўся 

раз дзел, пры све ча ны 115-год дзю 

з дня на ра джэн ня Ула дзі мі ра Ха-

ды кі.

«Мне, як гіс то ры ку па пер шай 

аду ка цыі, вель мі важ на ба чыць і 

па каз ваць су час ні кам унё сак гэ тых 

са ма ад да ных, твор чых ма ла дых 

лю дзей у лі та ра ту ру, якая, па вя лі-

кім ра хун ку, з'яў ля ец ца ба зі сам бе-

ла рус кай на цы я наль най ідэі. І ўсе 

11 струк тур ных пад раз дзя лен няў 

на ша га вы да вец ка га до ма ў той ці 

ін шай сту пе ні ўдзель ні ча юць у вяр-

тан ні за бы тых ім ёнаў у гра мад скую 

свя до масць», — пад крэс ліў ды-

рэк тар — га лоў ны рэ дак тар Вы-

да вец ка га до ма «Звяз да» Па вел 

СУ ХА РУ КАЎ. Га лоў ны рэ дак тар 

ча со пі са «Ма ла досць» Свят ла на 

ВО ЦІ НА ВА ўдак лад ні ла, што толь-

кі за пер шы год пра ек та бы ло пра-

ве дзе на 11 ме ра пры ем стваў, якія 

анан са ва лі ся і шы ро ка асвят ля лі ся 

на сай це і ў са мім ча со пі се.

За гад чы ца на ву ко ва-асвет-

ніц ка га ад дзе ла Дзяр жаў на га 

му зея гіс то рыі бе ла рус кай лі-

та ра ту ры Элі на СВІ РЫ ДО ВІЧ 

рас ка за ла, што ўжо на пра ця гу 

дзе ся ці га доў му зей ла дзіць лі та-

ра тур на-да ку мен таль ныя экс па зі-

цыі пад агуль най наз вай «За ла тая 

ра ні ца бе ла рус ка га ад ра джэн ня», 

якія прад стаў ля юць лі та ра ту ру так 

зва на га між ва ен на га ча су — ба-

дай, са ма га плён на га ў гіс то рыі 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, але ў той 

жа час са ма га ма ла вы ву ча на га і 

тра гіч на га... Гэ ты «пра ект у пра-

ек це» што год уша ноў вае па мяць 

пісь мен ні каў і паэ таў та го ча су — 

ле тась, на прык лад, прад стаў ля лі 

юбі ля раў го да Мі ко лу Хве да ро-

ві ча, Але ся Які мо ві ча, Паў лю ка 

Тру са, Лу ка ша Ка лю гу, Але ся Ду-

да ра, Ва ле рыя Ма ра ко ва, Ада ма 

Ба ба рэ ку. Ад ной з за па тра ба ва-

ных фор маў аб мер ка ван ня лё су 

і твор чай спад чы ны «ма лад ня-

коў цаў» ста лі ад кры тыя лек цыі 

ад лі та ра ту раз наў цаў — шэсць 

лек цый, якія ад бы лі ся ў 2019-м, 

на ве да ла мност ва лю дзей, а дзя-

ку ю чы ан лайн-транс ля цы ям у са-

цы яль ных сет ках «пры сут ні ча лі», 

аб мяр коў ва лі і дзя лі лі ся ін фар-

ма цы яй на ват жы ха ры да лё ка га 

за меж жа.

«Боль шасць з гэ тых аў та раў 

бы лі рэ прэ са ва ныя і рас стра ля-

ныя ў «кры ва вую ноч» для бе ла-

рус кай лі та ра ту ры 29—30 каст-

рыч ні ка 1937 го да, — на гад вае 

ма гістр фі ла ла гіч ных на вук, 

га лоў ны біб лі ёг раф На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Тац ця на 

ЛАЎ РЫК. — Вы ву чэн не іх твор-

час ці па ча ло ся толь кі праз не-

каль кі дзе ся ці год дзяў, пас ля 

па смя рот най рэ абі лі та цыі. Та му 

сён ня для нас вель мі важ на па-

пу ля ры за ваць для як ма га шы-

рэй ша га ко ла да след чы каў і ўсіх 

за ці каў ле ных гіс то рыю «Ма лад-

ня ка» і яго сяб раў — фа та гра фіі 

з рас шыф роў кай, ну ма ры ча со-

пі саў, якія вы пус ка ла аб' яд нан-

не і яго фі лі ялы, лі та ра тур ныя 

збор ні кі «ма лад ня коў цаў» і г. д.». 

Без умоў на, вір ту аль ны пра ект не 

змес ціць усе му зей ныя фон ды і 

ар хіў ныя да ку мен ты, але прад-

ста віць са мыя ці ка выя фак ты пра 

зна ка вых асоб лі та ра тур най су-

пол кі і дасць дак лад ныя ад ра сы, 

дзе яшчэ шу каць ін фар ма цыю 

пра іх, — на бе ла рус кай і рус-

кай мо вах, а не ўза ба ве так са ма 

на анг лій скай. Пры бліз на раз на 

квар тал у ім бу дуць з'яў ляц ца но-

выя ім ёны.

Рас каз пра кож на га з «ма лад-

ня коў цаў» вар ты асоб най кні гі. 

«Вель мі ці ка вая по стаць «ма лад-

ня коў кі» Зі на і ды Бан да ры най, — 

за зна чае лі та ра ту раз наў ца 

Ак са на ДА НІЛЬ ЧЫК. — Яна бы-

ла вель мі ак тыў ная, пал кая, шу ка-

ла са ма рэа лі за цыі ў гра мад скай 

дзей нас ці, на ват са ма ся бе ў ліс-

тах да жон кі Ян кі Ку па лы на зы-

ва ла «ва ша ша лё ная Зі на». Яна 

пра ца ва ла ў саў га се і ў шко ле, по-

тым вы кла да ла бе ла рус кую мо ву 

ў Сі бі ры, дзе па кі ну ла пра ся бе 

доб рыя ўспа мі ны, су пра цоў ні ча ла 

з тэ ат ра мі і кі на сту ды я мі, пра ца ва-

ла на ра дыё, у га зе тах і ча со пі сах, 

а яе кні га «Вес нац вет» ста ла ўся го 

толь кі чац вёр тым «жа но чым» вы-

дан нем у бе ла рус кай паэ зіі...» Не 

менш ці ка выя фак ты, за зна ча юць 

да след чы кі, мож на знай сці ў бія-

гра фі ях Ула дзі мі ра Ду боў кі, Але ся 

Ду да ра, Мі ха ся За рэ цка га, Ана то ля 

Воль на га, Язэ па Пу шчы, Але ся 

Гур ло, Ян кі Скры га на і мно гіх, мно-

гіх ін шых сяб раў аб' яд нан ня.

Але га лоў ная скла да насць у 

тым, што збі раць гэ ты ма тэ ры ял 

да во дзіц ца лі та раль на па драб-

ні цах, бо знач ная част ка тво раў 

і да ку мен таў «ма лад ня коў цаў» 

бы ла згуб ле ная аль бо на ўпрост 

зні шча ная... Так, на прык лад, ад-

бы ло ся з пісь мен ні кам Мі ко лам 

Ні ка но ві чам, лёс яко га спра буе 

пра са чыць сён ня яго ўну ча тая 

пля мен ні ца Яў ге нія ДЗЯР КАЧ: 

«Ні ка но ві ча сён ня, ма быць, ні хто 

не ве дае, хоць яго сяб роў і па плеч-

ні каў згад ва юць да во лі час та. Ча-

му так зда ры ла ся? Бо за ха ва ла ся 

вель мі ма ла яго ных тво раў. Ка лі ў 

1931 го дзе яго арыш та ва лі ра зам 

з ін шы мі су пра цоў ні ка мі рэ дак цыі 

«Чыр во най зме ны», то зні шчы лі 

амаль усе ма тэ ры я лы, а яго са-

мо га ў 1933-м вы сла лі за ме жы 

Бе ла ру сі, на Урал. У 1942 го дзе яго 

пры зва лі ў ар мію, а по тым сля ды 

знік лі, і толь кі пас ля рэ абі лі та цыі 

ў 1956-м, ка лі па кры се па ча лі ад-

кры ваць ар хі вы, уда ло ся да знац ца, 

што ён пра паў без вес так, і, як 

мяр ку ец ца, за гі нуў на тэ ры то рыі 

Чэ ха сла ва кіі. Не ка то рыя ру ка пі сы 

за хоў ва ла ў ся бе яго ма ці, але яна 

па мер ла ад го ла ду ў час вай ны. 

У яе до ме раз мяс ціў ся шпі таль 

для па ра не ных, і са ні тар ка ска рыс-

тоў ва ла зной дзе ныя па пе ры для 

рас паль ван ня пе чы. Вы ра та ваць 

уда ло ся хі ба не каль кі спі са ных 

ар ку шаў і не ка то рыя аса біс тыя 

рэ чы. Ця пер у яго род най вёс цы 

ўста ля ва лі па мят ную шыль ду, а ў 

школь ным і Сма ля віц кім края знаў-

чым му зе ях ёсць ін фар ма цыя пра 

яго. Я да гэ туль шу каю, ці за стаў ся 

яшчэ нех та з род ных, ле тась вый-

шла на су вязь з ча ла ве кам у Ра сіі, 

які мог быць сы нам Мі ко лы Ні ка-

но ві ча, але ён не па спеў ад ка заць 

на мой ліст, бо пай шоў з жыц ця». 

Яў ге нія Ада маў на і яе сям'я пе рад алі 

для пра ек та «На хва лі ча су, у плы-

ні жыц ця» аліч ба ва ныя ко піі не-

каль кіх фо та здым каў пісь мен ні ка 

і ан ке ты «ма лад ня коў ца».

На мес нік ды рэк та ра На цыя-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 

Алесь СУ ША па дзя ка ваў усім 

парт нё рам пра ек та: «Су поль ная 

ра бо та мне зда ец ца най больш 

уда лым ва ры ян там, бо ўсе ра зам 

мы змо жам па ка заць знач насць 

«ма лад ня коў цаў» для на шай куль-

ту ры ў шмат ба ко вым, са мым шы-

ро кім фар ма це, і, мяр кую, кож ны 

год да юбі лею «Ма лад ня ка» бу дзе 

на сы ча ны ці ка вы мі па дзея мі».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ 

і з вір ту аль на га пра ек та 

«На хва лі ча су, у плы ні жыц ця».

Вяр тан не за бы тых ім ёнаў
Як па чы наў ся «Ма лад няк»

Днём яго на ра джэн ня лі чыц ца 28 ліс та па да 

1923 го да, ка лі ў мін скім кам са моль скім 

клу бе КІМ са бра лі ся шэсць ма ла дых 

пісь мен ні каў і вы ра шы лі ства рыць 

лі та ра тур нае аб' яд нан не. У яго ўвай шлі 

ў тым лі ку тыя, ка му да рэ ва лю цыі шлях 

у лі та ра ту ру быў прак тыч на за кры ты, — 

та ле на ві тыя «ку хар чы ны сы ны і доч кі», 

«ся лян ская бяд но та», ства раль ні кі но вай, 

пра ле тар скай бе ла рус кай лі та ра ту ры. Ужо ў 

1925—1926 га дах, ня гле дзя чы на ад сут насць 

фі нан са ван ня, твор чая су пол ка ста ла 

не ве ра год на па пу ляр ная, ме ла 12 фі лі ялаў у 

га ра дах і мяс тэч ках, а коль касць удзель ні каў 

да ся га ла 500 ча ла век. Амаль дзе сяць га доў 

вы хо дзіў дру ка ва ны ор ган лі таб' яд нан ня 

ча со піс «Ма лад няк», а ў фі лі ялах вы да ва лі ся 

аль ма на хі і асоб ныя вы дан ні (ка ля 

60 збор ні каў тво раў). На жаль, ма ла ды лес, 

з якім па раў ноў ва лі ся бе паэ ты і пісь мен ні кі, 

амаль цал кам быў зні шча ны рэ прэ сіў най 

ма шы най у 1937-м...

Да 100-год дзя ўтва рэн ня Усе бе ла рус ка га 

лі та ра тур на га аб' яд нан ня «Ма лад няк» 

рас па чаў ся рэс пуб лі кан скі пра ект 

«На хва лі ча су, плы ні жыц ця». Ён стар та ваў 

яшчэ ле тась і пра цяг нец ца аку рат да 

2023 го да. А дня мі ў Мін ску на ву коў цы, 

гіс то ры кі, пісь мен ні кі га ва ры лі пра 

ро лю лі таб' яд нан ня ў гіс то рыі ай чын най 

лі та ра ту ры, зга да лі пра дзей насць асоб ных 

яго ўдзель ні каў і пад вя лі вы ні кі пер ша га 

го да пра ек та. Акра мя та го, упер шы ню 

ў ме жах ад ной экс па зі цыі ў На цы я наль най 

біб лі я тэ цы прад ста ві лі спад чы ну 

«ма лад ня коў цаў».

Сут насць іні цы я ты вы 
ў тым, каб за пяць га доў 
прад ста віць шы ро кай 
гра мад скас ці як ма га больш 
поў ную ін фар ма цыю пра 
дзей насць «Ма лад ня ка», 
яго на ступ ні каў 
«По лы мя» і «Уз вы шша» 
і твор чай «апа зі цыі» 
ТА ВІЗ (не фар маль нае 
лі таб' яд нан не — Та ва рыст ва 
ама та раў вы піць і за ку сіць), 
што паў плы ва лі на 
да лей шае раз віц цё са вец кай 
бе ла рус кай лі та ра ту ры, пра 
лёс і твор часць вы дат ных 
дзея чаў — ар га ні за та раў 
асоб ных фі лі ялаў аб' яд нан ня, 
паэ таў і пісь мен ні каў, якія 
вый шлі з «Ма лад ня ка».


