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Сучасная Беларусь імкнец-
ца да прыкладу развітых еў-
рапейскіх краін, дзе ашчадна і 
далікатна ставяцца да ўласнай 
мінуўшчыны, захоўваюць  гі-
старычныя ландшафты, нават 
пасля археалагічных раскопак 
аднаў ляюць краявіды памят-
ных мясцін. Адпаведным чы-
нам развіваецца і наша зака-
надаўства, скіраванае на рэ-
стаўрацыю, рэканструкцыю, 
ахову і прапаганду гісторыка-
культурнай спадчыны Рэс-
публікі Беларусь. Прыкладам  
— шэраг адпаведных урада-
вых праграм, дзяржаўных 
рашэнняў, скіраваных на ад-
наўленне замкаў Беларусі, па-
лацава-паркавых комплексаў 
і сядзіб, старажытных культ-
авых пабудоў і тэатраў. Тут 
і комплексная ўвага да раз-
віцця горада Полацка ў 2008 
— 2012 гадах, і распачаты ка-
пітальны рамонт унікальнага 
фарнага касцёла ў Нясвіжы, 
дзе, дарэчы, праз некалькі ме-
сяцаў адбудзецца доўгачака-
нае ўрачыстае адкрыццё ад-
рэстаўраванай легендарнай 
рэзідэнцыі князёў Радзівілаў, 
і ўзнаўленне “святая святых” 
айчыннага мастацтва — Ку-
палаўскага тэатра...

Са сваёй культурнай адмет-
насцю, годным стаўленнем 
да ўласнай — далёка не адна-
значнай і драматычнай, але 
багатай і вялікай — гісторыі 
мы можам заняць “пачэсны 
пасад між народамі”, якія па-

куль яшчэ, на жаль, гэтак ма-
ла ведаюць пра старажытную 
і маладую краіну ў самым 
цэнтры Еўропы. Зрэшты, а 
наколькі мы самі ведаем ся-
бе, ці ўяўляем глыбіню і ве-
ліч гісторыка-культурнага 
патэнцыялу Беларусі?  

Дуга Струве; Камянецкая 
вежа; Гомельскі палацава-
паркавы ансамбль; Барыса-
глебская (Каложская) царква 
ў Гродне; Аўгустоўскі канал;  
узоры абарончага дойлід-
ства — Сынкавіцкая царква 
ды касцёл у Камаях; замка-
вы комплекс “Мір”, з якога 
пачалося далучэнне нашых 
каштоўнасцей да славутага 
Спісу ЮНЕСКА; гарады-му-
зеі Полацк, Заслаўе, Тураў, 
Пінск, Нясвіж;  плошча ў Па-
ставах і Шклоўская ратуша; 
руіны Нава градскага і Крэў-
скага замкаў; 600-гадовая 
Белавежская пушча. Раман-
тычная Лошыца. Паэтычныя 
Вязынка, Мікалаеўшчына 
і Ракуцёўшчына. Мясціны 
Адама Міцкевіча, Напалеона 
Орды і Станіслава Манюшкі, 
Міхала Клеафаса Агінскага, 
Тадэвуша Касцюшкі. Віцебск 
Салярцінскага, Шагала і Ма-
левіча. А яшчэ — Брэсцкая 
крэпасць; “Хатынь”, “Яма” і 
“Азарычы”; Буйніцкае поле... 

Не пералічыць беларускіх 
помнікаў і гістарычных мя-
сцін, звязаных з дзейнасцю 
выбітных асоб, са з’явамі 
духоўнага і мастацкага жыц-
ця (якое разгортваецца тут і 
сёння), з ваеннымі падзеямі. 
Яны — па ўсёй краіне! Вось 
і ў сталіцы нашай ці не на 

кожным кроку можна заўва-
жыць сляды далёкай і нядаў-
няй гісторыі, знакі нашай са-
масці, непаўторнасці. Подых 
мінулай эпохі, калейдаскоп 
гістарычных падзей, рысы 
адметнай культуры, знач-
насць вядомых асоб — усё 
гэта часам аб’ядноўваецца ў 
адну непадзельную з’яву. Ме-
навіта як такую з’яву ўспры-
маеш і вядомыя чатыры бу-
дынкі ў  цэнтры Мінска: Дом 
урада (1934), Дом Чырвонай 
Арміі — сённяшні Цэнтраль-
ны дом афіцэраў (1939), Тэ-
атр оперы і балета (1937), га-
лоўны корпус Акадэміі навук 
БССР (1940). Яны не толькі 
вызначаюць і робяць пазна-
вальным архітэктурнае аб-
лічча горада: гэта  — неацэн-
ная спадчына, помнікі, якія, 
нягледзячы на знішчальныя 
авіяналёты і арт абстрэлы, пе-
ражылі вайну і паўсталі ў аб-
ноўленай сталіцы як сімвалы 
дасягненняў айчыннага дой-
лідства, неадлучныя ад куль-
турна-гістарычных працэсаў. 
Чатыры выбітныя будынкі ў 
сталіцы, а таксама Дом Саве-
таў у Магілёве (1939) сталіся 
ўвасаб леннем найбольш знач-
ных і смелых ідэй архітэктара 
Іосіфа Лангбарда. 

Да 130-годдзя гэтага та-
ленавітага дойліда, заслу-
жанага дзеяча мастацтваў 
БССР, доктара архітэктуры, 
прафесара прымеркавана 
выстаўка, што адкрылася ў 
На цыянальным мастацкім 
музеі Беларусі. Праз уні-
кальныя экспанаты з фон-
даў Беларускага дзяржаўнага 
архіва навукова-тэхнічнай 

дакументацыі, матэрыялы 
Камітэта архітэктуры і го-
радабудаўніцтва Мінгарвы-
канкама, Дзяржаўнага музея 
гісторыі Санкт-Пецярбурга 
і з хатняй калекцыі сям’і Са-
каловых  —  родзічаў жонкі 
І. Лангбарда раскрываецца 
свет вялікай творчай асобы. 
“Невядомы Лангбард”, які, 
аказваецца, захапляўся і жы-
вапісам, нарадзіўся ў Бельску 
(тагачасная Гродзеншчына). 
Атрымаў бліскучую адука-
цыю ў Вышэйшым мастац-
кім вучылішчы пры імпера-
тарскай акадэміі мастацтваў 
у Санкт-Пецярбургу. У 1929 
г. перамог у конкурсе на пра-
ект галоўнага адміністра-
цыйнага будынка Беларусі 
— Дома ўрада. А ў 1937-м 
за дасягненні ў архітэктуры 
атрымаў Гран-пры Міжна-
роднай выстаўкі мастацтваў 
і тэхнікі ў Парыжы. Ён жыў у 
Ленінградзе, куды быў запро-
шаны выкладаць ва Усера-
сійскай акадэміі мастацтваў, 
але душою заставаўся з Бела-
руссю. Нават падчас эвакуа-
цыі ў разгар вайны, у 1942-м 
(!), працаваў над праектам 
помніка змагарам Вялікай 
Айчыннай для БССР, дасы-
лаў свае прапановы кіраўні-
цтву рэспублікі. А ў 1944-м 
у якасці творчага кіраўніка 
архітэктурна-планіровач-
най майстэрні Упраўлення па 
справах архітэктуры пры СНК 
БССР І. Лангбард удзельнічаў 
у аднаўленні Мінска. Горад-
герой, горад-помнік нясе ў 
сваім “архітэктурным сэр-
цы” іскрынку яго таленту.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, 
фота Кастуся Дробава, 

калаж Віктара Калініна

На сусветным календары 
знамянальных дат дзень 
18 красавіка з’явіўся амаль 
трыццаць гадоў таму. 
Устаноўлены ён быў рашэннем 
Асамблеі Міжнароднага савета 
па пытаннях аховы помнікаў 
і адметных мясцін, створанай  
пры ЮНЕСКА, і адзначаецца 
з вясны 1984-га як Міжнародны 
дзень помнікаў і гістарычных 
мясцін. Зразумела, што дзень
гэты вылучаецца ў чарадзе 
каляндарных падзей не як свята, 
а як штогадовы напамін 
пра тэму, актуальную для ўсяго 
цывілізаванага свету, важную 
для кожнага сумленнага чалавека.
Тэму, неад’емную ад працэсаў 
захавання, развіцця і 
папулярызацыі культурнай 
адметнасці розных 
народаў, краін, рэгіёнаў. 

Газета творчай інтэлігенцыі Беларусі
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Дзецям, якія 

нарадзіліся ў 
красавіку 1986 
года, ужо 26… 
Можа быць, не-
дзе на генетыч-
ным узроўні ў іх 
прапісана гэтае 
слова — “Чарнобыль”, недзе ўнут-
ры ў іх застаўся адбітак таго ча-
кання, невядомасці і страху. Калі 
твой вораг нябачны, то страшней  
удвая.

Я памятаю, як пасля паўчутак-
паўзвестак людзі чакалі нейкіх пра-
яў, — хоць жоўтага дажджу з неба, 
хоць смугі, як куплялі ёд, зачынялі 
форткі і не выпускалі на вуліцу ма-
лых… Але ж нічога не бачна, дык 
можа нічога і няма?.. А страх не сы-
ходзіў, бо не было інфармацыі. Ка-
лі сёння здараецца бяда на іншым 
канцы свету, тэлебачанне, інтэрнэт, 
радыё — усё імкнецца хутчэй рас-
павесці пра яе. А тады былі толькі 
шэпты, чуткі і — страх. Мы, дзеці, 
збіраліся ў двары і сур’ёзна разважа-
лі пра тое, каму колькі засталося… 

Калі пра Вялікую Айчынную 
вайну многае становіцца вядомым 
толькі цяпер, калі пісьменнікі ўсё 
яшчэ адкрываюць для сябе і чыта-
ча нашу даўнюю гісторыю, то што 
казаць пра падзеі, якія яшчэ не 
сцерліся з памяці. Чарнобыль чакае 
— ужо не ахвяр, а тых, хто здолее 
асэнсаваць яго быль і ператварыць 
у мастацтва боль цэлага народа.

Перыяд паўраспаду Цэзія-137 
— 30 гадоў. Але зямля атручана не 
толькі радыяцыяй — яна атручана 
страхам, і хто ведае, колькі трэба 
гадоў, каб пазбавіцца гэтай атруты.

Не ўсім дзецям, якія нарадзіліся ў 
красавіку 1986 года, ужо 26…

Таццяна СІВЕЦ

Знакі нашай непаўторнасці

Пакінуць
летапіс танца

Фаліянт ад Міколы Козенкі

✔  

Ó íóìàðû:

Гістарычныя мінскія будынкіГістарычныя мінскія будынкі, , над праектамі якіх працаваў Інад праектамі якіх працаваў І. . ЛангбардЛангбард, , 

сёння —сёння —  помнікі архітэктурыпомнікі архітэктуры, , якія ахоўваюцца дзяржавайякія ахоўваюцца дзяржавай. . 

Графіка 
як паэзія 

Валерый Славук і Уладзімір
Савіч ладзяць юбілейныя
выстаўкі

➤9

✔ 

Калонка рэдактараКалонка рэдактара

➤16



У памяць пра герояў 
1812 года
Магілёўскае грамадскае аб’яднанне “Рускае культурна-
асветніцкае таварыства” пры падтрымцы факультэта 
славянскай філалогіі Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Аркадзя Куляшова, Магілёўскага 
патрыятычнага пошукавага клуба “Віккру” і газеты 
“Веснік Магілёва” абвясціла літаратурны конкурс 
“Далёкому мужеству верность храня…”, прысвечаны
200-годдзю перамогі ў Айчыннай вайне 1812 года. 
Старшыня “Рускага культурна-асветніцкага таварыства” 
Людміла Валадзько расказвае пра ўмовы конкурсу. 

— Людміла Аляксандраўна, чарговы літаратурны кон-
курс, абвешчаны ў Беларусі. Безумоўна, з мэтай вызначыць 
айчынны творчы патэнцыял, узбагаціць сучасную літара-
туру новымі імёнамі, дый проста скіраваць цікавасць лю-
дзей да юбілейнай даты, да падзеі, вартай увасаблення ў лі-
таратурных творах. Ці ёсць нейкія адметнасці, асаблівасці 
конкурсу?

— Па-першае, у конкурсе возьмуць удзел аўтары не толь-
кі з Беларусі, але і з Расіі. Ва ўсялякім выпадку з тых гарадоў, 
з якімі Магілёў мае трывалыя культурныя сувязі — Смален-
ска, Бранска, Тулы, Курска. Па-другое, конкурс праводзіцца 
выключна для рускамоўных аўтараў. Па-трэцяе, хаця ў пала-
жэнні гэта спецыяльна не акрэслена, аднак скіраваны ён не на 
прафесіяналаў. Мы разлічваем на ўдзел перш за ўсё маладых 
аўтараў, якія шукаюць магчымасць нейкім чынам заявіць пра 
сябе.

— Аднак, мы ведаем, спаборніцтва плануецца праводзіць 
у розных узроставых групах.

— Скажам так, у літаратуру людзі не заўжды прыходзяць 
юнымі, таму панятак “пачатковец” можа быць выкарыстаны і 
для чалавека сталага ўзросту. 

— Якія па жанры творы чакаюцца на конкурс?
— У нас дзве намінацыі — “Паэзія” і “Малая проза”. Паэты 

могуць даслаць да трох вершаў, празаікі — адзін твор. Аб’ём 
— не больш як тры камп’ютарныя старонкі 12-м шрыфтам. 
Тэрмін прыняцця твораў на конкурс — да 30 мая 2012 года.

— “Малая проза” — гэта навела, апавяданне?
— Мы акрэслілі жанр як літаратурна-гістарычнае эсэ. Про-

ста падаецца малаверагодным, што пачатковец, якім бы тале-
навітым ён ні быў, здолее сабраць усе дэталі і рэаліі такога да-
лёкага ад нас часу, каб стварыць паўнавартаснае гістарычнае 
апавяданне. Аднак ён можа, узяўшы ў памочнікі адпаведную 
даведачную літаратуру, ярка і прыгожа апісаць свае пачуцці 
і стаўленне да таго ці іншага эпізоду вайны 1812 года, герояў 
тых падзей. Прыкладныя тэмы творчых прац, якія мы разліч-
ваем атрымаць: “Дарогамі вайны 1812 года”, “Айчынная вайна 
1812 года — у лёсах маіх землякоў”, “Магілёўскі край перыяду 
Айчыннай вайны 1812 года”, “Любімы герой Айчыннай вайны 
1812 года”.

— Калі ж будуць падведзены вынікі конкурсу?
— Узнагароджанне пераможцаў будзе прымеркавана да 11 

ліпеня — святкавання ў Магілёве 200-годдзя перамогі ў вайне 
1812 года.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА
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Такі форум праводзіцца па 
ініцыятыве Германіі раз на два 
гады. Гісторыкі, палітолагі, юры-
сты, эканамісты, а таксама сведкі 
трагедый абмяркоўваюць пытан-
ні захавання міру і папярэджан-
ня ваенных канфліктаў. Месцам 
правядзення сёлетняга кангрэса 
Беларусь выбрана невыпадкова. 
Вялікая Айчынная вайна прыне-
сла нашай рэспубліцы вялізныя 
страты, загінуў кожны трэці яе 
жыхар. Тут свята захоўваюць па-
мяць пра герояў вайны і ахвяр 
фашызму.

На прэс-канферэнцыі, што ад-
былася на гэтым тыдні, ішла гу-
тарка пра падрыхтоўку да фору-
му. Першы прарэктар Акадэміі 
кіравання пры Прэзідэнце Рэс-
публікі Беларусь Аляксандр Іва-
ноўскі, дырэктар музея гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны Сяр-

гей Азаронак, каардынатар канг-
рэса ад беларускага боку Ларыса 
Каткова, загадчык аддзела Рэс-
публіканскага цэнтра турызму і 
краязнаўства Міністэрства аду-
кацыі Ірына Пятровіч паведамілі 
журналістам, што ўдзел у рабоце 
кангрэса пацвердзілі ўжо 10 кра-
ін, паступіла больш як 80 заявак, 
палова з якіх — з краін Заходняй 
Еўропы і бліжняга замежжа. У 
рамках форуму пройдзе між-
народная навукова-практычная 
канферэнцыя “Грамадзянскае 
насельніцтва ў вайне”, на якой 
будуць абмеркаваны пытанні 
ўзаемаразумення і мірнага суіс-
навання народаў.

Падчас работы секцыі “Мо-
ладзь і дзеці ў час Другой сусвет-
най вайны” адбудзецца ўзнагаро-
джанне лаўрэатаў аднайменнага 
конкурса на лепшы малюнак, лі-
таратурны або мультымедыйны 
праект.

КонкурсыКонкурсы

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка ў віншавальным лісце 
Прэзідэнту Індыі Працібху Паціл з 
нагоды 20-годдзя ўсталявання дып-
ламатычных адносін паміж нашымі 
краінамі выказаў спадзяванні на да-
лейшае плённае развіццё беларуска-
індыйскага супрацоўніцтва не толь-
кі ў галіне гандлю і інвестыцый, але і 
ў навуцы і культуры.

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка выказаў глыбокія спа-
чуванні ў сувязі са смерцю народ-
нага артыста Расійскай Федэрацыі 
Аляксандра Парахаўшчыкова яго 
родным і калегам. Кіраўнік дзяр-
жавы падкрэсліў, што ў Беларусі 
Аляксандра Парахаўшчыкова веда-
лі і высока цанілі за талент, моцны 
характар і адданасць мастацтву.

✓ Міністр культуры Беларусі 
Павел Латушка наведаў з двух-
дзённым рабочым візітам Маскву. 
Ён узяў удзел у сумесным пася-
джэнні Міждзяржаўнага фонду 
гуманітарнага супрацоўніцтва 
дзяржаў — удзельніц СНД, дзе 
была абмеркавана дзейнасць гэтай 
арганізацыі ў 2011 годзе і планы 
далейшага супрацоўніцтва, а так-
сама прысутнічаў на ўрачыстай 
цырымоніі ўручэння міждзяржаў-
ных прэмій “Зоркі Садружнасці”, 
дзе быў уганараваны мастацкі кі-
раўнік ансамбля “Сябры” Анатоль 
Ярмоленка.  

✓ Культурны цэнтр Беларусі 
ў Расіі будзе адкрыты ў 2013 годзе. 
Таксама плануецца адкрыццё такіх 
цэнтраў ва Украіне, Літве, Германіі. 
А першы з іх у мінулым годзе з’явіў-
ся ў польскай сталіцы Варшаве.

✓ Гродзенскі абласны драматыч-
ны тэатр атрымаў прэмію імя народ-
нага артыста СССР Кірыла Лаўрова 
на ХIV Міжнародным фестывалі 
“Сустрэчы ў  Расіі” ў Санкт-Пецяр-
бургу за спектакль “Палёт над гняз-
дом зязюлі” паводле рамана Кэна 
Кізі. Згодна з палажэннем аб прэ-
міі, лаўрэаты могуць расходаваць 
яе грашовую частку на пастаноўку 
новага спектакля або на развіццё 
тэатра.

✓ Міжнародны маладзёжны 
навуковы форум прайшоў у Мін-
ску. У яго межах адбыўся форум 
праектаў INMAX’12, форум сту-
дэнтаў і навучэнцаў “Першы крок 
у навуку — 2012”, міжнародная 
канферэнцыя маладых вучоных 
“Моладзь у навуцы — 2012”. Ме-
рапрыемствы, у якіх узялі ўдзел бе-
ларусы, расіяне, украінцы і казахі, 
ахоплівалі ўсе кірункі навуковых 
ведаў, у тым ліку гуманітарныя на-
вукі і мастацтва.

✓ Шаснаццаць аўтапартрэтаў 
беларускіх дзяцей, прызнаных леп-
шымі па выніках рэспубліканскага 
конкурсу дзіцячага малюнка “Мой 
партрэт для музея”, прадставяць у 
штаб-кватэры ЮНЕСКА ў Парыжы 
падчас Дзён славянскай культуры, 
якія пройдуць з 10 па 16 мая пад 
эгідай Форуму славянскіх культур. 
Аўтары малюнкаў будуць уганара-
ваныя дыпломамі Беларускай Аса-
цыяцыі клубаў ЮНЕСКА.

✓  Знойдзена першапачатковае 
месцазнаходжанне аднаго з самых 
старажытных манастыроў у Бела-
русі — Лаўрышаўскага. Гэта ўста-
навіў падчас раскопак доктар гіста-
рычных навук, прафесар кафедры 
гісторыі Беларусі і паліталогіі Бела-
рускага дзяржаўнага тэхналагічна-
га ўніверсітэта Сяргей Рассадзін. 
Цяпер у Свята-Елісееўскім Лаўры-
шаўскім мужчынскім манастыры 
плануецца адкрыць археалагічны 
музей.

Падрыхтавала
Ірына АЛЯКСАНДРАВА

ПункцірамПункцірам

Уладзімір Гаўрыловіч распавёў пра твор-
чыя справы пісьменніцкай арганізацыі, 
якая з абласных з’яўляецца самай вялікай. 
На працягу апошніх некалькіх гадоў аддзя-
ленне ажыццявіла шэраг выдавецкіх праек-
таў. Так, з’явілася больш як 90 новых кніг, 
выдаецца ўласны літаратурны альманах, за-
снавана спецыяльная серыя “Бібліятэка ГА 
«СПБ»”, у якой выйшла 7 кніг.

— Мы павінны арыентавацца на ўдумлі-
вага, разумнага і цікаўнага чытача, — пад-
крэсліў старшыня абласнога аддзялення.

Пры падтрымцы ўпраўлення культуры 
аблвыканкама пісьменнікі плануюць ча-
сцей завітваць у глыбінку: адзін-два разы 
на месяц выязджаць у раёны на творчыя 
сустрэчы.

Мазырскі паэт Аляксандр Каляда звярнуў-
ся да губернатара з просьбай падтрымаць 
маладых аўтараў і членаў СПБ, што сталі пе-
раможцамі рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсаў, пісьменнікаў-юбіляраў. Пазіцыя 

кіраўніка вобласці ў гэтым плане супала з 
меркаваннямі творцаў: будзе прадумана маг-
чымасць прыняцця выдавецкай праграмы.

Пра павышэнне статусу абласнога літара-
турнага конкурсу імя Кірылы Тураўскага, 
які праводзіцца ўжо пяць гадоў запар, ру-
піўся гомельскі паэт Міхась Болсун. Гэтая 
прапанова таксама была падтрымана Ула-
дзімірам Дворнікам.

На сустрэчы пісьменнікі выказвалі за-
клапочанасць адсутнасцю ў рэпертуарах 
гомельскіх тэатраў пастановак па п’есах 
мяс цовых драматургаў, хаця ў іншых тэат-
рах краіны іх спектаклі ідуць.

Падчас завяршэння размовы Уладзімір 
Гаўрыловіч уручыў кіраўніку вобласці бі-
бліятэчку новых выданняў пісьменнікаў 
Гомельшчыны. Ад імя пачынаючых аўтараў 
студэнтка філфака Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны Надзея Філон 
выказала словы ўдзячнасці за падтрымку 
маладых пісьменнікаў і падаравала Уладзі-
міру Дворніку сваю першую кнігу “Кроплі 
святла”, што пабачыла свет дзякуючы пад-
трымцы Саюза пісьменнікаў Беларусі.

У Саюзе пісьменнікаў БеларусіУ Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Дзяніс ІВАНОЎ,
фота аўтара

ПамяцьПамяць

Знайсці паразуменне
Прадстаўнікі Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі на чале са старшынёй Уладзімірам Гаўрыловічам сустрэліся 
са старшынёй Гомельскага аблвыканкама Уладзімірам Дворнікам.

Саюз пісьменнікаў Беларусі падвёў вынікі літаратурнага 
конкурсу 2011 года “Маладая Беларусь”, удзел у якім прынялі 
пяцьдзясят чатыры прэтэндэнты. Конкурс праходзіў па 
чатырох намінацыях: “Проза”, “Паэзія”, “Дзіцячая літаратура”, 
“Драматургія”. У журы, якое мусіла ацаніць вартасці дасланых 
твораў, увайшлі такія вядомыя пісьменнікі, як Георгій Марчук, 
Уладзімір Мазго, Уладзімір Кулічэнка, Анатоль Андрэеў. 
У якасці старшыні журы выступіў першы сакратар праўлення 
СПБ Генадзь Пашкоў.

У паэтычным жанры вызначылася Алена Бейдук. Яна атрымала 
Дыплом І ступені. Другое месца было прысуджана вершам Тацця-
ны Рудакоўскай, трэцяй стала юная паэтка Алена Массэ. У празаі-
каў месцы размеркаваліся наступным чынам: Дыплом І ступені — 
Сяргей Сугак, Дыплом ІІ ступені — Наталля Пятроўская і Дыплом 
ІІІ ступені — Алена Серыкава. У намінацыі “Драматургія” трэцяе 
месца не прысуджалася. Першай стала Алена Мінчукова, другой — 
Наталля Трызна. Таксама двух пераможцаў вылучылі ў намінацыі 
“Дзіцячая літаратура”: лепшай была прызнана Таццяна Дземідовіч, 
другое месца аддадзена Алене Кісель. Акрамя гэтага шэсць маладых 
аўтараў атрымаюць граматы.

Дадатковым бонусам для таленавітых маладых людзей стане пуб-
лікацыя іх твораў у літаратурных часопісах. 

Паліна ПРЫГОДЗІНА

ВіншуемВіншуем
«Маладая Беларусь»:
новыя імёны

Рэха вайны
15 — 17 мая ў Мінску адбудзецца IV міжнародны 
кангрэс “Знішчаныя ў Другой сусветнай вайне
гарады і вёскі Еўропы”.

Уладзімір ЗАЛУЖНЫ

Напярэдадні сустрэчы Уладзімір Гаўрыловіч 
і Уладзімір Дворнік наведалі музей рэдкай кнігі 

пры Гомельскай абласной універсальнай 
бібліятэцы імя У. І. Леніна.



➤ Кітайская тэматыка стала 
прапісалася на старонках “ЛіМа”. 
Гэта было адзначана і падчас 
“круглага стала” “Беларуска-
кітайскі культурны дыялог”, 
які адбыўся на філалагічным 
факультэце БДУ. Вітаючы яго 
ўдзельнікаў, сакратар аддзела 
адукацыі Пасольства Кітайскай 
Народнай Рэспублікі ў Рэспуб-
ліцы Беларусь спадар Мэй Хань-
чэн падкрэсліў, што апошнім 
часам стасункі паміж нашымі 
дзяржавамі пашыраюцца не 
толькі ў рэчышчы эканомікі і па-
літыкі, але і ў галіне адукацыі ды 
культуры, тым больш што сёння, 
і гэта засведчыў дэкан факультэ-
та прафесар Іван Роўда, “патрэба 
ва ўзаемаадносінах выклікае па-
трэбу ў спецыялістах”. Удзельні-
кі “круглага стала” параўналі ад-
метнасці кітайскай і беларускай 
традыцыйнай культуры, больш 
даведаліся пра дасягненні кітай-
скай цывілізацыі і ў чарговы раз 
упэўніліся ў духоўнай блізкасці 
нашых краін.

Таццяна СІВЕЦ

➤60-годдзю пісьменніка, лаў-
рэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі 
Уладзіміра Глушакова была пры-
свечана творчая вечарына, якая 
адбылася ў Мінскай абласной 
бібліятэцы імя А. С. Пуш кіна. З 
віншаваннямі, ацэнкай творча-
сці калегі, добрымі пажадання-
мі выступілі пісьменнікі Георгій 
Марчук, Васіль Шырко, Анатоль 
Разановіч. Музычны падарунак 
падрыхтавала паэтка-песенніца 
Аліна Легастаева. Прагучалі мі-
ніяцюры Уладзіміра Глушакова 
ў выкананні актрысы Нацыя-
нальнага тэатра імя Янкі Купалы 
Тамары Нікалаевай. Сюрпрызам 
стала выступленне ансамбля пад 
кіраўніцтвам вядомага фальк-
ларыста Міколы Котава. Стар-
шыня Мінскага гарадскога ад-
дзялення СПБ Міхась Пазнякоў 
уручыў юбіляру дыплом саюза і 
ганаровую грамату Мінскага аб-
ласнога аддзялення.

Таіса ГУРКО

➤Беларускія абшчыны 
Малдовы запланавалі шэраг на-
вуковых і культурна-асветніцкіх 
мерапрыемстваў, прысвечаных 
130-год дзю з дня нараджэння Янкі 
Купалы і Якуба Коласа. Нашы су-
айчыннікі таксама шырока свят-
куюць у гэтым годзе 100-годдзе 
Максіма Танка, 85-годдзе Алеся 
Адамовіча, 120-годдзе Рыгора 
Шырмы, 125-годдзе Марка Шага-
ла, 140-годдзе Вітольда Бялыніц-
кага-Бірулі, 90-годдзе Міхаіла 
Савіцкага і 495-годдзе з пачатку 
выдавецкай дзейнасці Францыс-
ка Скарыны. Беларускія абшчы-
ны Малдовы займаюцца нястом-
най папулярызацыяй айчыннай 
кнігі, падтрымліваючы культур-
ныя і творчыя сувязі з Саюзам 
пісьменнікаў Беларусі і беларус-
кім саюзам мастакоў.

Аляксей ГАРБУНОЎ

➤ Студэнцкі хор Мінска-
га дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўніверсітэта вярнуўся з чаты-
рохдзённай вандроўкі ў літоўскі 
горад Каўнас з залатым дыпло-
мам Міжнароднага фестывалю-
конкур су харавых калектываў 
“Рэлігійная музыка Каўнаса” ў 
намінацыі “Праваслаўная духоў-
ная музыка”. У знак падзякі за 
аказаную дапамогу ў арганізацыі 
гэтай незабыўнай паездкі хары-
сты адразу пасля вяртання выка-
налі новы твор са свайго рэпер-
туару пад назвай “Музыка”, ноты 
якога яны прывезлі з Літвы.

Вераніка БІВЕЙНІС
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На выстаўцы прадстаўленыя мастацкая 
вопратка, дываны, пано і коўдры, выкана-
ныя ў тэхніках “дровы”, “вітраж”, “соты” ды 
іншых. Паводле слоў спадарыні Валянціны, 
на сёння студыя, кіраўніком якой яна з’яў-
ляецца, не можа змясціць у сваіх сценах усіх, 
хто хоча авалодаць сакрэтамі вырабу ма-
стацкіх твораў з маленькіх лапікаў тканіны. 
Гэта выключна захапляльны занятак, што 
дае неабсяжную прастору для фантазіі. Ава-
лодаць тэхнікай пэчварку не так і складана, 
дастаткова ведаць самыя простыя прыёмы 
шыцця. Яны даюць волю ўласнаму натхнен-
ню і дазваляюць ствараць мноства камбіна-
цый як па форме, так і па спалучэннях коле-
раў. У наш час наяўнасць велізарнага выбару 
матэрыялаў, формаў і тэхналогій спрыяе 
ўвасабленню самых неверагодных творчых 
задумак.

Безумоўна, для сапраўднай творчасці неаб-
ходна засвоіць шматлікія тэхнічныя прыёмы, 
таму толькі з набыццём досведу магчыма спа-
сцігнуць гармонію гэтага мастацтва і атры-
маць статус майстра.

Калі знянацку адчыняеш дзверы галерэі 
і робіш першы крок насустрач цудоўна-
му свету пад назвай “пэчварк”, нібы пера-
адольваеш мяжу рэальнасці і мрояў, трап-
ляеш у стыхію бязмежнай фантазіі мінскіх 
майстрых. Міжволі згадваеш такую пры-
павесць. Прыйшла да мудрага старога жан-
чына і кажа: “Ні ў чым я не мела патрэбы 
за сваё жыццё, але як запыталася, навошта 
мне ўсё гэта, — жыццё маё распалася на 
дробныя кавалкі... Што ж рабіць мне?” І 
параіў ёй стары наноў сшыць сваё жыццё. 
Пайшла жанчына, поўная сумневу ды рос-
пачы, але ўзяла ў рукі іголку ды прышыла 
лапік сваёй роспачы да кавалачка блакітна-
га неба, што бачыла ў акенцы. Побач заліўся 

звонкім смехам маленькі ўнук — яна пры-
шыла кавалак яго смеху да свайго сувою. 
Так і нада лей пайшло: зашчабеча птушка 
— і яшчэ адзін лапік дадаецца, нагорнуцца 
слёзы на вочы — з’явіцца чарговы. Потым 
гэты чароўны сувой даў жыццё коўдрачкам, 
сурвэткам, падушкам, адзенню ды шмат-
лікім дробязям. І кожны чалавек, да якога 
траплялі гэтыя рэчы, адчуваў цяпло, што 
сагравала, пазбаўляла самоты і напаўняла 
жыццё радасцю.

“Лапікавая мазаіка” нібыта выпрамень-
вае пяшчоту. Кожны выраб нясе невытлу-
мачальную прыцягальнасць і захапляе гар-
моніяй гэтага эмацыйнага і разнастайнага 
мастацтва.

АртлініяАртлінія

Святлана ШВАЙБОВІЧ

Цуды пэчварку

Вучэнне турэцкага мысліцеля 
і гуманіста Фетхулаха Гюлена 
захапіла многіх людзей: мусуль-
ман, хрысціян, іўдзеяў, буды-
стаў. Як туркаў, так і прадстаў-
нікоў іншых народаў і культур. 
Нарадзіўшыся ў краіне, мінулае 
якой было азмрочана праявамі 
экстрэмізму ў адносінах да ін-
шаверцаў, Гюлен скіраваў сваё 
вучэнне да талерантнасці, дыя-
логу, абвяшчэння жыцця галоў-
най чалавечай каштоўнасцю. 
Інакш чым патрэбамі нашага 
часу, стомленага ад войнаў, усо-
біц, праяўленняў агрэсіі, гэта і 
не вытлумачыць.

Грамадская арганізацыя “Дыя-
лог Еўразія”, якая мае на мэце зна-
ёмства з вучэннем Гюлена як мага 
большай колькасці людзей у роз-

ных краінах свету, некалькі гадоў 
таму актыўна заявіла пра сябе і ў 
Беларусі. Вынікам узаемадзеяння 
гэтай арганізацыі з творчай і на-
вуковай элітай нашай краіны стаў 
цэлы шэраг асветніцкіх мерап-
рыемстваў, сярод якіх “круглыя 
сталы”, канферэнцыі, сустрэчы, 
абмеркаванні, паездкі, пераклад з 
рускай на турэцкую і з турэцкай 
на рускую мову кніг, форумы, да-
брачынныя акцыі.

Манаграфія, прысвечаная ву-
чэнню Гюлена, аснову якой склалі 

артыкулы беларускіх навукоўцаў, 
без перабольшання, унікальная. 
Яна паказвае філасофію выдат-
нага чалавека ў розных ракурсах: 
асобна ад рэчаіснасці, у дачынен-
ні да вялікай палітыкі і ў спалу-
чэнні са звычайнымі маральна-
этычнымі нормамі, у рэлігійнай 
афарбоўцы і ў касмапалітычным 
гучанні. Мова прац Гюлена, энер-
гетыка яго выступленняў, ха-
рызматычнасць яго асобы адчу-
ваюцца праз тэксты, напісаныя 
рознымі даследчыкамі.

Аўтары кнігі падчас прэзента-
цыі гаварылі пра сваю ўдзячнасць 
Гюлену як пачынальніку новай 
сучаснай філасофіі міжцывіліза-
цыйных узаемаадносін. Дырэктар 
жа прадстаўніцтва грамадскага 
аб’яднання “Дыялог Еўразія” ў 
Беларусі Іхсан Дылекчы шмат 
добрых слоў выказаў на адрас на-
шых навукоўцаў і прадстаўнікоў 
творчай інтэлігенцыі, з якімі было 
лёгка наладзіць  дыялог, у тым ліку 
і дзякуючы духоўным традыцыям  
беларускага народа. 

ПовязіПовязі

Ірына СЛАНІМСКАЯ,
фота Алены Емяльян

Калі аўтар шматлікіх навуко-
вых прац і дапаможнікаў для 
студэнтаў, доктар навук, лаўрэат 
прэміі НАН Беларусі на паверку 
аказваецца яшчэ і паэтам, — гэ-
та сапраўды здзіўляе. Бо паэзія 
ў свядомасці многіх — сімвал 
вольнасці, непрыняцця рамак і 
абмежаванняў. А выкладчыцкая, 
навуковая дзейнасць патрабуюць 
арганізаванасці, акрэсленасці, 
дакладнасці. Аднак спалучэн-
не строгай навукі і летуценных 
паэтычных вобразаў на справе 
аказваюцца карыснымі не толькі 
для асобы, але і для асяроддзя. 
Бо ў выніку нараджаецца незвы-
чайна творчы даследчык і адказ-
ны паэт. Такі, як Валерый Максі-
мовіч. Асаблівасць яго творчага 
“я” была адчувальная і на самой 

арганізацыі вечарыны — па-
збаўленай усяго неабавязковага, 
старанна падрыхтаванай, насы-
чанай і цікавай. 

Распачалася яна з прадстаў-
лення юбіляра. Праектар вы-
свечваў фотаздымкі з сямей-
нага архіва, і паўставаў перад 
прысут нымі добры чалавек, 
надзейны таварыш, адказны 
супрацоўнік, апантаны даслед-
чык, натхнёны творца…

Пра Максімовіча-літаратура-
знаўцу, аўтара выдатных наву-
ковых прац, прысвечаных пе-
дагогіцы і эстэтыцы айчыннай 
літаратуры, красамоўна распа-
вяла доктар філалагічных навук, 
прафесар Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна 
Зоя Мельнікава. Прафесар Аляк-
сандр Каваленя, дырэктар Інсты-
тута філасофіі НАН Беларусі, дзе 

два апошнія гады працуе юбіляр, 
ахарактарызаваў Валерыя Аляк-
сандравіча як адказнага супра-
цоўніка і добразычлівага калегу. 
Доктар філалагічных навук, пра-
фесар Таццяна Шамякіна, якая 
памятае юбіляра яшчэ студэнтам, 
што актыўна браў удзел у сту-
дэнцкай самадзейнасці, віртуозна 
перавяла размову ў творчае рэчы-
шча, згадаўшы пра выхад першага 
паэтычнага зборніка Максімовіча 
“Мяцежнай споведзі скрыжалі”. 
Пасля чаго старшыня Мінска-
га гарадскога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі Міхась Па-
знякоў цалкам засяродзіўся на лі-
рыцы В. Максімовіча, назваўшы, 
між іншым, аўтара паэтам-філо-
сафам, паэтам-грамадзянінам, 
“паэтам зямлі і нябёсаў”.

Адчуць у поўнай меры цеплы-
ню зямлі і празрыстую вышыню 

нябёсаў далі магчымасць заслу-
жаная артыстка Беларусі Тамара 
Нікалаева, артыст і рэжысёр Бе-
ларускага радыё Алег Вінярскі, 
якія аздобілі вечарыну чытаннем 
вершаў В.Максімовіча. Тое ж, як 
добра кладуцца паэтычныя рад-
кі юбіляра на музыку, зала зра-
зумела падчас выканання песень 
на словы Валерыя Аляксандра-
віча салістам Беларускага дзяр-
жаўнага ансамбля “Песняры” 
Алегам Жалезняковым. 

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

Вядомы беларускі вучоны, літаратуразнаўца, крытык, педагог і паэт Валерый Максімовіч 
сабраў калег і прыхільнікаў у Доме літаратара на вечарыну, прысвечаную свайму 50-годдзю.

ЛітабсягіЛітабсягі

Амаль сорак непаўторных твораў, выкананых у тэхніцы “пэчварк”, убачылі
наведвальнікі мастацкай галерэі “З’ява” Барысаўскай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі імя І. Х. Каладзеева на выстаўцы “Лапікавая мазаіка”. 
Гледачы дакрануліся да прыгожага і захапляльнага мастацтва, вытокі якога 
сягаюць углыб стагоддзяў. А прывялі ў захапляльны свет гарэзлівых лапікаў 
творы сапраўднага майстра пэчварку — Валянціны Жыткевіч, кіраўніка
народнай студыі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва мінскага Палаца
культуры і спорту чыгуначнікаў, ды яе студыйцаў.

У Мінску адбылася прэзентацыя манаграфіі
“Социально-философские аспекты учения 
Ф. Гюлена: взгляд белорусских учёных”, 
якая выйшла ў выдавецтве “Беларуская навука”. 
Гэта сумесны праект грамадскага аб’яднання 
“Дыялог Еўразія” і факультэта філасофіі
і сацыяльных навук БДУ.

Між Паэзіяй і Навукай

Вучэнне 
пра талерантнасць

Пісьменнік і навуковец Сяргей Трахімёнак — 
адзін з аўтараў манаграфіі — 

абмяркоўвае кнігу з намеснікам дырэктара 
РВУ “Літаратура і Мастацтва” Алай Корбут.

Пано “Певень”.
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Апавяданне “Падласенькі” — 

сатыра на сялянскіх дзяцей, якіх 
бацькі выправілі ў горад па навуку, 
а яны там выракліся ўсяго роднага, 
пачалі малпаваць чужыя норавы і 
гаварыць на чужой мове. Вол Пад-
ласы ахвяраваўся ўласнай скурай, 
каб выдаткаваць дзесяць рублёў на 
навучанне сынка Падласенькага, 
нават жонку Красулю ўпрошваў 
прадаць уласную скуру, каб дапа-
магчы сынку. А калі той прыехаў 
да бацькоў, дык яны са здзіўленнем 
убачылі, што ён стаў зусім іншым, 
чужым: “Не мычыць, а рохкаць 
стаў”. Замест удзячнасці бацькам 
сынок пачаў патрабаваць з іх но-
вых ахвяр: “Зараўлі з жалю Кра-
суля і Падласы, але сынок скора іх 
усцешыў: «Гэта я, — кажа, — толькі 
так — да часу, а калі хочаце, каб саў-
сім стаўся чалавекам, то на навуку 
не адну, а тры скуры спусціце…»”

На старонках алегарычнага апа-
вядання “Сакатушка” пісьменнік 
асуджае тых жанчын-сакатушак, 
якія пакідаюць уласны дом без да-
гляду, імкнучыся адшукаць шчасце 
ў далёкім свеце.

Апавяданне “Павук” — бязлі-
тасная крытыка пісьменніка на 
класавае расслаенне грамадства. 
Ядвігін Ш. паказвае непрымірымы 
антаганізм паміж багатымі і бед-
нымі, паміж “павукамі” і “мухамі”. 
Спробы ахвяр пагражаць крыва-
смокам, на думку пісьменніка, хоць 
і сведчаць пра іх смеласць, аднак не 
прыводзяць да жаданых вынікаў. 
Наадварот, павукі-крывасмокі, па-
чуўшы пагрозы, у адказ удасканаль-
ваюць сістэму падаўлення супраціву, 
шматкроць павялічваюць колькасць 
“сетак”-нератаў для лоўлі спажывы: 
“Не спаў гэтай ночы павук, а назаў-
тра, на думаўшыся, зрабіў і наставіў 
новых яшчэ дзесяць сетак…”

У філасофскай алегорыі “Дуб-
дзядуля” Ядвігін Ш. выказвае веру ў 
адраджэнне Беларусі, росквіт новага 
жыцця на беларускіх абшарах. Галоў-
ны вобраз — Дуб-дзядуля, які з’яўля-
ецца сімвалам Бацькаўшчыны, сама-
бытнага народа, моцнага і велічнага, 
адметнага сярод суседзяў. У апавя-
данні выявіліся элементы пісьмен-
ніцкага неапантэізму. Дуб-дзядуля 
размаўляе з лірычным героем, раз-
важае пра акаляючы свет, дае ацэнкі 
“суседзям”. Моцнае, разгалістае і муд-
рае дрэва прамаўляе: “Так вякі ішлі, 
аж мінула ўсё, — аж прыйшло і на 
тое, што з тутэйшых — даўнейшых 
астаўся, як відзіш, адзін я. Праўда, ось 
глянь на захад: бачыш цёмную пала-
су? Але што гэта за лес? Хударлявы, 

крывы, увесь у суках — гніль нейкая, 
дый толькі. Глянь на ўсход — пры-
слухайся да шуму гэнага лесу… Чуў 
ты калі шум здаровага, крэпкага 
дрэва? Не, не! Не гэтак шуміць зда-
ровы лес! А чаму ён так шуміць? Бо 
змарыўся, ніколі перадышкі не мае, 
гэтак і згінуць мусіць… Паглядзі на 
поўнач: чы бачыў ты калі такое дзіва? 
Такі гонкі, такі крэпкі здалёку выдае 
лес, а ўважай, як яго гойдае ва ўсе 
бакі: то да зямлі прыгне, то крыху ад-
пусце, — здаецца, і вецер невялікі, а 
пень выпрастацца не можа… Цяпер 
глянь на мяне: пастухі бок асмалілі, 
людзі кару аскраблі, колькі-то сукоў 
павыразалі? Лісты, жалуды — і тыя 
штогод падбіраюць; усё, каб толькі 
сабе карысць мець; а чы падумалі, 
што стары ўжо я, пакалечаны, век 
дажываю, а ніводзін жалудок мой не 
ўзрос…”  У маналогу Дуба-дзядулі 
празрыста праглядаецца прынцыпо-
вая грамадская пазіцыя пісьменніка, 
яго разуменне адметнага месца Бела-
русі і беларусаў у супольнасці еўра-
пейскіх народаў.

Нягледзячы на цяжкое станові-
шча, у якім апынуўся народ, пана-
ванне на Беларусі толькі Працы, 
Бяды і Цярпення, пісьменнік заста-
ецца аптымістам. Калі Дуб-дзядуля 
заканчвае свой век, на яго месцы, 
пасля таго “як бура прайшла, як 
перуны сталі біць”, выраслі тры роў-
ныя дубочкі, што сімвалізавалі аб-
наўленне, пачатак новага жыцця.

Прыхаваная сатыра на царскае са-
маўладдзе прысутнічае ў апавядан-
ні-алегорыі “Вяселле”. Пісьменнік 
паказвае, што валадары-драпежнікі 
ніколі не прызнаюць іншых роўны-
мі сабе. Каршуны могуць сесці за 
адзін вясельны стол з іншымі пта-
хамі толькі тады, калі тыя будуць на 
патэльнях, у якасці спажывы для іх. 
“Вяселле” заканчваецца празрыстай 
высновай апавядальніка: “А ткі кар-
шуніха справіла вяселле сваёй дачцэ 
як мае быць! І не дасцё веры: былі 
там цецярук, дрозд, усе другія, толь-
кі не ў гасцях, а… на скаварадзе!” 

У прытчы “Чалавек” пісьменнік 
звяртаецца да душы чалавека, пад-
крэслівае дзіўную непрадказаль-
насць паводзін людзей, загадка-
васць жаданняў і памкненняў кож-
най асобы.

Як бачна, у навелах-алегорыях 
і прытчах Ядвігіна Ш. арганічна 
спалучаліся высокая мастацкасць 
і далікатная павучальнасць, спро-
шчанасць вобразаў і філасофская 
заглыбленасць, тонкі гумар і бязлі-
тасная сатыра.

Ядвігін Ш. пакінуў значную ме-
муарную спадчыну. Надзвычай 
каштоўныя ў мастацкім плане 
“Лісты з дарогі” (1910), у якіх па-
казаны побыт і звычаі беларускіх 
сялян, з замілаваннем распавя-
даецца пра прыгожыя краявіды 
роднай зямлі. З асаблівай прыем-
насцю пісьменнік адзначае кемлі-
васць і незвычайную працавітасць 
простых вяскоўцаў: “Беларускі 
мужык дасканала знае сваю зямлю 
і вырабляе яе так, як толькі можна 
вырабіць на шнуры, дзе і з бараной 
трудна звярнуцца”. Галоўная ўмова 
паляпшэння дабрабыту простага 
чалавека, на думку пісьменніка, 
— яго адукаванасць і належныя 
ўмовы для вольнай працы.

Кранальныя ўспаміны пра часы 
навучання ў Люцынцы, пра першую 
настаўніцу, дачку Вінцэнта Дуніна-
Марцінкевіча, а таксама пра самога 
класіка нацыянальнай літаратуры. 
Ядвігін Ш. адзначае спрыяльную 
для выхавання атмасферу і пана-
ванне духу сапраўднай творчасці ў 
доме Марцінкевічаў: “Памятаю я і 
Люцынку, і яе гаспадара: старэнькі 
ўжо тады быў, але надта добры, вя-
сёлы і жартаўлівы. Памятаю і вялікі 
куфар, куды хаваў ён сваё пісанне, 
паўнюсенькі быў, але мала вый-
шла гэтага пісання адтуль у свет… 
Любілі яны нас — чулі гэта нашыя 
дзіцячыя душачкі, ды і мы іх з усяго 
сэрца кахалі, шанавалі, як родных 
бацькоў. На кожны важнейшы, бы-
вала, дзень — нябожчык пісаў для 
нас  усіх — дзяцей якую-колечы ка-
медыю, мы яе вучылі, з’язджаліся 
госці, і ішло прадстаўленне”. 

Выключную радасць у пісьменні-
ка выклікала прыгажосць беларус-
кай мовы, яе натуральнае гучанне: 
“Аж міла было слухаць: гутарка яе, як 
вада, плыве, словы зычныя, і мяккія, 
і плывучыя, і спеўныя”. Разважанні 
пісьменніка-інтэлектуала пра мову і 
яе вартасці перараслі ў філасофскія 
падсумаванні пра адказнасць кож-

нага грамадзяніна перад краінай і 
яе народам: “Дык не чурацца, не за-
ракацца трэба гэтага народа, а ісці на 
сустрэчу яго жаданням, яго думкам. 
Хай кожны, каму дораг свой род-
ны край, загляне хоць у бліжэйшыя 
вёскі, загляне пад падгніўшыя стрэхі 
хатак, хай дзеліцца сваімі думкамі, 
радамі, вестачкамі, а пэўне сустрэ-
не там прыхільнасць… Хай кожны 
святлейшы чалавек ідзе паміж гэтага 
народа і запальвае паміж яго светач 
навукі, свядомасці, справядлівасці і 
гэткім парадкам сплачвае хоць част-
ку таго доўгу, які ён зацягнуў перад 
роднай старонкай, каторая ўскалы-
хала і ўзгадавала яго!”

Выдатны твор мемуарнага жанру 
Ядвігіна Ш. — “Успаміны” (1921), дзе 
раскрываецца дзейнасць беларускіх 
студэнцкіх зямляцтваў у Маскве, 
фарміраванне і сталенне беларускіх 
суполак, якія паступова набывалі 
абрысы нацыянальнага руху.

Ва “Успамінах” Ядвігін Ш. акцэн-
таваў увагу на падзеях студэнцкіх 
выступленняў у Маскве. Майстар 
слова намаляваў яркія сцэны ары-
штаў студэнтаў, утрымання іх пад 
вартай. Палітычныя выступленні, 
як паказаў пісьменнік, трагічна ад-
біліся на лёсах маладых людзей. 
Пятроўска-Разумоўскую акадэмію 
ўлады скасавалі, навучэнцаў раза-
гналі па іншых універсітэтах, а не-
каторых наогул пазбавілі права пра-
цягваць навучанне. Ключавы эпізод 
“Успамінаў” — расповед пра яднан-
не беларускіх студэнтаў у адзіную 
арганізацыю і іх планы “тварыць 
Беларускае друкаванае слова”.

Буйны эпічны твор Ядвігіна Ш. 
раман “Золата” (1920) мае даволі 
распрацаваны дэтэктыўна-прыгод-
ніцкі сюжэт. Стрыжнявая філасоф-
ская сентэнцыя — непазбежнасць 
пакарання за ўчыненае злачынства. 
Пісьменнік стварыў яркія вобразы 
вясковай моладзі — Зосі Стрончык, 
Алёксы Гуронка, Васіля Дубінскага.

Ядвігін Ш. — выдатны нацыя-
нальны паэт, аўтар паэмы “Дзед 
Завала” (1909). Герой яе — звычай-
ны селянін, які ва ўласнасці мае ха-
ціну, крытую саломай, ды адрынку, 
а з рэчаў — лаву, міску і дзве лыж-
кі. У дзеда Завалы няма схільнасці 
гаспадарыць, ён больш ахвочы да 

палявання, чым і займаецца амаль 
увесь час. Але ён жыве напружаным 
духоўным жыццём, у адрозненне ад 
іншых людзей, разважае пра праўду 
і справядлівасць. Дзед Завала мае 
таемныя думкі, якія можа даверыць 
толькі пушчы. На старонках паэмы 
выразна выявіўся пантэізм Ядвігіна 
Ш. Яго герой жыве ў поўным сулад-
дзі з прыродай, атаясамліваецца з 
ёй, чуе ўсе яе галасы.

У паэме “Дзед Завала” Ядвігін Ш. 
— тонкі лірык, цудоўны паэт-пей-
зажыст. Ён стварае выдатныя зама-
лёўкі мілых сэрцу краявідаў. Яго ар-
ніталагічныя назіранні надзвычай 
яркія і дакладныя. Паэт уражаны 
песняй глушца, таму старанна зана-
тоўвае паводзіны дзіўнага птаха.

Не абмінае творца і сацыяль-
най праблематыкі, рэалій часу. На 
старонках паэмы ён паказвае за-
раджэнне класавай барацьбы, па-
шырэнне ўзброенага змагання за 
“волю”, узрастанне варажнечы па-
між людзьмі, вынікам якой сталася 
мноства смерцяў:

Даўно было гэта.
Хадзіць чуткі сталі,
Аб вялікай волі
Ўсе заталкавалі.
Многа гаварылі,
Што загляне сонца
(Толькі памажэце!)
У ваша ваконца.
Народ йшоў у пушчу
Па долю другую, —
Пайшоў і Завала
Шукаць яснасць тую.
І пайшла ўзрастаці
Магіла к магіле…
Ваўкі з гаргунамі
Костачкі дзялілі.
Свайго свой пужаўся
У сваёй старонцы…
І, хоць паднялося,
Не прыгрэла сонца! 
У паэме “Дзед Завала” выразна 

выявіліся элементы сімвалісцкай 
эстэтыкі. Сонца — гэта новае і за-
можнае жыццё. Шум лесу нагадвае 
“долю і нядолю”, “ціхі крык” абяздо-
леных і “плач сіроткі”. 

Такім чынам, Ядвігін Ш. надзвы-
чай карэктна сфармуляваў фунда-
ментальныя канцэпты нацыяналь-
най эстэтыкі, дакладна вызначыў 
магістральны кірунак развіцця ай-
чыннай мастацкай культуры, істот-
на пашырыў жанравыя і ідэйна-тэ-
матычныя гарызонты беларускай 
прозы і паэзіі.

Каб прыгрэла сонцаІван САВЕРЧАНКА,
доктар філалагічных навук

Ядвігін Ш. — бліскучы майстар сімволіка-алегарычных апавяданняў
і прытчаў, якіх ён стварыў цэлую нізку. Усе яны — выдатны ўзор
нацыянальнай прозы, яркі літаратурны шэдэўр. 

Назвай гэтай невядомай птушкі добры бела-
рускі паэт і мой сябра Эдуард Зубрыцкі назваў 
адну са сваіх паэтычных кніг.

А іх у яго, асабліва ў апошнія гады накана-
ванага лёсам жыцця, было нямала. Менавіта ў 
апошнія. Чаму так сталася, адказаць няпроста. 
Можна толькі здзіўляцца, што членам наша-
га творчага саюза ён стаў толькі напрыканцы 
свайго жыцця.

Помню ноч перад устаноўчым з’ездам но-
вага Саюза пісьменнікаў Беларусі. Тады мы з 
негаваркім, засяроджаным у сабе земляком 
прагаварылі доўга. Чыталі новыя вершы, дзя-
ліліся ўражаннямі ад сваёй працы, балазе, яна 
была тады газетнай і ў яго, і ў мяне. Успаміналі 
пра родныя куткі, бацькоў, дзяцей ды і ўнукаў 
ужо. Пра каханне не гаварылі. Я ведаў, што ў 
Эдзіка памерла жонка, якую ён, мяркуючы па 
многіх вершах, вельмі шанаваў і шкадаваў. Не 
адказаў ён мне тады, чаму доўга не пісаў. Хаця 
можна было здагадацца, што пісаў заўсёды, 
толькі не друкаваўся шырока і зусім не выда-
ваўся.

Недзе яшчэ ў шасцідзясятых гадах прозві-
шча Зубрыцкага было на старонках часопіса 
“Маладосць” над паэмай “Суэма”. Але з часу 
выдання першага зборніка вершаў “Блакітныя 
казкі” да членства ў пісьменніцкім саюзе прай-
шло трыццаць гадоў! Пішу і думаю: вось бывае 
сёння паэт ці празаік — ніхто пра яго нічога не 
ведаў, бо не чытаў, і на табе — ужо размахвае 
членскім білетам і лезе на разнастайныя трыбу-
ны, часта непажаданы і няпрошаны...

А ў паэзіі Эдурда Зубрыцкага — багацце ду-
мак і пачуццяў, імгненні і цэлая вечнасць. Яго 
вершы, балады, паэмы палоняць чысцінёй, вы-
шынёй, глыбінёй, радасцю жыцця:

На золку ліўневым прачнуся —
Ах, колькі мудрага святла?
Душа, што білася у скрусе,
Як быццам, зноўку ажыла.
Кожны дзень паэт прачынаўся для радасці, 

любві-любові, да слёз і смеху. На вялікі жаль, 
скрухі хапала з краем: страта вернай сяброўкі, 
неразуменне, здавалася б, самых блізкіх лю-
дзей, нават сваіх сямейнікаў, калег-журналі-
стаў. “Ведаеш, — часта звонячы мне ў “Віцебскі 
рабочы”, дзяліўся ён, — зноў пад’ялдыкваюць, 
зноў хаханькі-хіханькі наконт майго прыёму 
ў саюз, што кніжак навыдаваў. Прыкра і не 
даказаць, чаму я такі, а не іншы. Паганая рэч 
—  зайздрасць. Ці зайздросціў я тады, калі мае 
калегі падымаліся вышэй за мяне па службо-
вай лесвіцы? Не, пісаў і ўсё”.

Вось у гэтым “пісаў і ўсё” — уся сутнасць 
паэта і чалавека. Яму не да хцівасці творчай, 
зайздрасці мяшчанскай: думай і пішы, пішы і 
думай.

I ён спяшаўся тварыць і выдаваць кніжкі. 
За свой кошт, за свае пенсійныя грошы. Ведаў, 
прадчуваў, пэўна, што трэба надрукаваць напі-
санае: здароўе падводзіла, хоць на яго не любіў 
скардзіцца.

Зборнікі вершаў выходзілі адзін за другім: 
“Мне б хоць кропельку неба”, “Рабінавыя астра-
вы”, “Журлівіца”, “След чмяля”, “Прычашчэнне” 
Ён шмат пісаў і казаў пра сваіх маладзейшых 
сяброў, хадайнічаў, каб яны друкаваліся. I не 
памыляўся: з цягам часу некаторыя з’яўляліся 
ўжо ў рэспубліканскай перыёдыцы, некаторыя 
ўжо прынятыя ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, 
іншыя пакуль што растуць. З цікавасцю чыта-
ліся допісы Эдзіка пра людзей раёна: настаўні-
каў, бібліятэкараў, самадзейных артыстаў.

А лірычны герой яго — мудры і разважлівы 
чалавек-жыццялюб з ярка акрэсленай жыццё-
вай і творчай пазіцыяй, па-грамадзянску сталы 
і цвёрды ў сваіх поглядах і перакананнях:

Спачатку так: ламалі, білі,
Крыжы — далоў, званы — далоў.
Не храмы — душы пакрышылі
I панакрышвалі галоў.
Паэтава Белая Русь пачыналася ў бескла-

потным дзяцінстве з рэчкі Проні, вёсак Сялец 
і Шклянцы — крыніц думак і мар, радасці і пя-
шчоты, замілавання і шкадавання, журлівіцы 
— таемнай птушкі ўсяго Эдзікавага жыцця. З 
прасветленасцю чытаю:

I зноўку восень у Сяльцы
Гняздо буслова прывітала,
Што ўжо даўно адклекатала
Пад гоман рэчкі у трысці.

Пачуцці ў вершах сябра чыстыя, сонеч-
ныя, пяшчотныя да замілавання. Адкры-
тасць у вершах, характары не празмерная, 
але ў душы не аглядная, якую не так лёгка 
насіць і дэманстраваць людзям у наш супя-
рэчлівы час. Помню і такі выпадак. На адну 
нашу пісьменніцкую зборку неяк завітаў 
новаспечаны член саюза і да таго ж немалая 
шышка мясцовага маштабу. З парога, як ка-
жуць, пачаў сакатаць рускай скорагаворкай. 
Нахіліўшыся да мяне, Эдзік сказаў: “Чаму ён 
так? Датуль, пакуль не ўступіў у пісьменнікі, 
заўсёды казаў і пісаў па-беларуску...” Потым 
падперся рукой і змоўк.

Дык ці быў Эдуард Зубрыцкі шчаслівым, 
нягледзячы на спевы сваёй журлівіцы? Быў, 
адназначна. Бо пісаў так, як мог і хацеў, жыў, 
як хацеў, любіў тое, што любіў, не прагінаў-
ся, за чынамі не гнаўся. Святым не быў, як 
і кожны з нас. Наколькі грэшны, судзіць не 
нам. Там яго ўжо абмеркавала інстанцыя 
кампетэнтная і строгая. А што Бог стварыў 
некаторых сваіх сыноў і дачок паэтамі, то яму 
было відней, чаму ён так захацеў. I паэты, у 
адрозненне ад версіфікатараў і графаманаў, 
не паміраюць, а жывуць у сваіх чытачах і на-
ват неапублікаваных рукапісах.

Датуль жыве чалавек, пакуль яго помняць. 
Дык будзем помніць. I Эдурда Іосіфавіча Зуб-
рыцкага — таксама.

Журлівіца ягонага лёсуАлег САЛТУК
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Тэкст = інтэртэкст
Побач з сінтэтызмам, полісемантычна-

сцю, структурыраванасцю, філасафізмам, 
сімвалічнасцю інтэртэкстуальнасць з’яў-
ляецца адной з вызначальных прыкмет 
сучаснай інтэлектуальнай літаратуры.

Тэрмін “інтэртэкстуальнасць”, прапа-
наваны ў сярэдзіне ХХ стагоддзя Ж. Кры-
сцевай, быў звязаны з праблемай функ-
цыянавання тэкстуа ў тэксце. У постма-
дэрнізме тоеснасць “тэкст = інтэртэкст” 
стала натуральнай і заканамернай з’явай 
для кожнага з відаў мастацтва. Інтэртэк-
стуальнасць у культуры прысутнічае па-
стаянна, пачынаючы са старажытнасці: з 
аднаго боку — як сродак перадачы дос-
веду і пераасэнсавання каштоўнасцей, 
з другога — як элемент паўтаральнасці, 
другаснасці. Сённяшняя інтэлектуаль-
ная паэзія выкарыстоўвае інтэртэкст 
як сярэдзіннае трэцяе, здольнае і ўва-
браць культурны досвед (не спадчыну!), 
і сцвердзіць уласнае наватарства.

У сувязі са ступенню ўзаемадзеяння 
тэкстаў вылучаецца: 

уласна інтэртэкстуальнасць — ужы-
ванне цытаты, алюзіі;

паратэкстуальнасць — выкарыстанне 
вядомай назвы, эпіграфа;

метатэкстуальнасць — цесная сувязь з 
творамі папярэднікаў;

гіпертэкстуальнасць — пародыя на су-
часны тэкст;

архітэкстуальнасць — жанравыя сувя-
зі паміж тэкстамі.

Інтэртэкст можа быць прачытаны як 
тэкст або як гіпертэкст, прычым па-
мер апошняга залежыць ад эрудыцыі 
чытача. Паэтычны інтэртэкст больш 
просты, чым празаічны. Відавочна, што 
“непрык метна” ўключыць у невялікую 
форму “чужое”, зрабіць яго завуаліра-
ваным складана. Таму паэтычны інтэр-
тэкст часцей абмяжоўваецца ўласна 
інтэртэкстуальнасцю і паратэкстуаль-
насцю.  

Інтэртэкстуальнасць выклікае ціка-
васць у чытача сваёй неабходнасцю быць 
разгаданай, аўтар можа праз ужо апра-
баваныя папулярныя тэксты звярнуць 
увагу на сябе, і наадварот, — садзейнічае 
папулярызацыі выкарыстаных тэкстаў.

Стыль твора 
як характар чалавека

Інтэлектуалізм істотна ўплываў (і пра-
цягвае ўплываць) на стыль мастацкага 
твора. Больш завуаліраваны такі ўплыў 
— у тэксце паэтычным.

Існуе думка, што інтэлектуалізм у ХХІ 
стагоддзі непрыдатны і ўстарэлы. Але ж 
як ніколі ў сваёй гісторыі, сённяшні ін-
тэлектуалізм ператварае паэзію ў з’яву 
ўніверсальную, здольную адказаць на 
запатрабаванні чытача самых розных лі-
таратурных густаў. 

Інтэлектуалізм можа быць высокім, 
г. зн. выяўляцца ў паэзіі праз глыбокі фі-
ласафізм, выразна акрэсленую аўтарскую 
канцэпцыю. Стыль такога паэтычнага 
твора вызначаецца лірычнасцю, ледзь 

прыкметнай павучальнасцю, меладычна-
сцю (напрыклад, паэзія У. Караткевіча).

Духоўны інтэлектуалізм прасякнуты 
верай у адраджэнне праз духоўнае.

“Востры” інтэлектуалізм ляжыць у 
аснове паэзіі сатырычнай, парадыйнай, 
камічнай, іранічнай. Творы вылучаюцца 
падкрэслена вострай рэакцыяй на жыц-
цёвыя і мастацкія рэаліі.

Яскравай з’явай у сучаснай паэзіі з’яў-
ляецца вытанчаны інтэлектуалізм. Ён вы-
яўляецца ў “эстэтызацыі” кожнага радка, у 
скрупулёзнай працы са словам, у стварэн-
ні моцнай метафорыкі верша.

Чысты інтэлектуалізм мае на мэце вы-
зваліць паэзію ад непатрэбных пустых 
фраз і звярнуцца да сутнасці і магчыма-
сцей слова, якое разглядаецца як ключ да 
гармоніі. 

Самым распаўсюджаным сёння з’яўля-
ецца гульнёвы інтэлектуалізм, які ў па-
эзіі выглядае як забаўляльная мастацкая 
гульня з формай і зместам, так званая 
тэндэнцыя прыемнага і карыснага пра-
вядзення часу.

Такім чынам, інтэлектуалізм у сучаснай 
паэзіі характарызуе спецыфіку аўтарскай 
індывідуальнасці.

Ірына БАЖОК

Праз церні 
да сваёй зоркі

“Наш сучаснік” — новая серыя, вы-
пуск якой распачало выдавецтва “Ма-
стацкая літаратура”. Гэтая бібліятэчка 
мастацкіх біяграфій у чымсьці блізкая  
ўжо добра вядомым чытачам серыям 
“Жыццё знакамітых людзей Беларусі” 
і “Нашы героі”, бо таксама мае на мэце 
расказаць пра людзей, прысутнасць якіх 
на прасторы сучаснай Беларусі вельмі 
адчувальная.

Менавіта такім чалавекам з’яўляецца 
і Аляксандр Алпееў, якому прысвечана 
першая кніга гэтай серыі “Жыццё, па-
доранае Богам”. Аўтары Аляксандр Руд-
неў і Андрэй Юрэнеў, расказваючы пра 
А.Алпеева, імкнуцца стварыць аб’ёмны 
партрэт героя, не ўпусціўшы з яго бія-
графіі нічога больш-менш важнага. Не-
выпадкова іх аповед мае падзагаловак 
“Гісторыя жыцця”.

Знаёмячыся з кнігай, можна даве-
дацца, як звычайны сялянскі хлапчук 
з вёскі Рудня Жыткавіцкага раёна стаў 
вядомым беларускім вучоным, засна-
ваў адну з буйнейшых прыватных вы-
шэйшых навучальных устаноў краіны, 
якая сёння вядомая як Міжнародны 
гуманітарна-эканамічны інстытут, ге-
неральным дырэктарам якога і з’яўля-
ецца А.Алпееў.

Біяграфія А. Алпеева — гэта ў пэўнай 
ступені і партрэт пасляваеннага пака-
лення (у кастрычніку Аляксандру Міка-
лаевічу спаўняецца 65 гадоў).

Як і многія, ён праз церні ішоў да сваёй 
зоркі. З малых гадоў не цураўся сялян-
скай працы — даводзілася дапамагаць 
па гаспадарцы, паколькі бацька, стар-
шыня калгаса, дняваў і начаваў у полі. 
У далейшым у ягоным жыцці таксама 
не ўсё гладка складвалася. Аднак пера-
шкоды не спынялі А. Алпеева, а толькі 
загартоўвалі. І спрыялі самасцвярджэн-
ню. Сёння ён вядомы і як аўтар трох па-
этычных і пяці песенных зборнікаў, зай-
маецца публіцыстыкай.

Вобраз аднаго з нашых выдатных су-
часнікаў дапаўняюць згадкі тых, хто яго 
добра ведае. Да месца ў кнізе і багаты 
ілюстрацыйны матэрыял.

У лабірынтах інтэлектуалізму

Літкур’ерЛіткур’ер

Арцём СЕЛІВАНАЎ

М
а

л
ю

н
а

к
 М

а
р

ы
сі

 Л
о

сь

Ішлі гады. Пазаштатны аўтар ужо пра-
цаваў у Мінску. З цягам часу нашы шля-
хі-дарогі разышліся. Калі сустракаліся, то 
выпадкова.

Сустрэліся зноў на юбілейнай вечарыне 
Міхася Пазнякова ў Доме літаратара. Там 
пасля ўрачыстасці, калі зала пачала разы-
ходзіцца, яго і ўбачыў. Часу пагаманіць 
не было, і Змітрок паабяцаў мне даслаць 
сваю новую кнігу. Праз два дні я ўжо 
трымаў у руках ягоны зборнік “Я з вёскі, 
я — свойскі, язбоўскі”. Адразу патлумачу, 
што Язбы — невялікая вёска ў Крупскім 
раёне на Міншчыне, дзе прайшлі дзіця-
чыя і юнацкія гады паэта. Любоў да сва-
ёй малой радзімы, аднавяскоўцаў наогул 
прасочваецца ва ўсіх Змітраковых кнігах, 
якіх напісаў і выдаў больш як два дзясят-
кі. Першыя ж старонкі новай кнігі захап-
ляюць светлай шчырасцю, распавядаюць 
пра цяжкі шлях паэта ў літаратуру.

Мне вечна злосці не хапала,
Таму “зычліўцы” ўсіх масцей
Мяне дзяўблі.
Ды пэўна мала,
Як і раней, люблю людзей.
Боль аддаю нямой паперы,
За дабрату дабром плачу…
Чым б’юць мацней, тым болей веры,
Што не дарэмна свет капчу.
Аўтар гэтых выпакутаваных радкоў 

ніколі не зайздросціў і не зайздросціць 
людзям, якія дасягаюць поспеху. Аса-
бліва калі чалавек наблізіўся да нейкай 
жыццёвай вышыні дзякуючы сваёй пра-
цавітасці, упартасці: “Калі гэта зроблена 
самастойна, я вельмі паважаю такіх лю-
дзей”.

Першы раздзел зборніка складаюць 
санеты, вянкі санетаў пад агульнаю 

назваю “Я ўсё часцей жадаю слухаць 
неба”. Марозаў — вялікі майстар гэтай 
формы. Нездарма яго вянок вянкоў са-
нетаў “Апакаліпсіс душы” стаў першым 
такім класічным творам у еўрапейскай 
літаратуры, што пацвярджаюць звест-
кі, змешчаныя ў 10-м томе васямнац-
цацітомнай “Беларускай энцыклапе-
дыі”. Дарэчы, выданне вянка вянкоў 
санетаў захоўваецца ў Бібліятэцы імя 
Францыска Скарыны ў Лондане, што 
засведчыла атрыманая адтуль на імя 
паэта тэлеграма ў жніўні 2007 года.

З асалодаю чытаю санет-прызнанне:
Я ўсё часцей жадаю слухаць неба,
Бо на зямлі такая валтузня,
Што дэфіцытам стала цішыня,
Як у нішчымны год акраец хлеба…
Паэт распавядае пра жаданне прыча-

сціцца да святога матчынага імя, пра свае 
няспраўджаныя надзеі. Ён параўноўвае 
сябе з жаўруком, бо таксама імкнецца ў 
вышыню, лётае ў марах:

Паэт падобны ў нечым з жаўруком:
Ад мітусні і ад будзённай прозы
Загойвае людскія сэрцы, розум
Натхнёна-разняволеным радком.
Вершы Змітрака Марозава прымуша-

юць думаць, разважаць пра жыццё з яго 
радасцямі і супярэчнасцямі, светлымі 
марамі і надзеямі. Яго вобразнасці, лёг-
касці мыслення можна па-добраму па-
зайздросціць. З першых слоў З. Марозаў 
закранае за жывое сваіх чытачоў, пры-
мушае мацней біцца іхнія сэрцы. І рад-
камі незвычайнага верша, а менавіта са-
нета, якім выдатна валодае. Таму робіць 
выснову:

Санет маёй сумленна служыць ліры,
Ён ключ, якім я адмыкаю свет.

Другі раздзел кнігі “Пах дажджу” склалі 
новыя вершы. Яны таксама пра Радзіму, 
каханне, грамадства, гісторыю. Нельга 
спакойна чытаць “Светлай памяці паэтаў 
37-га”, “Плач перапёлкі”, “Пачвары”, “Паў-
лу Вераб’ёву”, “Чытаючы Алеся Пісьмян-
кова”, “Маналог развітання”, “Бомж”, “Пе-
расцярога” і шэраг іншых.

Паэт з болем піша пра заганы нашага 
грамадства, тым не менш ён не кляне лю-
дзей, лёс:

Я не кляну сваё былое,
Па днях пражытых не тужу…
Мо не чарнілам, а крывёю
Радок апошні дапішу.

Калі ж мне часам давядзецца
Раптоўна ў бездань дзён сысці, —
Пакіну вам, нашчадкі, сэрца,
Што не хлусіла пры жыцці.
Зноў перачытваю ў самым пачатку 

зборніка словы самога Змітрака Мароза-
ва, лаўрэата прэмій Ленінскага камсамола 
Беларусі (1988), Федэрацыі прафсаюзаў 
Беларусі (1995), “Залаты Купідон” (2006): 
“Колькі буду пісаць вершы, столькі буду і 
вучыцца. Вучыцца ў тых людзей, якія да-
памагалі мне знайсці, адчуць і загартаваць 
свой голас. Гэта Мікола Падабед, Мікола 
Леўчанка, Аляксей Пысін, Янка Сіпакоў, 
Васіль Зуёнак, Васіль Макарэвіч, Міко-
ла Аўрамчык, Яўгенія Янішчыц, Мікола 
Федзюковіч, Яўген Крупенька, Анатоль 
Вялюгін, Раіса Баравікова, Юрась Свірка, 
Валянцін Лукша, Леанід Дайнека, Хведар 
Жычка, Алесь Карлюкевіч, Вячаслаў Ра-
гойша…

А галоўным крэда ў маёй творчасці слу-
жаць словы мала вядомага ў нас паэта-хі-
рурга з Магілёва (на жаль, ужо нябожчыка) 
Аляксандра Мельнікава: “Поэзия — души 
работа при свете совести живой…”

Мікола ЛЕЎЧАНКА

Ад плуга і луга
Новыя кнігіНовыя кнігі

З вядомым паэтам Змітраком Марозавым знаёмы даўно, недзе з другой паловы 70-х гадоў.
Ён, тады малады аграном, выпускнік Горацкай сальскагаспадарчай акадэміі, прыехаў па размеркаванні
ў быхаўскі калгас “Рэвалюцыя”, якім кіраваў удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, кавалер ордэна
Леніна і шэрагу іншых высокіх дзяржаўных узнагарод Аляксандр Кудраўцаў. 
Пра Аляксандра Пятровіча і перадавы калгас Змітрок напіша цэлую паэму, ды гэта будзе пасля. 
А тады ён толькі пачынаў шлях у паэзію, прыносіў у рэдакцыю раённай газеты “Маяк Прыдняпроўя” 
свае першыя вершаваныя радкі. Там я з ім і пазнаёміўся.
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— Безумоўна, нам вельмі па-
шанцавала з памяшканнем — у 
яго вельмі цікавая гісторыя, 
— распавяла дырэктар Вало-
жынскага раённага краязнаў-
чага музея Наталля Лоўчая. У 
1921 годзе, калі горад уваходзіў 
у склад Польшчы, тутэйшыя 
мясціны аблюбавалі служачыя 
Валожынскага павета для за-
кладкі сваіх дамкоў. Таму сён-
няшняя вуліца Горкага ў тыя 
часы і насіла адпаведную назву 
— Дамкі. Менавіта наш буды-
нак належаў павятоваму стара-
сце, меў два паверхі над зям-
лёю і падвальнае памяшканне, 
якое па перыметры адпавядае 
памерам самога будынка. Бы-
лы дом старасты вылучаўся 
адмысловай архітэктурай. Па-
сля ў ім размяшчаліся розныя 
ўстановы. 

Пасля таго, як было прынята 
рашэнне стварыць у Валожы-
не краязнаўчы музей, супра-
цоўнікі рабочай групы сабралі 
каля шасці тысяч экспанатаў 
па самых розных тэмах. Летась 
музей атрымаў статус раённага 
краязнаўчага.

— Асноўная і актуальная тэма 
нашай экспазіцыі — “Прырода і 
экалогія”, — зазначыла Натал-
ля Паўлаўна. — І гэта не дзіўна. 
Амаль 40 працэнтаў тэрыторыі 
Валожынскага раёна займае су-
светнавядомы помнік прыро-
ды — Налібокская пушча. Рас-

казваючы пра гісторыю краю, 
немагчыма абысціся без археа-
лагічных сведкаў, якіх у нас да-
волі шмат. Сярод іх нямала ўні-
кальных, рэдкасных рарытэтаў. 
Напрыклад, золата-шкляныя 
каралі бочкападобнай формы 
(Х — ХІІ стст.), знойдзеныя су-
працоўнікамі археалагічнага ін-
стытута Нацыянальнай акадэ-
міі навук Беларусі падчас раско-
пак гарадзішча каля вёскі Лоск, 
унесенага ў Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоў-
насцей Рэспублікі Беларусь. 
Адметная яшчэ адна тутэйшая 
знаходка — вытанчаны бронза-
вы бранзалет са стылізаванымі 
галоўкамі змей. Адсюль і яго 

назва — “Змеегаловы” (таксама 
Х — ХІІ стст.). 

Нядаўна нумізматычная ка-
лекцыя валожынскага музея 
папоўнілася новымі эсклюзіў-
нымі экспанатамі — дзірхема-
мі. Гэтымі вялікімі срэбранымі 
манетамі з арабскімі надпісамі 
карысталіся ў VІІІ — ІХ ста-
годдзях. Чаканілі іх у арабскім 
Халіфаце, а адтуль ужо купцы 
прывозілі грошы на тэрыторыю 
Кіеўскай Русі, дзе дзірхем атры-
маў рускую назву — кунай ці 
нагатай, а палова куная — рэза-
ны. 25 кунаяў складалі грыўну. 
У канцы Х стагоддзя чаканка 
дзірхем у Халіфаце скараціла-
ся, і іх прыток на Русь аслабеў, 

а ў наступным стагоддзі наогул 
спыніўся. Цікавая акалічнасць: 
дзірхемы і іх фрагменты сталі 
першымі грашовымі сродка-
мі, якія ўпамінаюцца ў ранніх 
пісьмовых крыніцах. Араб-
ская манета настолькі трывала 
ўвайшла ў жыццё старажытна-
рускіх рынкаў, што мясцовыя 
вытворцы паспрабавалі самі 
чаканіць дзірхемы. У 1891 годзе 
ў Невельскім павеце Віцебскай 
губерні знайшлі выразаную на 
камені форму для адліўкі такіх 
манет. Набытак валожынскіх 
музейшчыкаў — дзесяць дзір-
хемаў: адна цэлая і дзевяць до-
лек. (Каб разлічыцца, пакупнікі 
адразалі тую ці іншую частку 
манеты, у залежнасці ад кошту 
тавара. Усе гэтыя ўнікальныя 
знаходкі зоймуць пачэснае мес а 
ў экспазіцыі.)

У падвальным памяшканні 
музея плануецца размясціць 
раздзел экспазіцыі, прысвеча-
ны вытворчасці жалеза ў Ва-
ложынскім краі. Выбар тэмы 
зусім невыпадковы: у мястэчку 
Вішнева, якім у ХVIII стагоддзі 
валодаў граф Храптовіч, быў 
пабудаваны першы на тэрыто-
рыі Вялікага Княства Літоўска-
га жалезаліцейны завод.

— Гэты завод праіснаваў уся-
го сто гадоў, ды на свой час быў 
значным прамысловым аб’ек-
там, але пасля не вытрымаў 
канкурэнцыі, — расказала На-
талля Лоўчая. — Калі ўспыхну-
ла паўстанне пад кіраўніцтвам 
Тадэвуша Касцюшкі, менавіта 
на ім выраблялі зброю для паў-
станцаў. Цяпер мы збіраем роз-
ныя прадметы, якія датычаць 
кавальства, каб паказаць, як 
захоўваюцца гэтыя традыцыі 
сёння. 

Ігар ТРУСАЎ, 
даследчык 
гісторыі 
Гродна, 
распавядае 
пра свой шлях у 
краязнаўства:

— Да 18 гадоў я 
жыў у Наваград-

ку. Гісторыя мяне захапляла, але 
больш — Кітая і Індыі. З геаграфіяй 
пасябраваў дзякуючы суседцы-на-
стаўніцы, якая мела ва ўласнай 
бібліятэцы шмат рэдкіх кніг пра 
падарожжы і геаграфічных атласаў. 
Зразумела, жыць у Наваградку і не 
дакрануцца да яго гісторыі немаг-
чыма. У дзесяць гадоў ведаў на па-
мяць у арыгінале “Гражыну” і “Сві-
цязянку” Адама Міцкевіча. Стоячы 
на Замкавай гары, прыкідваў, дзе 
адбылася бітва з крыжакамі. Да 
таго ж у маім пад’ездзе жыла сям’я 
членаў КПЗБ, час ад часу яны рас-
павядалі розныя гісторыі. Усё гэта 
захавалася “фонам” у свядомасці.

Хаця марыў стаць разведчыкам, 
паступіў на гродзенскі гістфак. 
Служыў у арміі, пабываў там, 
дзе прайшоў БАМ, падарожнічаў 
па Манголіі. Потым працаваў у 
Рэспубліканскім музеі атэізму і 
гісторыі рэлігіі, дзе “захварэў” на 
гісторыю Беларусі, тым больш што 
маімі настаўнікамі былі Анатоль 
і Валянцін Грыцкевічы, прафесар 
Міхаіл Ткачоў, музейшчыкі з Ле-
нінграда, Масквы, Вільнюса, Льво-
ва. Дзякуючы ім стаў прафесійным 
даследчыкам. Пасля заняўся рэ-
стаўрацыяй помнікаў. Гэта быў ін-
шы свет, іншыя задачы і праблемы. 
На шчасце, у мяне зноў з’явіліся 
настаўнікі: Валянцін Калнін, Ана-
толь Кулагін, калегі з Літвы, Расіі, 
Польшчы.

Напрыканцы 90-х гадоў мне 
прапанавалі надрукаваць у газе-
це “Біржа Інфармацыі” матэрыялы 
пра старыя гарадзенскія вуліцы і 
дамы. Адначасова запрасілі весці 
на мясцовым тэлебачанні вікта-
рыну “Знаёмы-незнаёмы Гродна”. 
Пазней сумесна з Андрэем Чарні-
кевічам з Гродзенскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта імя Янкі Купалы 
падрыхтавалі цыкл артыкулаў 
пра гарадзенскія вуліцы і дамы 
для газеты “Вечерний Гродно”. У 
рэшце рэшт гэты парыў прывёў 
да кнігі “Ад Фартоў да Каложы”, у 
якой апісаны кожны даваенны дом 
у Гродне, яго ўладальнікі і цікавыя 
жыхары. Маімі суаўтарамі сталі 
А.Госцеў, А. Вашкевіч, В. Саяпін, 
А. Чарнікевіч. Аналагу такому вы-
данню пакуль няма.

Слова краязнаўцыСлова краязнаўцы

На жаль, ваенны перыяд з-за 
адсутнасці фотаздымкаў “вы-
паў”. Хочацца спадзявацца, што 
гэта толькі пакуль — цяжка ўя-
віць, што ў дзяржаўных архівах 
Беларусі і Расіі няма здымкаў 
Талачына. Як вядома, фронт 
пракаціўся праз горад і яго на-
ваколлі двойчы.

Усё ў творчым плане, пачына-
ючы ад ідэі і да яе ўвасаблення, 
належыць кіраўніку народнай 
кінастудыі “Летапіс”, якая дзей-
нічае пры гарадскім Доме куль-
туры, Дзмітрыю Іўчанку. Ён па 
крупіцах збіраў, а затым адна-
ўляў асобныя фрагменты здым-
каў, якія захоўваліся на пласці-
нах са шкла ў хаце мясцовага 
жыхара Барыса Плешкі. Заха-
ваўся і незвычайны фотаапарат, 
якім бацька Барыса, Цімафей 
Плешка, рабіў фотаздымкі. У 
той час ён, мабыць, быў адным 
з нешматлікіх гараджан, хто мог 
дазволіць сабе такую дарагую і 
рэдкую рэч — фотаапарату каля 
сотні гадоў. Не танней абыходзі-
ліся і матэрыялы, якія патраба-

валіся для вырабу здымкаў. Дзя-
куючы Цімафею Плешку і яго 
ўменню да нашага часу дайшоў 
здымак вуліцы Гогаля, які быў 
зроблены ў 20 — 30-я гады міну-
лага стагоддзя.

— Я разумеў, якую каштоў-
насць прадстаўляюць гэтыя 

шкляныя пласціны з негатыва-
мі, — распавёў Барыс Плешка. 
— Захоўваў іх на гарышчы. Але, 
на жаль, шкло мае свае асаблі-
васці. З сотні пласцін не ўсё 
ўцалела.

Дзмітрый Іўчанка змог вяр-
нуць да жыцця, выкарыстоў-

ваючы камп’ютарную тэхніку, 
фота першай карчмы, якая на-
лежала талачынскім камуна-
рам. Маюцца здымкі вяскоўцаў, 
што малоцяць льняныя снапы, 
а побач высіцца велізарны стог 
з ужо абмалочанымі снапамі.

Амаль два дзясяткі здымкаў 
з хатняга альбома прынесла на 
выстаўку Валянціна Мішка-
рудная. Зусім юная стаіць яна 
сярод сваіх выхаванцаў, наву-
чэнцаў школы, разам з якімі 
працавала на полі прыгарадна-
га калгаса імя Энгельса.

Распавядуць фотаздымкі і 
пра тое, як выглядалі цэнт-
ральныя вуліцы Талачына, як 
праходзілі святы і святочныя 
дэманстрацыі ў райцэнтры, 
як сеялі і ўбіралі хлеб, капалі 
бульбу, як нашы землякі пра-
ходзілі тэрміновую службу ў 
розных кутках некалі вялікай 
краіны. Захаваліся фота рэ-
старана, яго інтэр’ера, людзей, 
якія ў ім працавалі. Словам, 
ёсць на што паглядзець, каб 
адчуць атмасферу тых часоў, 
энтузіязм талачынцаў, іх да-
сягненні. Нездарма хтосьці 
заўважыў, што Талачын быў 
заможным горадам. А стваралі 
гэта багацце яго жыхары, уме-
лыя, тонкія майстры ў розных 
сферах дзейнасці. Можа, сярод 
іх вы пазнаеце і сваіх родных, 
блізкіх.

Фота з настальгіяй

Памяць пра
парад

У гонар вызвалення беларускай 
сталіцы 16 ліпеня 1944 года ў Мін-
ску адбыўся мітынг працаўнікоў 
горада і 30-тысячны партызанскі 
парад, які прымаў першы сакратар 
ЦК КПБ, старшыня СНК БССР 
Панцеляймон Панамарэнка. Каман-
даваў парадам начальнік Беларуска-
га штаба партызанскага руху Пётр 
Калінін.

У Мінску плануюць увекавечыць  
падзею. Цяпер праходзіць адкрыты 
конкурс на стварэнне скульптурнай 
кампазіцыі “Парад беларускіх парты-
зан”. Арганізатар — Мінскі гарвыкан-
кам. Кампазіцыю, магчыма, змесцяць 
у раёне вул. Чырвонаармейскай на 
беразе  Свіслачы. Архітэктурнае і ма-
стацкае рашэнне павінна быць лака-
нічным і арганічна ўпісвацца ў пэўнае 
архітэктурна-планіровачнае атачэнне. 
Да 8 чэрвеня журы разгледзіць кон-
курсныя работы. Пераможца атрымае 
права далейшага ўдзелу ў рэалізацыі 
праекта. 

Бажэна СТРОК

Віктар БІРУКОЎ

Раіса МАРЧУК,
фота аўтара

Музейны ўнікатМузейны ўнікат

Валожынскія дзірхемы

Экскурс у мінулаеЭкскурс у мінулае

У Валожыне нямала будынкаў, якія красамоўна распавядаюць пра мінуўшчыну. 
У адным з іх, доме пад нумарам 9 па вуліцы Максіма Горкага, размясціўся 
раённы краязнаўчы музей. Дарэчы, гэты будынак і шэраг суседніх лічацца
помнікамі архітэктуры неакласіцызму.

Арабскія дзірхемы, бронзавы бранзалет, золата-шкляныя каралі.

Калгаснікі сустракаюць новую тэхніку —  на палеткі прыйшлі камбайны 
(здымак 60-х гадоў мінулага стагоддзя). 

Убачыць, якім быў горад Талачын у мінулым стагоддзі, можна на незвычайнай
выстаўцы, якая адкрылася ў Талачынскім гісторыка-краязнаўчым музеі. 
Невыпадкова дырэктар Ірына Пікулік называе яе настальгічнай. 
У гэтым, без перабольшання, крыецца яе асноўнае прызначэнне: дзякуючы
вядомым і невядомым фатографам зрабіць экскурс у мінулае.
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Заснаваны ў першай палове ХІ 
стагоддзя, Слонім досыць інтэн-
сіўна развіваўся. Старажытным 
цэнтрам быў замак або Замчы-
шча, якое сёння абмежавана ву-
ліцамі Маякоўскага, Савецкай, 
Энгельса і Першамайскай. Ка-
лісьці, у XI — XV стст., як засвед-
чылі археалагічныя раскопкі, га-
радскія вуліцы былі выкладзены 
тонкімі бярвеннямі і плашкамі. 
У 1531 г. Слонім атрымаў маг-
дэбургскае права. Праз горад 
праходзіў гандлёвы шлях з Русі ў 
Прыбалтыку. У год тут ладзіліся 
два вялікія кірмашы. Узніклі ра-
месныя цэхі… 

Толькі ў ХІХ стагоддзі Слонім 
падвяргаўся перапланіроўцы 
ажно чатыры разы — у 1825, 
1863, 1870, 1876 гадах. Былі па-
будаваны двух-, трохпавярховыя 
цагляныя дамы ў самым цэнтры 
горада. Свой унёсак у змены аб-
лічча Слоніма зрабіў пажар 1881 
года…

Алена Барысаўна згадвала ўжо 
іншыя, бліжэйшыя да нас часы. 
Нарадзілася яна 6 кастрычніка 
1890 года. Мала што вядома з 
маладых, юных гадоў Алены Ку-
рылы (дык, відаць, усё ж — Ку-
рылавай). У 1913 годзе наша 
слонімская зямлячка закончыла 
жаночыя курсы Варшаўскага 
ўніверсітэта. Пасля вучылася ў 
Львоўскім універсітэце. Сярод 
настаўнікаў Алены — вядомы 
ўкраінскі мовазнаўца Яўген Ці-
шчанка.

З пачатку 1920-х гадоў А. Ку-
рыла працуе ў Кіеве. Займаецца 
навуковай дзейнасцю, звяртаец-
ца да самых складаных пытан-
няў украінскага мовазнаўства. У 
Інстытуце ўкраінскай навуковай 
мовы Алену Барысаўну абіраюць 
членам прэзідыума. Даследчыца 
звяртае асаблівую ўвагу на рас-
працоўку навуковай тэрмінало-
гіі. З часам Курылу ўводзяць у 
склад Дыялекталагічнай камісіі 
культуры і дыялекталогіі ўкраін-
скай мовы. Ураджэнка Слоніма 

складае тэрміналагічныя слоў-
нікі. У 1930 годзе яе пераводзяць 
у Інстытут мовазнаўства. Алена 
Барысаўна становіцца намесні-
кам дырэктара і старшынёй ад-
дзела сучаснай (жывой) украін-
скай мовы.

1920-я — пачатак 1930-х га-
доў — адзін з найбольш цікавых 
перыядаў ва ўкраінскім мова-
знаўстве. Увогуле — у гісторыі 
ўкраінскай культуры, украін-
скай літаратуры. Прыгожае 
пісьмен ства брала ў палон мо-
ладзь. Ішло актыўнае развіццё 
і пашырэнне ранейшых трады-
цый. Ствараліся новыя навуко-
выя ўста новы, школы. Моладзь 
цікавіў, здаецца, увесь свет. Як 
прыклад — стварэнне Усеўкра-
інскай навуковай асацыяцыі 
ўсхода знаўства. Яе філіі былі за-
снаваны ў Кіеве, Адэсе, Харкаве. 
Выходзілі кнігі мастацкага пера-
кладу з кітайскай, персідскай, 
арабскай, японскай, індыйскай 
і іншых моў. Але гэтая праца, 
надзвычайная актыўнасць у за-
сваенні сусветнай культуры па-
трабавала ведання і развіцця 
ўласнага, нацыянальнага. І Але-
на Курыла апантана працавала 
над вырашэннем гэтай задачы. 
Углядаючыся ў абрысы постаці 
нашай зямлячкі, адразу ўспамі-
наеш іншых ураджэнцаў Белару-
сі, якія спрыялі развіццю чужых 
моў. Якуты і цяпер помняць Эду-
арда Пякарскага. Велізарны ўнё-
сак ва ўсталяванне сучаснай ту-
вінскай мовы зрабіў Аляксандр 

Пальмбах. У 1920 — 1940-я гады 
першай велічынёй у Туркмен-
скім мовазнаўстве быў беларус 
Аляксандр Пацалуеўскі.

Пра ўзровень навуковай да-
сведчанасці Алены Курылы, яе 
здольнасці ставіць і вырашаць 
самыя складаныя задачы гаво-
раць і самі назвы некаторых тэм, 
якія яна паспяхова распрацоўва-
ла: “З метадалогіі лінгвістычных 
даследаванняў”, “Украінская лі-
таратурная мова паслякастрыч-
нікага часу”, “Ацэнка пашыранай 
літаратуры з граматыкі ў святле 
дасягненняў матэрыялістычнай 
лінгвістыкі…” У 1918 годзе адзін 
за другім выходзяць адразу два 
слоўнікі, падрыхтаваныя Але-
най Барысаўнай, — “Расійска-
ўкраінскі слоўнік медыцынскай 
тэрміналогіі” і “Слоўнік украін-
скай фізічнай тэрміналогіі”. Дру-
гая кніга была пазначана як пра-
ект і як выпуск першы. Ды было 
ў тым “праекце” 133 старонкі. У 
1913 годзе шырокі рэзананс вы-
клікала кніга А. Курылы “Пара-
лельныя формы ва ўкраінскай 
мове, іх значэнне для стылю”. 
Відавочна, што даследчыцу ці-
кавіла мова як прадмет, як зброя 
пісьменніцкай, мастацкай ра-
боты. Пэўна ж, і сатырык Кост 
Катко, і паэт і празаік Анатоль 
Крашаніца, і літаратуразнаўца, 
паэт, перакладчык Сцяпан Кры-
жаноўскі, і шмат хто яшчэ, хто 
пачынаў друкавацца ў 1920-я гг., 
былі ўважлівыя да моўных, мо-
вазнаўчых адкрыццяў і проста 

здабыткаў руплівага вучонага. 
Дарэчы, у 1923 годзе ўжо другім 
выданнем пабачыла свет яшчэ 
адна цікавая кніга Алены Куры-
лы — “Увагі да сучаснай украін-
скай літаратурнай мовы”. Акту-
альнасць гэта праца не страціла 
і да сённяшніх дзён. Апошняе 
— чацвёртае па ліку — выданне 
“Уваг…” было ажыццёўлена ў Кі-
еве ў 2004 годзе.

Выступала Алена Барысаўна з 
артыкуламі і ў такіх перыядыч-
ных выданнях, як “Запіскі Гісто-
рыка-філалагічнага аддзялення 
ВУАН”, “Украінскі дыялектала-
гічны зборнік”. У 1924 годзе вы-
дала кнігу “Фанетычныя ды ін-
шыя марфалагічныя асаблівасці 
гаворкі сяла Зарыбрычаў даў-
нейшага Гараднянскага павета, 
цяпер Сноўскай акругі на Чарні-
гаўшчыне”. Мяркуючы па аб’ёме 
(у кнізе — 11 старонак), гэтая 
праца запатрабавала ад мова-
знаўцы надзвычайнай, пільнай 
і шматдзённай увагі да мовы 
асобнага паселішча. Навуко-
вы, творчы ўзлёт выяўляў нашу 
зямлячку ў 1920-я — на пачатку 
1930-х гадоў. А час, між тым, быў 
далёка не простым. Украініза-
цыя, якая была прадэкларавана 
і атрымала істотнае пашырэнне 
з усталяваннем і ўмацаваннем 
Савецкай улады, пачала спаква-
ля зварочвацца. Вульгарная лі-
таратурная крытыка прымушае 
замаўчаць многія таленты. Пад 
каток рэпрэсій ва Украіне трап-
ляюць таленавіты драматург 

Мікола Куліш, літаратуразнавец 
Ананій Лебедзь, бібліёграф Мі-
кола Леўчанка, празаік, літара-
турны крытык Іван Лічка… 

Алену Барысаўну першы раз 
арыштавалі ў 1933 годзе. Да су-
да справа не дайшла. Адсядзела 
паўтара месяца і была адпушчана 
на волю. Выехала ў Расію. Улад-
кавалася на працу ў Маскоўскі 
абласны педагагічны інстытут. 
А перад вачыма, у свядомасці 
— Украіна, якая стала роднай 
маці, украінская мова, украін-
скае прыгожае пісьменства, якое 
падаравала сусветнай культуры 
Тараса Шаўчэнку, Івана Франко, 
Лесю Украінку… Уцячы б Але-
не Барысаўне ў іншую старонку 
— у Беларусь… Так, на радзіму 
ў Слонім. Але ж, пэўна, і думаць 
пра гэта не думала. Слонім з 1920 
года — пад панскай Польшчай. А 
яна, малады даследчык, столькі 
паспела зрабіць для Украіны, для 
ўкраінскай культуры!.. Дык чаму, 
навошта і куды ўцякаць?!

Адказ не прамінуў сябе чакаць. 
У 1938-м — новы арышт. Цяпер 
ужо і суд адбыўся. Далі ні многа 
ні мала 8 гадоў лагераў. Патрапі-
ла ў Казахстан, у Карагандзінскі 
лагер. І вытрымала, адсядзела 
ўсе 8 гадоў. У 1946-м вызвалілі. 
А вось як склаўся далейшы лёс 
выключна граматнага, апантана-
га даследчыка ўкраінскай мовы 
— невядома. Рэабілітавалі нашу 
зямлячку ў 1989 годзе. А хоць бы 
і не было тае пасмяротнай рэабі-
літацыі… Цана ж тым крывавым 
законам вядомая. 

Іншы лёс у навуковай спадчы-
ны Алены Курылы. Яе работы і 
сёння перавыдаюцца ва Украіне, 
часта цытуюцца новым пакален-
нем украінскіх мовазнаўцаў.

…Уважлівая да ўкраінскай
літаратурнай мовы

Мікола БЕРЛЕЖ

Далёкія і блізкія суродзічыДалёкія і блізкія суродзічы

З’яднала Случчына

Неўзабаве пасля выхаду ў свет маёй кнігі 
“Ах, Родчанка!..” вядомы фотамастак 
Анатоль Каляда паведаміў, што ў яго 
архіве маецца фотаздымак Рыгора 
Родчанкі і Васіля Віткі, які нідзе яшчэ
не публікаваўся.

Вядома, што Васіль Вітка (Цімох Васілье-
віч Крысько), паэт, драматург, літаратурны 
крытык, публіцыст, педагог, заслужаны дзеяч 
культуры БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
БССР, нарадзіўся на Случчыне. Ён шмат пісаў 
і для дзяцей, за што быў узнагароджаны гана-
ровым дыпломам імя Х.-К. Андэрсена. Прозві-
шча беларуса занесена ў Ганаровы спіс дацкага 
казачніка. Васіль Вітка быў частым госцем у 
Слуцку і нават выкладаў у Мялешкаўскай ся-
рэдняй школе. Яго ўрокі дэманстраваліся па 
рэспубліканскім тэлебачанні.

Рыгор Родчанка — слуцкі краязнаўца, 
фалькларыст, паэт, аўтар каля дзясятка кніг 
і некалькіх соцень публікацый, меў добрыя 
зносіны з Васілём Віткам. На здымку, які Ана-
толь Каляда падараваў мне, Родчанка падпіс-
вае калегу-паэту сваю кнігу “Альгерд Абухо-
віч-Бандынэлі”. Фота зроблена ў 1985 годзе ў 
Слуцку. 

Калі трапляю ў Слонім, у цэнтры горада спрабую ўгледзецца ў тую мясціну, дзе 
быў некалі просты яўрэйскі дом, гаспадарылі ў якім бацькі Алены Курылавай. 
Мо побач з галоўнай гандлёвай плошчай — перад дамініканскім касцёлам?.. 
Цяпер гэта плошча Леніна. Альбо паблізу сінагогі...

Пасля-слоўеПасля-слоўе

Твор Аксаны Мась — свое-
асаблівае ўзнаўленне Генц-
кага алтара братоў Ван Эйк 
— шэдэўр эпохі Адраджэння. 
Вышыня інсталяцыі — шэсць 
метраў, такая ж і яе шырыня. 
Гэта ўсяго толькі маленькая 
частка копіі знакамітага ал-
тара, які ў выкананні мастач-
кі выглядае вельмі ўжо не-
звычайна. Агульную карціну 
складаюць 33 тысячы драў-
ляных яек, на якіх намалява-
ны чалавечыя грахі, жаданні, 
страхі і комплексы. У роспісе 
яек бралі ўдзел прадстаўнікі 
з больш як 40 краін — мана-
хі, маракі, зняволеныя, дзеці, 
пенсіянеры і інш. Паводле 
меркавання мастачкі, кожны, 
хто размаляваў хаця б адно 
яйка, ачысціў душу, бо ўсве-
дамленне свайго граху вядзе 
да прасвятлення.

Грандыёзная інсталя-
цыя “Алтар нацый” па за-
вяршэнні з’явіцца вынікам 
прадстаўленага Украінай 
на леташняй, 54-й, Вене-
цыянскай біенале праекта 
“Post-vs-Proto-Renaissance” 
— самага беспрэцэдэнтнага 

і буйнамаштабнага, паводле 
меркавання журы і прэсы. 
Гэты праект — лідар глядац-
кіх сімпатый, яго больш за 
іншых абмяркоўвалі ў СМІ. 
Ён стаў адным з намінантаў 
на лепшую работу. А па вер-
сіі часопіса “ART INVEST-
OR”, гэты артаб’ект увайшоў 

у дзявятку лепшых жаночых 
праектаў біенале. Больш як 
100 выданняў і інтэрнэт-
сайтаў выказалі сваё захап-
ленне, назваўшы яго “другім 
Адраджэннем сусветнага 
мастацтва”.

Каб прадаставіць усю гэ-
тую прыгажосць у Гомелі, 

чатыры майстры на працягу 
дваіх сутак збіралі інсталя-
цыю. Фрагменты, што ўжо 
сёння можна пабачыць, а іх 
15, — толькі маленькі кава-
лачак будучай работы. За 
пяць гадоў мастачка плануе 
сабраць 302 яго часткі. Ал-
тар, які ўражвае сваім ма-
штабам, атрымаецца ў вы-
ніку 92 на 134 метры. Каб 
яго выставіць, трэба знайсці 
пляцоўку памерам у некаль-
кі футбольных палёў.

Адэсітка Аксана Мась — 
адна з самых вядомых у све-
це ўкраінскіх мастачак. Яна 
правяла больш як 80 перса-
нальных выставак і  скарыла 
культавыя арт-кірмашы: Art 
Basel, Freeze, Fiac і Armory 
Show, а таксама ўвайшла ў 
спіс 100 мастакоў свету, ра-
боты якіх ацэньваюцца ў су-
адносінах “кошт — якасць”. 
Творы мастачкі прадстаў-
лены ў музеях, культурных 
фондах і ў 150 прыватных 
калекцыях.

Уражваюць маштаб
і творчая задума

Міра ІЎКОВІЧ

Яўген ГУЧОК

ПраектыПраекты

Міжнародны выставачны тур знакамітай інсталяцыі “Алтар нацый”
вядомай украінскай мастачкі Аксаны Мась, работа якой летась стала сен-
сацыяй на самай прэстыжнай сусветнай арт-выстаўцы ў Венецыі, старта-
ваў у Гомелі ў палацы Румянцавых і Паскевічаў.

Падчас адкрыцця інсталяцыі “Алтар нацый” у Гомелі.
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Бязлюдныя хаты
Не гукаюць тут пеўні ранак,
Не рыкае кароўка ў хляве.
Не крануты, не паспытаны,
Яблык сатлеў у траве.

Цяжка сэрцу ў гэта паверыць:
Тут вясёлым песням не днець,

Тут не скрыпнуць прыветліва дзверы,
У акно тут ніхто не зірне.

Анямелі бязлюдныя хаты
На атручанай гэтай зямлі.
Чым жа ў лёсе сваім вінаваты
Людзі тыя, што тут жылі?

Запозненасць
Палыновая наўсцяж дарога,
Пачарнелі ад дажджоў крыжы.
Каб жа мы раней прыйшлі да Бога
З просьбаю: зямельку зберажы!

Зберажы і кветачкі, і зёлкі,
Ягады, грыбочкі зберажы,
Каб маглі пад сонечнай вясёлкай
Нашы дзеці, нашы ўнукі жыць…

Зберажы сады, палеткі нашы,
Зберажы крынічку, як адну.
Можа, не пілі б мы гэту чашу
Горкага настою з палыну?

Радыяцыйны
верш
Радыяцыйныя рабіны.
Радыяцыйныя дубы.
Радыяцыйныя маліны.
Радыяцыйныя грыбы.

Наўкол усё засыпаў цэзій.
Пад ім — і дрэвы, і трава.
Ды толькі як нам 
                           жыць у лесе
і з ім
зусім
не сябраваць?

Чорны воран
Кружыць чорны воран
над Палессем родным нашым,
быццам кажа:
“Скора
мы навекі ў дол тут ляжам”.

На клады ж і так ужо нас
адышло адсюль задужа,
хоць заплач па ўсіх уголас.
Ну а ты ўсё, 
                  воран, кружыш.

Ты ўсё каркаеш, што скора
Нас не будзе ў гэтым краі.
Як прагнаць цябе мне, воран,
І куды прагнаць?
Не знаю.

Буда-Кашалёўскія
дубы
Дубы з-пад Буда-Кашалёва,
за годам год з вякоў сівых
трывалі ў далі перуновай,
што так і цэлілі пад дых.

Было, кара ўразлёт ляцела
ад іх, праклятых перуноў,
ды толькі зраненае цела
заўжды гаілася наноў.

І зноў дубы імкнулі ў высі,
і, быццам перунам на здзек,
самім сабе яны кляліся
сустрэць свой ХХІ век.

І гнеў прыроды,
                      і хваробы —
усё адолелі нібы.
Але жахнуў пярун-Чарнобыль,
і — скалануліся дубы.

На Прыпяці,
каля Нароўлі
Ні з’есці, ні выпіць
тут нельга нічога.
Атрутная Прыпяць
ўзіраецца строга,
Каб сёння ніхто тут
і вуды не кінуў.
Наўкол так самотна,
бы свет цэлы згінуў.

Душа
І сёння ты наструнена шчыміш
Ад сіняе зіхоты верасовай.
І баравая векавая ціш
Табе наноў ратоўнай стала сховай.

Далёка недзе гулкая шаша
У гонцы захлынаецца ад пылу,
А ты на ўзбоччы гойліва, душа,
Зноў чэрпаеш жыцця жывую сілу.

У гэтай пракаветнай старане,
Дзе столькі дум збалела і патухла,
Я рады, што жывеш яшчэ ўва мне,
Што перад прыгажосцю не аглухла.

Усё! — ад небнай свежай яснаты
Да гэтай затравелай абалоні —
У спраты-сховы убіраеш ты,
Крывяніш, быццам рыжык на далоні.

* * *
Вечарэе. Лес туманны
Над сшарэлай азярынай.
Быццам прывід цьмяны, зманны,
Мройны самы, бездыханны,
Неба кратае чупрынай.

Плёс успудлівая лодка
Калыхне па-за чаротам.
Вуснам сцішаным салодка.
Качка спуджаная лётка
Кіне пырскамі, як шротам.
Блузка белая дзяўчыны

І хлапца ў цяльняшцы плечы.
Бездыханных дзве хвіліны.
Плёс таемны азярыны
Лёс гушкае чалавечы.

* * *
Часцей збірае горкая жалоба
Астатнікаў з радзімага сяла.
Маршчыны рук, вугельчыкі цяпла
Вачэй.
Гарбаціць даўняя хвароба
Іх постаці —
Вось старасць, дабрыла.

Да вечаровае драбнюткай зоркі
Вядуцца іх паўслёзныя гаворкі, —
І мне прыносіць мовы роднай плынь
Віры жыцця калішняга жывога,
Дзе зноўку кожны з роднага парога
Акіне зрокам лёсу далячынь.

* * *
Ён першым накапаў рудое гліны,
Зірнуў на лес, здаволены хітрэц.
І ў полымі гарачым бакавіны
Гартуе ўжо раскроены сырэц.

І штукаваў, усцешаны, над кладкай,
Цагліны клаў 
                   у схованцы глухой.
І выйшла печ, 
                 зірнула сценкай гладкай,
Узнёсшы дымна комін над страхой.

Аб цудзе тым пусцілі пагалоску,
Цагліны гожа трэсліся ў вазку.
І Глінішчам назвалі людзі вёску
Аддаўшы тым пашану печніку.

Ці думаў той, што неяк на чарэні
Яго нашчадак, сціснуўшы сціло,
У лёткім рамантычным азарэнні
Уславіць словам роднае сяло?

І сказ ягоны на шчымотнай ноце
Красой жыцця аздобіць белы свет.
І рушаць мужна людзі па балоце
За вечнасцю зямлі сваёй услед.

Звалка
Я канкурэнтаў, хітры,
Век абганяў на выгане —
Міскі, лыжкі, макітры
Мною з канаў павыбраны.

Ўсё падабрана — да гузіка,
Мчаўся са спрытам гулка.
Конь аднавокага Юзіка
Сунецца зранку вулкай.

І каля брамы стоячы,
Пыл з калашын аббіваю,
Шчасця свайго не тоячы,
Рызніку скарб збываю.

…Ранак крывава выткаў
Тлен забыцця зарана.
Колькі былых пажыткаў
Сёння б было сабрана!

Вокам акіну бегла —
Зрынецца сэрца ў холад.
Звалка якая легла —
Вуліца, хаты, школа…

Памяць балюча трызніць,
Неба — крыві палоскай.
Час, як забыты рызнік,
Сунецца мёртвай вёскай.

Хлопчык быллём, не жытам,
Сэрца рвучы на раны,
Страшны нясе спажытак
З рытвін-канаў сабраны.

* * *
Яшчэ жыццё, як на асіне ліст,
Трымаецца 
               ў спалошлівым трымценні.
А наўкруга —
                    начы жахотнай цені
Ды сіверу атручанага свіст.

Ужо адно мне бачна і вядома:
Жыцця галіны грозны смерч пасек.
Што за парогам выстылага дома,
Каўтнуўшы смутак,
Знойдзеш, чалавек?

Пякучы боль Чарнобыля

Чарнобыльскі край
Пагасціць запрашае матуля,
Ад жыцця, ад сябе адпачыць,
Але край той бядою атулен
І на вуснах Чарнобыль гарчыць.

І зямля, і вада, і ўся ежа,
І паветра, і дождж з аблачын.
Першабытна ўсё гэтак і свежа,
А на вуснах Чарнобыль гарчыць.

На магілах крыжы, як хто сее,
І аж глушаць наўкол крумкачы,
Толькі стома  і слабасць у целе,
І на вуснах Чарнобыль гарчыць.

Не пачуць і не ўбачыць, не ўзяцца…
Дзе ад гэтай загадкі ключы?
Хоць прайшло ўжо гадоў 
                              больш за дваццаць,
А на вуснах Чарнобыль гарчыць.

Пагасціць мяне просіць матуля,
У радзімым кутку адпачыць.
Зноў я ў хаце 
                  бацькоўскай утульнай,
А на вуснах Чарнобыль гарчыць.

Фота Кастуся Дробава
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У адным экзэмпляры 
Пра захаванне беларускага танца дба-

юць сёння зацікаўленыя энтузіясты. 
Адзін з такіх людзей — Мікола Козенка, 
выкладчык кафедры этналогіі і фальк-
лору Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта культуры і мастацтваў. Аўтар ідэі, 
канцэпцыі, мастацкі і навуковы кіраў-
нік, сцэнарыст, рэжысёр-пастаноўшчык, 
этнахарэограф фестывалю “Берагіня” ў 
Акцябрскім, што на Гомельшчыне. Аўтар 
і ўкладальнік шматлікіх выданняў. На-
завём некалькі з іх, што ўбачылі свет за 
апошнія два гады ў выдавецтве “Чатыры 
чвэрці”: “Жыццё і лёс Адама Чопчыца” 
(да 90-годдзя з дня нараджэння заслужа-
нага дзеяча культуры Беларусі), “У тэзаў-
русе Беларусі” (да 80-годдзя Энгельса Да-
рашэвіча, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі, 
доктара філасофскіх навук), “Беларускі 
народны танец: традыцыі і сучаснасць 
(Магілёўшчына)”. Іх яднае скіраванасць 
на выяўленне і аднаўленне, папулярыза-
цыю традыцыйнай мастацкай культуры, 
а дакладна — харэаграфічнай, музычнай, 
песеннай. Аб’ект увагі аўтара і тыя, хто 
спрычынены да гэтых відаў мастацтва, 
— унікальныя людзі Беларусі, навукоўцы, 
практыкі, складальнікі дапаможнікаў. 

Амаль 700-старонкавы фаліянт “Бела-
рускі народны танец: традыцыі і сучас-
насць (Магілёўшчына)”, што абагульняе 
вынікі комплекснага даследавання (па-
межжа ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя) 
танцавальнай культуры рэгіёна Магілёў-
скага Падняпроўя, сёння існуе толькі ў 
адным экзэмпляры.

Погляд збоку
“Нашай краіне пашанцавала, — адзна-

чае Мікола Козенка, — бо ёсць жывая 
традыцыя, жывы фальклор. Наша куль-
тура цікавіць даследчыкаў з іншых краін, 
якім не трэба тлумачыць неабходнасць 
вывучэння каранёвых, стыхійна склаў-
шыхся форм культуры, што існавалі ты-
сячагоддзі і паспяхова выконвалі сваю 
галоўную функцыю — задавальненне 
фізічных і духоўных запатрабаванняў 
этнасу як біясацыяльнай сістэмы”. 

Фалькларысты даследуюць асобныя 
каранёвыя формы арганізацыі мыслен-
ня і паводзін, таму што многія элемен-
ты вясковых еўрапейскіх культур увай-
шлі ў светапогляд і паводзіны гараджан 
і невынішчальныя з іх культуры, бо 
ахоўваюць псіхічнае і фізічнае здароўе 
чалавека, бароняць яго ад стрэсаў, ад-
зіноты, канфліктаў з сабою і асяродкам. 
Перайманне традыцый, што прапану-
юць нешта карыснае для гістарычнага 

вопыту і стратэгіі выжывання чалаве-
цтва ўвогуле, асабліва актуальнае сёння. 
Асэнсаванне спадчыны, пошук форм яе 
інтэграцыі ў сучаснасць патрабуе тэрмі-
новых мер. Мікола Аляксеевіч пастаян-
на падкрэслівае: навідавоку імклівае за-
туханне шматвяковых традыцый народ-
най танцавальнай культуры, асабліва 
каранёвых, абрадавых форм, з кожным 
годам сыходзяць іх носьбіты. Народ-
на-сцэнічны танец у аўтарскіх версіях 
губляе не толькі карані, але і лакальныя 
мастацкія прыкметы, дый у цэлым на-
цыянальную самабытнасць.

Па старонках фаліянта
У выданні зроблена спроба напісання 

гісторыі аматарскай харэаграфіі Магі-
лёўшчыны (сярэдзіна ХХ — пачатак ХХІ 
стагоддзя). Упершыню ў друкаваных 
крыніцах разглядаюцца ўзоры класіч-
най народна-сцэнічнай харэаграфічнай 
спадчыны регіёна, прапануюцца ўрокі 
беларускага народнага сцэнічнага танца.

На старонках кнігі М. Козенкі — фраг-
менты відэа, пластычныя выявы, рэстаў-
рацыя гэтых складнікаў танца — караго-
даў, танцаў, скокаў. Расшыфроўкі музы-
кі, матэрыялы, якія даюць уяўленне пра 
адметныя асаблівасці аўтэнтычнай мя-
сцовай харэаграфіі, аматарскай народ-
на-сцэнічнай танцавальнай творчасці, а 
таксама мастацтваў, блізкіх да харэагра-
фіі (інструментальная музыка і сцэніч-
ны касцюм). Найвялікшая каштоўнасць 
у тым, што выданне багата ілюстравана 
фотаздымкамі, малюнкамі, графічнымі 
схемамі. Ёсць фотаздымкі 1950-х гадоў, 
на якіх носьбіты традыцыі дэманстру-
юць пластыку і рухі, адметныя для пэў-
най вёскі. 

У першым раздзеле “Народная спадчы-
на” змяшчаюцца ўзоры карагодаў, танцаў, 
скокаў; сістэма комплексу танцавальнай 
лексікі, распрацаваная М. Козенкам (сі-
стэма рухаў, крокаў, прытупаў, прысядкі, 
паставы галавы. Арнамент — малюнкі 
тых аўтэнтычных танцаў, якія пашчасці-
ла зафіксаваць даследчыкам); найгрышы 
(музыка народных танцаў); агульная ха-
рактарыстыка народных строяў Магілёў-
ска-Падняпроўскага рэгіёна.

Раздзел “Аматарская творчасць” рас-
кажа пра гісторыю і асобы творцаў гэ-
тай плыні культуры, харэографаў, якія 
стваралі асновы народнага сцэнічнага 
танца (Мікола Дудчанка, Валянціна Гая-
вая, Мамікон Кіракозаў, Анатоль Іваноў 
і шмат іншых).

Раздзел “Узоры класічнай беларускай 
народна-сцэнічнай спадчыны Магілёў-
шчыны” прысвечаны па-мастацку да-
сканалым разнажанравым сцэнічным 
творам.

Для аматарскіх калектываў мастацкай 
творчасці ў раздзеле “Урокі беларуска-
га народна-сцэнічнага танца (экзэрсіс 
ля станка)” спецыяльна распрацаваныя 
практыкаванні. Да кожнага дадаецца му-
зычны матэрыял. Узровень развіцця сцэ-
нічнага харэаграфічнага мастацтва патра-
буе сёння ад самадзейных калектываў не 
толькі змястоўнага і адметна выбудава-
нага твора, але і прафесійнай падрыхта-
ванасці яго выканаўцаў. Толькі для гэтага 
раздзела зроблена 540 фотаздымкаў.

“Перад вамі вопыт аднаго балетмай-
стра Віктара Папова, які плённа выкла-
дае. Але выкарыстоўвае і культуру іншых 
народаў. Бо нельга выконваць наш танец, 
не валодаючы пэўным культурным уз-
роўнем”. 

Над першым томам гэтага выдання 
працаваў не вельмі вялікі калектыў: Ала 
Касінец — выкладчык Магілёўскага ка-
леджа мастацтваў, Віктар Папоў — ма-
стацкі кіраўнік заслужанага аматарскага 
калектыву Рэспублікі Беларусь харэгра-
фічнага ансамбля “Рунь” Магілёўскага 
гарадскога цэнтра культуры, спецыялі-
сты Магілёўскага абласнога цэнтра на-
роднай творчасці Алена Цішкевіч, Свят-
лана Рыбакова, Наталля Русіян.

 “Прапанова стварыць такое выданне 
з’явілася, калі мы пачалі працаваць над 
серыяй “Традыцыйная мастацкая куль-
тура беларусаў” (аўтар — Тамара Варфа-
ламеева), — згадвае М. Козенка. — Шмат 
назапашанага матэрыялу, які не павінен 
застацца мёртвым. А яшчэ больш таго, 
што мы не паспелі запісаць — таму па-
куль хапае работы і для нас, і для ўсіх, 
каго цікавіць беларуская народная куль-
тура. Плануем зрабіць серыю зборнікаў, 
у якіх павінен быць адлюстраваны ла-
кальны рэгіянальны народны танец у 
шырокім аспекце”. Як адзначае Мікола 
Аляксеевіч, гэта ўзор, паводле якога бу-
дуць пабудаваны астатнія кнігі.

М. Козенка звяртаўся па дапамогу ва 
ўпраўленне культуры Магілёўскага абл-
выканкама, у прыватнасці, да начальніка 
ўпраўлення Анатоля Сінкаўца, каб знай-
сці грошы і замовіць тыраж хоць 500 эк-
зэмпляраў — забяспечыць аматарскія 
калектывы і бібліятэкі. Не пашкодзіць на-
яўнасць кнігі і ў бібліятэках ВНУ.

Пры ўмове, што лёс гэтага выдання 
будзе шчаслівы, ёсць надзея, што калі-
небудзь мода на беларускі народны та-
нец, як сёння на ірландскі, ахопіць цэлы 
свет.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА, 
фота Кастуся Дробава

Пакінуць
летапіс танца

Генеральны дырэктар
кінастудыі 
“Беларусьфільм” 
Алег Сільвановіч:

Не саромейцеся 
вучыцца

— У нас была багатая хат-
няя бібліятэка. У дзяцінстве вёў 
дзённік прачытанага. Сёння па-
глядзеў, што прачытаў у 16 гадоў: 
амаль усю даступную на той час 
бібліятэку сучаснай прозы, Ма-
рыа Варгаса Льёсу, Каміла Хасэ 
Сэла, Тэадора Драйзера, Лао Шэ, 
Янсунары Кавабату, Хорхе Борхе-
са, Уільяма Фолкнера…

Неабавязкова дасканала помніць 
кнігу. Галоўнае, яна працуе над тваёй 
душой, фарміруе цябе як асобу, уз-
багачае твой лексікон, светапо гляд. 
Роздум над прачытаным — гэта тое, 
што дазваляе табе стаць больш ра-
зумным.

Шмат чытаю і раю ўсім — чытаць 
трэба ўвесь час. Сёння на маім ста-
ле часопісы па прафесіі: “Мастацтва 
кіно”, “Кінамеханік” і інш., тэарэ-
тычная літаратура. Ты павінен уда-
сканальвацца пастаянна. А не жада-
еш расці — мяняй прафесію. Інакш 
зробішся самому сабе бронзавым 
помнікам. Будзеш расказваць адно і 
тое ж шмат разоў і сам не разумець, 
што цягнік жыцця пайшоў. А мала-
дому чалавеку трэба ведаць, што 
калі хочаш быць цікавым для дзяў-
чат (а яны куды больш чытаюць і 
хутчэй прагрэсіруюць), каб быць 
заўважаным, трэба чытаць яшчэ 
больш. І не саромецца вучыцца. 
Ёсць шмат літаратараў, але бракуе 
кінасцэнарыстаў. На электроннай 
пошце кінастудыі ляжыць амаль 
300 сцэнарных заявак. У першую 
чаргу чытаю тыя сцэнарыі, якія рэ-
дактура ці моцна лае, ці моцна хва-
ліць. Але літаратурны твор — вер-
бальны, а кіно — гэта выява. Калі 
ты ўмееш звязна падаць думку 
на паперы, гэта яшчэ не азначае, 
што можаш стварыць добры сцэ-
нарый. Чамусьці Уладзімір Карат-
кевіч, ужо вядомы пісьменнік, не 
пасаромеўся павучыцца ў Маскве 
на двухгадовых курсах кінасцэна-
рыстаў. Алесь Адамовіч не пасаро-
меўся — раніцай вучыўся на курсах, 
а ўвечары чытаў лекцыі. Чаму б на-
шым пісьменнікам не паспрабаваць 
зразумець, у чым розніца? Ці ўзяць 
у суаўтары кінематаграфіста і зра-
біць сапраўды годны праект, а не 
абвінавачваць ва ўсіх грахах рэдак-
туру кінастудыі. 

У падтрымкуУ падтрымку
чытаннячытання

Вольга НОРЫНА

Тыя, хто ўважліва сочыць за тэленавінамі, прыгадаюць сюжэт праграмы 
“Контуры”, які расказваў пра дзесяцігадовую мінскую школьніцу Лізавету 
Голікаву — чэмпіёнку Еўропы па выкананні ірландскіх танцаў.
Навучыцца гэтаму мастацтву можна ў Мінскім дзяржаўным Палацы дзяцей і моладзі. 
Яркае відовішча, вартае ўвагі захапленне, але… Сумна, што не было побач сюжэта 
пра не менш каштоўную спадчыну — беларускі народны танец.
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Сборник статей “По ступеням 
света” издан по итогам Первых 
Международных научно-литера-
турных чтений, посвящённых 90-
летию поэта Вениамина Блажен-
ного. Чтения были организованы 
кафедрой русской литературы 
филологического факультета БГУ 
и состоялись в рамках Дней памя-
ти, прошедших в Минске осенью 
прошлого года.

Книга объединила исследова-
ния десяти авторов — учёных-
литературоведов из Беларуси, 
России и Украины. Каждая статья, 
вошедшая в сборник — будь то 
личные воспоминания Любови 
Турбиной или научно-филологи-
ческие исследования иных авто-
ров, — представляет новую грань 
творческой индивидуальности 
поэта, открывает новые факты его 
жизни и судьбы. И то, что сделано, 
значительно и важно, так как до 
недавнего времени литературное 
наследие поэта находилось факти-
чески в забытьи.

Судьба Вениамина Блаженного 
довольно драматична… Известно, 
что едва не самое главное для поэ-
та — это диалог с аудиторией, от-
зыв читателя… Реакция критики, 
в конце концов. Но обстоятель-
ства сложились таким образом, 
что творчество В. Блаженного 
оказалось в изоляции, а его пер-
вый сборник стихов — “Возв-
ращение к душе” (1990) — был 
издан, когда автору исполнилось 
шестьдесят девять лет. Приведу 
выдержку из послесловия литера-
туроведа Татьяны Бек к его книге 
“Стихотворения” (1998): “…Ве-
ниамин (этимология этого име-
ни, как подчеркивает сам поэт: “в 
муках рождённый”) Айзенштадт 
родился в 1921 году в белорусском 
местечке в нищей еврейской се-
мье. Бедствовал. Бродяжничал. 
23 года трудился в инвалидной 
артели, ибо официально был 
признан “убогим” с соответству-
ющим заключением ВТЭКа. Был 
помещён в сумасшедший дом, где 
полностью подорвал здоровье, но 
не утратил огромной духовной 

мощи. <...> В советские времена о 
публикации глубоко трагических 
и мистико-религиозных стихов 
В. Блаженного не могло быть и 
речи. Однако выдающиеся поэ-
ты-современники: Пастернак (ко-
торый Айзенштадта собственно 
и открыл), Тарковский, позднее 
— Липкин, Лиснянская, Межиров 
— знали эти стихи в рукописях и 
высочайшим образом оценивали 
их в переписке с поэтом-изгоем”. 
Думается, даже эти лаконичные 
сведения отчасти отражают драму 
поэта.

…Судьбе Вениамина Блаженно-
го, ключевым образам его поэзии, 
сформировавшимся под влиянием 
жизненных обстоятельств, в книге 
“По ступеням света” посвящена 
статья Татьяны Алешки “Важно 
быть услышанным…”» Она вы-
ступает своеобразным прологом 
к изданию, позволяет составить 
целостное представление о жизни 
Вениамина Блаженного, о моти-
вах и образах его поэзии, о твор-
ческой индивидуальности автора. 
“Его нонконформизм, очень рано 
сформированное поэтическое 
кредо, неконвенциональность 
многих компонентов поэтическо-
го текста сделало его положение 
в литературе безнадёжно марги-
нальным”, — отмечает Татьяна 
Алешка. Этот тезис достаточно 
объективно определяет причины  
драматической судьбы поэта.

Существенным дополнением к 
данному материалу стала также ста-
тья Татьяны Алешки “«Родословная» 
Вениамина Блаженного: поэзия и 
жизнь”. Предметом литературовед-
ческого анализа — одно из наиболее 
известных стихотворений поэта, 
посвящённое его отцу Михлу Ай-
зенштадту.

Отец мой — Михл Айзенштадт — 
                    был всех глупей в местечке.
Он утверждал, 
        что есть душа у волка и овечки.

Он утверждал, 
         что есть душа у комара и мухи.
И не спеша он надевал 
                              потрёпанные брюки...
Стоит отметить, что публикации 

Татьяны Алешки не только дают 
объективное представление о лич-
ности поэта и его моральном импе-
ративе, но и способствуют понима-
нию его мироощущения, этических 
и эстетических приоритетов.

…Известно, что псевдоним за-
частую содержит концептуальную 
информацию о личности писателя. 
Сегодня этой проблеме посвящено 
множество научных трудов, авто-
ры которых не только пытаются 
выяснить “степень родства” того 
или иного писателя с избранным 
им именем, но также определяют 
влияние, оказанное псевдонимом 
на судьбу его “владельца”. Вениа-
мин Айзенштадт известен как поэт 
Вениамин Блаженный (изначально 
— Блаженных). О первопричинах 
возникновения этого псевдонима, 
о его амбивалентности и поли-
функциональности рассуждает 
Ирина Скоропанова в статье “Се-
мантика псевдонима Вениамина 
Блаженного”. Она подчёркивает, 
что изначально “использование 
псевдонима объяснялось не жела-
нием скрыть своё имя, а стремле-
нием репрезентировать себя как 
представителя русской, а не ев-
рейской культуры. К тому же это 
псевдоним-характеристика, вы-
являющий самое существенное в 
облике поэта и его судьбе…, <...> 
непосредственно отсылающий к 
московскому юродивому ХVІ в. 
Василию Блаженному, посмерт-
но признанному святым… <…> 
В айзенштадтовском выборе был 
вызов, оттенок крамольности, на-
столько избранный псевдоним 
несозвучен советской эпохе и её 
ценностям”. Но при этом профес-
сор Скоропанова отмечает, что 
поэт не притворяется святошей, 

он неоднократно называет себя 
грешником и распутником, под-
верженным соблазнам плоти. Его 
“блаженность” — в любви к Хри-
сту и в искренней вере. Эта мысль 
выразительно и ёмко отражена в 
стихотворении “Воробышек — 
посол Христа отважный…”:

 Людские прегрешенья — 
                                           небылицы,
Блаженны возлюбившие Христа.
Религиозные темы и мотивы 

— доминирующие в поэзии Вени-
амина Блаженного, а диапазон его 
религиозных чувств невероятно 
широк и противоречив — “от кро-
тости до гнева”. Совершенно зако-
номерно, что большинство ученых 
сосредоточили внимание именно 
на этой магистральной теме. Так, 
например, Нина Ильинская в статье 
“Память юродства в поэзии Вениа-
мина Блаженного” исследует кон-
цепт юродства — “парадоксальную 
форму святости, многогранный 
культурный феномен”. Ольга Рудая 
в статье  рассматривает проблему 
взаимоотношений лирического ге-
роя и Бога “Богопознание в поэзии 
Вениамина Блаженного”. Ирина 
Савелова в материале “В поисках 
души: витальное и сакральное в 
поэзии Вениамина Блаженного” 
исследует трансформацию рели-
гиозных символов, воплощённых в 
поэзии автора.

В несколько ином ракурсе изу-
чает творчество поэта Татьяна 
Светашева в статье “Инфантилизм 
как элемент поэтики Вениамина 
Блаженного”. Автор публикации 
выделяет “детские интонации”, 
свойственные поэту, “наивное, дет-
ское мироощущение”, выраженное 
в характерном обращении к “игро-
вой реальности”, доминирование 
“чувственного над рациональ-
ным”. Своеобразный “поэтичес-
кий инфантилизм” в творчестве 
Блаженного исследуется на разных 
уровнях — на уровне тематики, об-

разности, метафорической и мет-
рической систем.

Некоторые литературоведы пло-
дотворно использовали в своих 
работах метод сравнительного ана-
лиза. В широком контексте русской 
поэтической классики проанали-
зировала творчество поэта Ульяна 
Верина: “Поэтический космос Ве-
ниамина Блаженного. Новые век-
торы и пройденные пути” и “Си-
туация “смерть поэта” в лирике Ве-
ниамина Блаженного”. А названия 
публикаций Светланы Ефимовой  
“Душа и ветер, путник и птица, 
смерть и сон: “странные сближе-
нья” в поэзии Вениамина Блажен-
ного и Константина Васильева” и 
Анны Александровой “Мотивы 
богоборчества и богооставленно-
сти в творчестве Иосифа Бродско-
го и Вениамина Блаженного” гово-
рят сами за себя. Авторы данных 
публикаций отметили отчётливые 
параллели в творчестве названных 
поэтов, сделали существенные на-
блюдения относительно сходств и 
различий в их мировоззренческих 
принципах. 

В завершение хотелось бы от-
метить точность оценки издания, 
данной его составителем Ульяной 
Вериной, — “итог и начало”… Этот 
сборник действительно явился 
итогом Первых Международных 
научно-литературных чтений, пос-
вящённых творчеству Вениамина 
Блаженного, но в то же время он 
стал началом — очень существен-
ным в изучении творческого насле-
дия выдающегося поэта.

Лада ОЛЕЙНИК

Настоящая её фамилия Ле-
онова. Да и не Анной зовут, 
а Ириной. А что псевдоним 
взяла — не удивительно. Есть  
классик русской литературы 
Леонид Леонов, так зачем же 
невольно в родственники ему 
напрашиваться. Точно таким 
путем пошёл и известный бе-
лорусский прозаик Леонид Ле-
ванович, который по паспорту 
также Леонов. Однако суть не 
в том, конечно, как подписы-
вать свои произведения. А в 
том, что писать. И в еще боль-
шей степени — как писать. 

Выпускница Высших литера-
турных курсов Литературного 
института имени М. Горького 
(кстати, окончила его с отли-
чием, а перед этим получила 
выс шее образование в Мин-
ском институте народного хо-
зяйства имени В. Куйбышева), 
Анна Лео — автор многочи-
сленных публикаций в журна-
лах и альманахах, издала две 
книги прозы. И вот очередная 
— “Одарённые натуры”, уви-
девшая свет в Москве в Из-
дательско-поли графическом 
объединении “У Никитских 
ворот”. 

Тот, кто знаком с предыду-
щими книгами Анны Лео, без 

труда заметит, что она уверен-
но шагает по своей творческой 
стезе. А это значит, по-преж-
нему пристально присмат-
ривается к обычным людям. 
Те же, кто приобщился к её 
творчеству, познакомившись 
с “Одарёнными натурами”, не-
пременно отметит, что в сов-
ременной литературе есть ещё 
один интересный прозаик, 
который глубоко раскрывает 
внутренний свет так называе-
мого “маленького человека”.

Анна Лео — прозаик совест-
ливый. Она не позволяет себе 
(да и позволить не может) от-
нестись к тому, кто не такой, 
как все, скептически или иро-
нически. Не просто рассматри-
вает жизненные факты через 
призму своего художествен-
ного восприятия. Не становит-
ся сторонним наблюдателем, 
которому хочется увидеть то, 
что есть. Для Анны Лео важнее 
выяснить, почему это произо-
шло именно так, а не иначе. Но 
даже когда поведение тех или 
иных персонажей, мягко гово-
ря, не безупречно, писатель-
ница не вершит над ними суд, 
а позволяет читателю самому 
разобраться в сути происходя-
щего, дать оценку поступкам 
литературных героев. Как, к 
примеру, в рассказе “Тонкий 
психолог”.

Катерина, замужняя жен-
щина, разочаровавшись в му-
же, “почитывала популярную 
литературу по психологии и 
считала себя «знатоком че-
ловеческих душ»”. Впрочем, 
ещё от рождения она была не 
такая, как все: “Катя всегда 
придерживалась мнения, что 
лично она произо шла от иноп-
ланетян, а не от каких-то там 
«макак»”. Теперь же, разлюбив 
мужа, будучи “внутренне оди-

ноким человеком”, героиня “в 
душе уже давно готовилась к 
новой любви”. Эту любовь она 
и встретила в лице Павла, но 
у того, несмотря на ещё очень 
молодой возраст, оказались 
свои проблемы.

В общем-то, житейская исто-
рия. По инерции едва не напи-
сал, что история эта — обычная. 
Однако вся суть в том, что её 
как раз обычной и не назовёшь. 
Ибо произошедшее — редкий 
случай.

Из обычных людей и глав-
ный герой рассказа “Ода-
рённые натуры”… Кто бы вы 
думали? Да Шура Балаганов. 
Правда, не герой Ильи Иль-
фа и Евгения Петрова: “Шура 
родился в небольшом селе, и 
мать его, носившая фамилию 
“Балаганова”, но не читавшая 
“Золотого телёнка”, назвала 
сына Александром, а в про-
стонародье — Шуркой. Гово-
рят, каждое имя определяет 
судьбу человека. И появился в 
селе Шура Балаганов”. Однако 
сразу же возникает вопрос: а 
при чём здесь “одаренные лю-
ди”? 

Сам Шура Балаганов вряд ли 
бы отнёс себя к таковым, если 
бы в армии не по знакомился с 
Ашотом, которого богатая се-
мья, видя, что сын растёт без-

дельником, отправила в армию 
на перевоспитание. Он-то и 
внушил Шуре, что оба они — 
“люди избранные”, после чего 
Балаганов и решил стать пи-
сателем. Работая дворником, 
а потом каменщиком, он всё 
время помнил сказанное не-
когда армейским товарищем: 
“Ты живёшь раз. Вся эта кра-
сота для тебя. Женщины, го-
ры, звёзды, лунная дорожка на 
морских волнах, и ты должен 
встать на эту дорожку и пойти 
навстречу своей мечте”. Конеч-
но, герой Анны Лео писателем 
не стал. Да и не мог стать: имел 
богатые амбиции и недоста-
точную “амуницию”. Что же 
произошло с ним, и можно уз-
нать из рассказа “Одарённые 
натуры”. 

Какой рассказ Анны Лео ни 
откроешь (это касается и но-
велл, которые автор называет 
эссе), обязательно повстре-
чаешь людей хотя внешне и 
обычных, но вместе с тем неор-
динарных. Как же иначе, если 
что ни человек, то характер. 

О себе Анна Лео говорит: 
“Проживаю между Минском и 
Москвой”. Кстати, и родилась 
она в Московской области, в 
городе Щёлково. Но литера-
тура, как известно, границ не 
знает. 

Анна Лео: 

«Проживаю между Минском и Москвой»
Алесь МАРТИНОВИЧ

Итог и начало
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Вы не согласны? Тогда поли-
стайте книгу Александра Жука 
“Энциклопедия стрелкового 
оружия” — и сами всё поймёте. 
Ведь автор — художник, и он 
умеет любоваться красотой фор-
мы. Почему он выбрал именно 
оружие, а не паровозы, корабли 
как предмет своего увлечения 
— сначала коллекционирования 
и тщательного изучения, а потом 
написания книг? Даже сам автор 
не мог точно ответить на этот 
вопрос. “Дело тут в призвании, 
природа которого для меня не-
объяснима”, — рассуждает Алек-
сандр Борисович в предисловии 
к изданию.

Эта книга впервые увидела 
свет в 1997 году и стала настоя-
щим бестселлером, как, в прин-
ципе, и другие труды автора (по 
информации, полученной от его 
наследников, общий тираж ра-
бот А. Жука, изданных в России 
и за рубежом к концу 2002 года, 
составил около одного миллиона 
восьмисот тысяч экземпляров). 
В “Энциклопедии стрелкового 
оружия” представлено огне-

стрельное оружие со времени 
появления унитарных патронов 
и до наших дней. Книга богато 
иллюстрирована, причём все ри-
сунки выполнены самим исто-
риком-оружиеведом и художни-
ком. Новое издание “Энцикло-
педии…” дополнено биографией 
автора, составленной его сыном, 
а также автобиографической ста-
тьёй А.Жука. 

А теперь представьте картину: 
освоение дикого запада США. 
Если вы видите ковбоя с коль-
том в руках или винчестером на 
плече, то книга “Огнестрель-
ное оружие” (серия “Самые 
красивые и знаменитые”) — для 
вас. Создатели современных ав-
томатов и пистолетов постоянно 
пытаются сделать оружие про-
ще в производстве и обращении. 
Это достигается прежде всего 
путём усложнения конструкции. 

В XVIII веке солдат для произ-
водства только одного выстрела 
должен был совершить не менее 
восьми операций, современная 
же техника позволяет стрелять 
несколько раз подряд. Но массо-
вое производство и унификация 
техники всё-таки отразились не-
гативно на одной стороне дела — 
эстетической. Ведь в XV — XVIII 
вв. каждый образец изготавли-
вался практически индивидуаль-
но. И даже в ХIX веке украшение 
говорило о престижности оружия 
и выполнялось по капризу вла-
дельца. В книге вы найдёте рассказ 
не только о красивых образцах, но 
и о знаменитых, которые заметно 
повлияли на многие исторические 
события. Несмотря на стреми-
тельное развитие техники, давние 
традиции мастеров тонкой резь-
бы, гравировки, инкрустации сох-
ранились и продолжают исполь-
зоваться на охотничьих ружьях. 
Хотя и здесь богато украшенные 
образцы сейчас составляют лишь 
небольшую долю.

Охота… Как много в этом 
слове… Одно из древнейших за-
нятий человека, благодаря кото-
рому он мог обеспечить себя не 
только пищей, но и материалами 
для изготовления орудий тру-
да, одежды и жилья. С течением 
времени охотничье дело стало 
не таким массовым и жизненно 
необходимым, но в то же время 
превратилось в ритуал, спорт 
или увлечение. Ожидание, азарт 

от выслеживания зверя, напря-
жение… Кому, как не авторам 
книги “Охота” А. Виноградову, 
В. Ликсо, В. Шнукову, знать об 
этом не понаслышке. Рассказы-
вать обо всём читателям и пока-
зывать яркие снимки, дополнен-
ные неповторимыми эмоциями 
и переживаниями. Кроме того, 
издание содержит рекомендации 
по организации и проведению 
охоты, тут изложены правила 
обращения с оружием, пред-
ставлены все виды охотничьего 
огнестрельного оружия, а также 
ножи, луки, арбалеты.

Пистолеты, ружья, азарт от 
слежки… Это, конечно, привле-
кает мужчин. Но радость и поль-
зу приносит только тогда, когда 
оружие покупают для коллекции 
или с целью научного изучения, 
а на охоту берут  фоторужьё.

Юзефа ВОЛК

Колыбель 
для пони

Катание на лошади — одно из са-
мых ярких воспоминаний детства. 
Это был целый ритуал. Дедушка 
приводил Адольфика (имя героя 
популярного в то время сериала 
“Дежурная аптека” конь выбрал се-
бе сам — покивал головой, когда мы 
с сёстрами перечисляли варианты), 
выпряженного из телеги, по очере-
ди  подсаживал нас… И вот тогда 
начинались минуты чистого бла-
женства. Мы катались возле дома, 
спускались  к озеру, чтобы напоить 
Адольфика, вместе с дедушкой от-
водили коня на пастбище на ночь. 
А ещё мы, тогда совсем маленькие, 
восхищённо смотрели, как наш дя-
дя Славик скакал галопом по полю 
на лошади. Сами-то боялись так 
быстро ездить, да и дедушка не раз-
решал… В такие моменты спокой-
ный Адольфик становился резвым, 
весёлым…

Согласитесь, нельзя не любить ло-
шадей. Ведь они сопровождали лю-
дей в течение тысяч лет, да и теперь 
помогают во многом. В доброте, 
мягкости, преданности лошади мо-
гут соперничать даже с  собаками. 

А как правильно заботиться о 
лошадях, кормить их, чистить, сле-
дить за их здоровьем? С чего начать 
занятия по выездке? Как правиль-
но подобрать амуницию? Ответы 
на эти и многие другие вопросы 
— в иллюстрированной энцикло-
педии Санди Рансфорд “Лошади 
и пони”. Данная книга — перевод 
оригинального английского изда-
ния Horse & Pony Encyclopedia, уви-
девшего свет в 2004 году в издатель-
стве Kingfisher. 

Здесь есть занимательные рас-
сказы о разных породах, советы 
по верховой езде и подробная ин-
струкция по содержанию лошадей 
и пони. Издание познакомит чита-
теля и с языком конного мира — в 
словаре разъясняются термины, 
которые могут показаться непонят-
ными. Алфавитный указатель по-
может быстро найти нужную ста-
тью. Ну и, конечно, иллюстрации! 
В оформлении книги использова-
ны работы всемирно известного 
фотографа Боба Лэнгриша. 

Чеслава ПОЛУЯН

Кольт и маузер — два ствола
Кто не играл в детстве в войнушку? Красные против белых, западный берег против восточного, 
краснокожие против бледнолицых, двор против двора, фанаты группы Nirvana против ярых 
поклонников Metallica… Даже мы, девчонки, оказывались втянутыми в “военные действия”, иногда
и как активные их участники. Сейчас, листая книги про оружие и охоту, изданные при участии 
ООО “Харвест”, поневоле вспоминаешь времена, когда палка и игрушечный автомат помогали в 
борьбе с врагами. Но в этих изданиях всё серьёзно, ведь оружие — один из видов искусства.

Думаю, каждый мальчик и 
мужчина хочет владеть супер-
автомобилем. Кажется, очень 
просто дать определение этому 
термину. Действительно, лег-
ко, но только на уровне общего 
представления. Однако вывести 
универсальную формулу, уста-
навливающую чёткое соотно-
шение между такими составля-
ющими, как большая мощность, 
высокая скорость и сногсши-
бательный внешний вид, вряд 
ли удастся. Никто не будет 
спорить, что авто, описанные в 
книге Ричарда Дриджа “Супер-
автомобили мира” (перевод 
с английского Э. Ионовой) — 

лучшие. Здесь автор рассказы-
вает о самых быстрых и самых 
мощных автомобилях в мире с 
1950-х гг. и до наших дней. Меч-
та всех мальчишек Ferrari, обра-
зец высокой скорости и мощи 
BMW, знакомый и незнакомый 
Mercedes, а также многие другие 
известные модели подвергаются 
подробнейшему разбору. Автор 
обращает внимание на историю 
их создания, особенности кон-
струкции, внешний и внутрен-
ний дизайн, технические харак-
теристики, приводит краткие 
характеристики наиболее инте-
ресных модификаций. 

В начале ХХ века некоторые 
утверждали, что движение со 
скоростью 160 км/ч невозможно, 

поскольку тело человека якобы 
не способно выдержать возни-
кающие при этом механические 
нагрузки. Но это было задол-
го до того, как стало реальным 
достичь упомянутой скорости, 
хотя и впоследствии такая её ве-
личина долго оставалась исклю-
чением, а не правилом. Каков се-
годня предел скорости? Сложно 
сказать. Уже давно производи-
тели престижных моделей стали 
выпускать машины, способные 
перевозить пять человек плюс 
багаж со скоростью 250 км/ч. Но 
эта цифра  могла бы быть ещё 
большей, если бы не существова-
ло между автомобилестроителя-
ми джентльменского соглашения 
об ограничении максимальной 
“резвости” машин пределом в 
250 км/ч. Не удивляйтесь. Согла-
шение было актуально только в 
конце 1990-х. В ХХI веке начали 
действовать новые законы. 

Если основными читателями 
энциклопедии Ричарда Дриджа 
о суперавтомобилях являются 
взрослые или старшие школьни-
ки, то книга Андрея Мерникова 
— для ребят помладше. И на-
звание она имеет, соответству-
ющее мировосприятию целевой 
аудитории, — “Супертачки”. По-
знакомившись с этим изданием, 
юные любители машин узнают 

историю возникновения супер-
автомобилей, познакомятся с 
конструкцией некоторых из них 
и даже примут участие в гонках. 

Эта книга необычна. К ней в 
комплекте прилагаются 3D-оч-
ки. И не зря, ведь иллюстрации 
к изданию выполнены с исполь-
зованием новой технологии объ-
ёмного изображения,  что поз-
воляет не только рассмотреть в 
деталях модель понравившейся 
машины, но и почувствовать се-
бя настоящим водителем.

Книга также расскажет о том, 
какие автомобили называют 
“монстрами на колёсах”, когда 
прошли первые соревнования 
на спортивных машинах, какие 
гонки считаются настоящим ис-
пытанием на выносливость для 
машины, а какие машины — са-
мыми быстрыми. 

Издательство «Харвест»

Тел./факс: 205-77-75

Суперкар реален!

Дмитрий ХВОЙНЫЙ

В середине 1880-х годов произошло знаковое событие, которое изменило мир, отношение 
человека к скорости, перемещению в пространстве. Карл Бенц и Готлиб Даймлер создали 
первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Дорогие и эконом-класса, 
спортивные и семейные, новые модели и ретро… машины стали страстью. 
И героями книг, например, изданий ООО “Харвест”.
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Наименование
лицензиата

Местонахождение
лицензиата

(юридический адрес)

Учётный номер
плательщика

(УНП)

Сведения о лицензии
(№ бланка лицензии, 

дата и № приказа о выдаче)

Срок
действия
лицензии

Составляющие
издательской деятельности: 

по тематическим  направлениям

ЗАО «СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ»

УО «Военная академия Республики Беларусь»

ОДО «Стильная открытка»

Белорусский государственный университет

РУП “Издательский дом «Белорусская наука»”

ИП Бегунова М.В.

ЧИУП “Редакция журнала «Промышленно-торговое 
право»”

ООО «Полоцкое книжное издательство»

ИП ЧУП «Гуси-Лебеди»

ООО «Дизайн ПРО»

РО «Приход Свято-Петро-Павловского собора
в г. Минске Минской епархии Белорусской
Православной Церкви»

ТП ЧУП «Дом молодежи»

ООО «Информационно-правовое агентство
Гревцова»

ЗАО «КОНФИДО»

ООО «Кеметра»

ИЧУП «Рекхаус»

ООО «Консорциум Наука Экономика Право»

ОО «Беларускі сацыяльна-экалагічны саюз 
«Чарнобыль»

РУП «Белгеодезия»

ТЧУП «Арт-Дизайн»

ООО «Пушнов»

ОДО «Альфа-ЛиС»

ОДО «Барк»

ОДО «Друк-С»

ЗАО «Веды»

ООО «ИНФОФОРУМ»

ООО «Белсэнс»

ЧУП «Авестийская школа астрологии»

ООО «Издательский дом “ВиАлВи”»

ЗАО «ПРОПИЛЕИ»

КУП «Редакция газеты «Гомельская праўда»

РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по механизации сельско-
го хозяйства»

РО «Спасо-Евфросиниевский женский монастырь 
в г. Полоцке Полоцкой епархии Белорусской Пра-
вославной Церкви»

УО «Полоцкий государственный университет»

ЗАО «Стройэконорм»

ООО «Ковчег»

ООО «Евразийский центр развития интеллектуаль-
ных ресурсов»

ООО «Полифакт»

РУП «Белорусский дорожный научно-исследова-
тельский институт «БелдорНИИ»

РУП «Белкартография»

220023, г. Минск, ул. Филимонова, д. 69, 
комн. 102

220057, г. Минск-57

222310, Минская обл., г. Молодечно, пл. 
Старое Место, д. 17, комн. 10

220030, г. Минск, пр. Независимости, 4

220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 40

220138, г. Минск, ул. Корвата, д. 13, 
корп. 1, кв. 49

220073, г. Минск, 1-ый Загородный 
пер., д. 20, каб. 8

211400, Витебская обл., г. Полоцк,
Замковый проезд, д. 4, комн. 1б

220075, г. Минск, пер. Промышленный, 
д. 16, литер Б 1/К, комн. 1

220040, г. Минск, ул. Некрасова, 
д. 5, ком. 510

220004, г. Минск, ул. Раковская, д. 4

220030, г. Минск, ул. К. Маркса,
 д. 40, каб. 28

220020, г. Минск, ул. Нарочанская, 
д. 11, комн. 22

220005, г. Минск, ул. Платонова, 
д. 22, комн. 902

220121, г. Минск, ул. Бельского, 6, комн. 4

220029, г. Минск, ул. Киселева, д. 10, оф. 6

220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 1, комн. 301

220082, г. Минск, ул. Притыцкого, 46

220029, г. Минск, пр. Машерова, 17

220090, г. Минск, Логойский тракт, 29-56

220073, г. Минск, ул. Тимирязева, 
д. 29, комн. 12

223021, Минский район, 500 метров 
восточнее д. Богатырево, ГУ «ГХУ 
«Управление делами Президента РБ», 
административно-производственное 
здание, комн. 107

246050, г. Гомель, пр. Ленина, д. 3, 
комн. 312а

220102, г. Минск, ул. Ангарская,
д. 2, корп. 3

220028, г. Минск, ул. Маяковского,
д. 129а, каб. 109

220007, г. Минск, ул. Володько,
д. 20, комн. 29, 30

220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19, 
оф. 006

220037, г. Минск, ул. Багратиона, 58,
п. 33, 34

220073, г. Минск, 1-ый Загородный пер. 
д. 3, к. 22

220123, г. Минск, ул. Старовиленская,
д. 131, комн. 17

246003, г. Гомель, ул. Полесская, д. 17-а

220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1, комн. 17

211407, Витебская обл., г. Полоцк, 
ул. Евфросинии Полоцкой, д. 89

211440, Витебская обл., г. Полоцк, 
ул. Блохина, 29

220099, г. Минск, ул. Казинца, 6, ком. 309

220072, г. Минск, пр. Ф. Скорины,
 д. 68, комн. 19

220028, г. Минск, ул. Маяковского, 
д. 127, корп. 2, к. 417

220012, г. Минск, пер. Калинина, 
д. 12, ком. 206

220073, г. Минск, 4-ый Загородный 
пер., 60

220029, г. Минск, пр. Машерова, д. 17, 
литер А 7/к, комн. 412

100126683

100981168

690601246

100235722

101121158

600465442

101205170

391160374

101288294

100161329

100703349

190409351

191261281

100698290

191087665

101455816

101245974

100200010

100056229

100065265

100524031

690032510

400084989

190276474

100664948

190330076

100825195

190771441

191116171

100707040

400058871

100230575

300330190

300220696

190174476

100022376

690342639

100435907

190893882

190024351

02330/0494430, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494406, выд. 27.03.2009 № 5.2

02330/0494424, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494425, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494405, выд. 27.03.2009 № 5.2

02330/0494426, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0552923, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494447, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494439, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494442, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494451, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494448, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494433, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494445, выд. 08.04.2009 № 39 

02330/0494408, выд. 27.03.2009 № 5.2

02330/0494432, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494434, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0494452, выд. 08.04.2009 № 39

02330/0549455, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0549457, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0549458, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0549462, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0549485, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0549463, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0549486, выд. 14.05.2009 № 56

02330/0548554, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548536, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548542, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0552990, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548552, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548559, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548563, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548564, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548568, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548570, выд. 26.06.2009 № 8.2

02330/0548599, выд. 09.07.2009 № 78

02330/0548574, выд. 09.07.2009 № 78

02330/0552509, выд. 09.07.2009 № 78

02330/0548575, выд. 09.07.2009 № 78

02330/0548551, выд. 09.06.2009 № 8.2

научное, производственно-практическое, 
учебное, справочное
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Навінкі кнігавыдання
МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ.

 ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ

Архiтэктура

Кітурка, Ю. В. Гродзенскія замкі: гісто-
рыка-архітэктурны нарыс / Ю. В. Кітурка, 
В. М. Царук; [пераклад на англійскую 
мову В. В. Ратнікавай; фота А. М. Фёдара-
ва, М. В. Анішчанкі]. — 4-е выд. — Слонім: 
Слонімская друкарня, 2011. — 43 с. — 
Частка тэксту паралельна на беларускай 
і англійскай мовах. — 1000 экз. — ISBN 
978-985-6602-96-5.

Рекомендации по производству 
ремонтно-реставрационных работ по 
наружным и внутренним стенам исто-
рических и прочих зданий и архитек-
турных памятников методом «Пралес-
ка-Ретро» / Министерство архитектуры 
и строительства Республики Беларусь, 
Республиканское унитарное предприя-
тие «Институт НИПТИС». — Минск, 2011. 
— 67 c. — 200 экз.

Русецкий, А. В. Архитектура и градо-
строительство в художественной куль-
туре Витебщины. С 1918 года и до наших 
дней / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Витебский государственный 
университет им. П. М. Машерова. — Ви-
тебск: ВГУ, 2011. — 179 с. — 50 экз. — IS-
BN 978-985-517-319-0.

Энциклопедия строительства заго-
родного дома / [автор-составитель Бе-
лов Николай Владимирович]. — Минск: 
Харвест, 2012. — 479 с. — 2500 экз. — IS-
BN 978-985-18-0480-7.

Энциклопедия строительства за-
городного дома: [типовые проекты, 
технологии, производственные циклы, 
эксплуатация и ремонт / автор-соста-
витель Белов Николай Владимирович]. 
— Минск: Харвест, 2012. — 479 с. — 1500 
экз. — ISBN 978-985-16-3807-5 (в пер.).

Маляванне i чарчэнне

Априщенков, В. А. Инженерная гра-
фика: техническое черчение: Основы 
работы с приложением Microsoft Office 
Visio. Выполнение схем на ПЭВМ: прак-
тикум: [для курсантов] / [Априщенков 
Вадим Александрович, Кислякова На-
талия Алексеевна]; Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, Военная академия 
Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 
2011. — 28 с. — 200 экз.

Киселевский, О. С. Проекционное 
черчение: учебно-методическое пособие 
для студентов механических специально-
стей / О. С. Киселевский, Н. Н. Мельнико-
ва; Министерство образования Республи-
ки Беларусь, Белорусский государствен-
ный университет транспорта, Кафедра 
«Графика». — Гомель: БГУТ, 2011. — 27 c. 
— 300 экз. — ISBN 978-985-468-877-0.

Практикум по инженерной графике: 
пособие для студентов технических специаль-
ностей / Министерство образования Респуб-
лики Беларусь, Брестский государственный 
технический университет, Кафедра начерта-
тельной геометрии и инженерной графики; 
[З. Н. Уласевич и др.]; под общей редакцией 
З. Н. Уласевич. — Брест: БрГТУ, 2011. — 109 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-493-177-7.

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

Коваленко, В. И. Художественное 
конструирование из бумаги / В. И. Ко-
валенко. — Минск: Беларусь, 2011. 
— 372 с. — 1800 экз. — ISBN 978-985-01-
0936-1 (в пер.).

Ликсо, Н. Л. Цветы из бисера / [Ликсо 
Наталья Леонидовна]. — Минск: Харвест, 
2011. — 128 с. — 5000 экз. — ISBN 978-
985-16-9342-5 (в пер.).

Эм, А. Оригами / Анна Эм. — Минск: 
Харвест, 2011. — 255 с. — 5100 экз. — IS-
BN 978-985-16-7306-9 (в пер.).

Жывапiс. Графіка

Кошур, С. А. Лебядзіная песня Валянці-
на Рамановіча / Святлана Кошур. — Мінск: 
Кнігазбор, 2011. — 34 с. — Частка тэксту 
на рускай мове. — 200 экз. — ISBN 978-
985-7007-30-1.

Музыка

Гуляева, Е. Г. Музыка: 3-й класс: тет-
радь самооценки: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего обра-
зования с русским языком обучения / 
Е. Г. Гуляева. — Минск: Зорны Верасок, 
2011. — 46 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-
6957-59-1.

Международный музыкальный фе-
стиваль им. И. И. Соллертинского (23; 
2011). XXIII Международный музыкаль-
ный фестиваль им. И. И. Соллертинского, 
1–23 декабря 2011 года / [составитель и 
автор текстов Н. В. Мацаберидзе]. — 2011. 
— 45 с. — 300 экз.

Кіно. Кінафільмы

Экран и культурное наследие Бела-
руси / [А. А. Карпилова и др.; редкол-
легия: А. И. Локотко, А. В. Красинский, 
А. А. Карпилова; вступительная статья 
П. П. Латушко]; Национальная академия 
наук Беларуси, Институт искусствове-
дения, этнографии и фольклора им. 
Кондрата Крапивы. — Минск: Беларуская 
навука, 2011. — 383 с. — 500 экз. — ISBN 
978-985-08-1321-3 (в пер.).

Спорт. Гульні. Фiзiчная культура

Состояние и перспективы техни-
ческого обеспечения спортивной де-
ятельности: сборник статей (материалы 
международной научно-технической 
конференции), 1–2 декабря 2011 г. / [ред-
коллегия: И. В. Бельский и др.]. — Минск: 
БНТУ, 2011. — 171 с. — Часть текста на 
польском языке. — 100 экз. — ISBN 978-
985-525-825-5.

Физическая культура: спортивная 
метрология / Государственное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Белорусско-российский 
университет», Кафедра «Физическое вос-
питание и спорт»; [составители: Ю. В. Во-
ронович, А. А. Ахрамейко]. — Могилев: 
Белорусско-Российский университет, 
2011. — 22 с. — 36 экз.

Физическая культура: учебно-ме-
тодическое пособие для студентов 2-го 
курса / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский госу-
дарственный университет транспорта, 
Кафедра физического воспитания и 
спорта; [составители: В. Н. Осянин и др.]. 
— Составители также: Захарченко Д. Д., 
Коваленко А. Н., Кошман В. В. — ISBN 978-
985-468-946-3.

Ч. 1. — 2011. — 42 c. — 100 экз. — ISBN 
978-985-468-947-0.

МОВА. МОВАЗНАЎСТВА.
 ЛІНГВІСТЫКА. ЛIТАРАТУРА

Агульныя пытанні лінгвістыкі, 
літаратуры і філалогіі

Кузнецов, И. Н. 100 самых эффек-
тивных приемов в публичных выступ-
лениях / [Кузнецов Игорь Николаевич]. 
— Минск: Харвест, 2011. — 616 с. — 5000 
экз. — ISBN 978-985-16-9667-9 (в пер.).

Риторика: практикум для студентов, 
обучающихся по специальностям: 1-02 
03 04-01 Русский язык и литература. Бе-
лорусский язык и литература; 1-03 04 02 
Социальная педагогика. Дополнительная 
специальность / Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Белорус-
ский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка; [соста-
вители: И. П. Кудреватых, Ю. А. Гурская]. 
— Минск: БГПУ, 2011. — 175 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-501-932-0.

Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка

Зямля і жыццёвая прастора чала-
века: зборнік матэрыялаў міжфакультэц-
кай студэнцкай навукова-метадычнай 
канферэнцыі, Брэст, 26 кастрычніка 2011 
г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. 
А. С. Пушкіна, Кафедра гісторыі беларус-
кай мовы і дыялекталогіі; [пад агульнай 
рэдакцыяй Л. В. Леванцэвіч]. — Брэст: 
БрДУ, 2011. — 39 с. — Частка тэксту на 
рускай мове. — 40 экз. — ISBN 978-985-
473-806-2.

Кавинкина, И. Н. Психолингвистика: 
практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-03 03 08-02 
- Олигофренопедагогика. Логопедия / 
И. Н. Кавинкина. — 2-е изд. — Гродно: 
ГрГУ, 2011. — 120 с. — 150 экз. — ISBN 
978-985-515-387-1.

Маслова, В. А. Национальный харак-
тер сквозь призму языка: монография / 
В. А. Маслова; Министерство образования 
Республики Беларусь, Витебский государ-
ственный университет им. П. М. Машеро-
ва, Кафедра общего и русского языкозна-
ния. — Витебск: ВГУ, 2011. — 75 с. — 50 
экз. — ISBN 978-985-517-318-3.

Мовы

Азолина, Е. Г. Проверяем домашние 
задания. English: 10-й класс: к учебно-
му пособию «English» для 10-го класса 
учреждений общего среднего образова-
ния с русским языком обучения (Н. В. Юх-
нель, Е. Г. Наумова, Н. В. Демченко. Минск, 

«Вышэйшая школа», 2011) / Е. Г. Азолина. 
— Минск: Сэр-Вит, 2012. — 198 с. — 3100 
экз. — ISBN 978-985-419-599-5.

Англійская мова: вучэбны дапамож-
нік для 9-га класа ўстаноў агульнай ся-
рэдняй адукацыі з беларускай мовай на-
вучання / [Л. М. Лапіцкая і інш.]. — Мінск: 
Вышэйшая школа, 2011. — 294 с. — 11731 
экз. — ISBN 978-985-06-2011-8 (у пер.).

Английский язык: практикум для 
развития коммуникативных навыков по 
теме «Telephone and telegraph commu-
nications» для студентов уровня сред-
него специального образования всех 
специальностей / Министерство связи и 
информатизации Республики Беларусь, 
Высший государственный колледж связи, 
Кафедра гуманитарных наук; [состави-
тель Л. В. Жавнерчик]. — Минск: ВГКС, 
2010. — 31 c. — 50 экз. — ISBN 978-985-
6938-94-1.

Английский язык: тематические 
тестовые задания: [для студентов] / 
[О. Л. Васкецова и др.; под редакцией 
О. Н. Кулиевой]; Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Витебский 
государственный университет им. 
П. М. Машерова, Кафедра иностранных 
языков. — Витебск: ВГУ, 2011. — 48 с. 
— 200 экз.

Английский язык: учебное пособие 
для 9-го класса учреждений обще-
го среднего образования с русским 
языком обучения / [Л. М. Лапицкая и 
др.]. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. 
— 294 с. — 79250 экз. — ISBN 978-985-
06-2001-9 (в пер.).

Английский язык: учебно-методи-
ческое пособие для студентов 3-го курса 
факультета заочного обучения / Мини-
стерство образования Республики Бела-
русь, Международный государственный 
экологический университет им. А. Д. Са-
харова, Факультет экологической меди-
цины, Кафедра иностранных языков; [со-
ставители: Грицай Н. А., Никитина Л. Н.]. 
— Минск: МГЭУ, 2010. — 28 с. — 55 экз. 
— ISBN 978-985-6931-58-4.

Английский язык. Сельское хо-
зяйство Республики Беларусь и Ве-
ликобритании: учебно-методическое 
пособие: [для студентов] / Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Белорусский 
государственный аграрный техничес-
кий университет; [составители: И. В. Па-
дерова, В. Н. Смольская]. — Минск: БГАТУ, 
2011. — 55 с. — 110 экз. — ISBN 978-985-
519-509-3.

Артемов, В. И. Первый иностранный 
язык. Практическая фонетика: практикум 
для студентов направления специаль-
ности 1-23 01 02-02 «Лингвистическое 
обеспечение межкультурных комму-
никаций (международный туризм)» / 
В. И. Артемов. — Минск: Современные 
знания, 2010. — 99 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-6974-18-5.

Архипов, Д. В. Практикум по грамма-
тике современного английского языка 
(предлоги): для студентов факультета 
иностранных языков / Д. В. Архипов; 
Брестский государственный университет 
им. А. С. . — Брест: БрГУ, 2011. — 49 с. 
— 80 экз. — ISBN 978-985-473-694-5.

Базовый курс практического анг-
лийского языка = Basic practical course 
of eve ryday English: учебно-методическое 
пособие / Министерство образования 
Республики Беларусь, Государственное 
учреждение образования «Академия по-
следипломного образования»; [состави-
тели: Н. И. Шумская, А. Л. Евдокимович]; 
под общей редакцией Н. Е. Лаптевой. 
— Минск: АПО, 2011. — 101 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-495-236-9.

Власюк, Н. И. Проверьте свои знания 
по немецкому языку! = Testen Sie Ihre De-
utschkenntnisse!: практикум по немецко-
му языку для студентов специальностей: 
1-02 03 06-02 – Немецкий язык. Англий-
ский язык, 1-02 03 06-01 – Английский 
язык. Немецкий язык, 1-21 06 01-01 – Со-
временные иностранные языки (препо-
давание), 1-23 01 02-05 – Лингвистичес-
кое обеспечение межкультурных комму-
никаций (внешнеэкономические связи) / 
Н. И. Власюк, М. А. Черкас, И. Г. Бурлыко; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы. — Гродно: 
ГрГУ, 2010. — 179 с. — 150 экз. — ISBN 
978-985-515-380-2.

Волшебная шкатулка: английский 
язык: учебное пособие для 1-го класса 
общеобразовательных школ и школ с по-
вышенным уровнем изучения английско-
го языка / [Н. М. Седунова и др.]. — 11-е 
изд. — Минск: Аверсэв, 2012. — 103 с. 
— 3100 экз. — ISBN 978-985-533-156-9.

Гаврилова, О. Ю. Практикум по типо-
логии языков = Seminars in Language Ty-
pology / О. Ю. Гаврилова; Министерство 
образования Республики Беларусь, Мин-
ский государственный лингвистический 

университет. — Минск: МГЛУ, 2011. — 86 с. 
— 150 экз. — ISBN 978-985-460-419-0.

Герасимук, А. С. Английский язык 
для специалистов автосервиса: учебное 
пособие для учащихся учреждений, реа-
лизующих образовательные программы 
профессионально-технического образо-
вания по специальности «Эксплуатация 
и ремонт автомобилей»: (с электронным 
звуковым приложением) / А. С. Гераси-
мук. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. 
— 165 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-06-
2053-8. — ISBN 978-985-06-2033-0 (отд. 
кн.). — ISBN 978-985-06-2052-1 (CD).

Голденков, М. А. Hot dog too: разго-
ворный английский / Майкл Голденков. 
— Минск: Букмастер, 2012. — 222 с. 
— 3050 экз. — ISBN 978-985-549-105-8 
(в пер.).

Гришанкова, Н. А. Немецкий язык для 
магистрантов и аспирантов: учебно-ме-
тодическое пособие / Н. А. Гришанкова; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государствен-
ный университет транспорта, Кафедра 
иностранных языков. — Гомель: БГУТ, 
2011. — 92 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-
468-839-8.

Забродская, И. И. Проблемы молоде-
жи: учебно-методическое пособие по анг-
лийскому языку для студентов дневной 
формы обучения всех специальностей 
/ И. И. Забродская, Н. П. Морозова; под 
редакцией Н. А. Гришанковой; Министер-
ство образования Республики Беларусь, 
Белорусский государственный универ-
ситет транспорта, Кафедра иностранных 
языков. — Гомель: БГУТ, 2010. — 37 c. 
— 1200 экз. — ISBN 978-985-468-789-6.

Захарова, М. С. Разговорный англий-
ский язык = Spoken English: практическое 
пособие: для студентов специальности 
1-03 02 01 «Физическая культура» специ-
ализации 1-03 02 01 03 «Физкультурно-
оздоровительная и туристско-рекреа-
ционная деятельность» / М. С. Захарова, 
В. Ю. Старокожева; Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Гомельский 
государственный университет им. Фран-
циска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 46 
с. — 40 экз. — ISBN 978-985-439-560-9.

Казимирский, Г. Л. Английский язык: 
практическое пособие: для студентов 
специальности «Физическая культура» 
1 – 03 02 01 / Г. Л. Казимирский, Т. В. Про-
топопова, В. Ю. Старокожева; Министер-
ство образования Республики Беларусь, 
Гомельский государственный универси-
тет им. Франциска Скорины. — Гомель: 
ГГУ, 2011. — 44 с. — 60 экз. — ISBN 978-
985-439-559-3.

Караичева, Т. В. Международные 
экономические отношения: Шаг за ша-
гом = International economic relations: 
getting started : учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специаль-
ностям 1-23 01 01 «Международные 
отношения», 1-24 01 01 «Международное 
право» / Т. В. Караичева, И. Н. Ивашкевич, 
Д. Вессельс. — Минск: БГУ, 2011. — 164 с. 
— 200 экз. — ISBN 978-985-518-558-2.

Карневская, Е. Б. Лексико-граммати-
ческий практикум: 10-й класс: пособие 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений с белорусским и русским 
языками обучения / Е. Б. Карневская, 
З. Д. Курочкина, Р. В. Фастовец; Нацио-
нальный институт образования. — 2-е 
изд., исправленное. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. — 216 с. — 1500 экз. — ISBN 
978-985-06-2050-7.

Короткая, М. В. Английский язык: 
практическое руководство: для студен-
тов 1-го курса математического факуль-
тета специальности 1-31 03 01-02 «Мате-
матика (научно-педагогическая деятель-
ность)» / М. В. Короткая, Г. Н. Петухова; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины. 
— Гомель: ГГУ, 2011. — 43 с. — 50 экз. 
— ISBN 978-985-439-578-4.

Лапицкая, Л. М. Практикум по чте-
нию: 5-й класс: пособие для учащихся 
учреждений общего среднего образо-
вания с белорусским и русским языками 
обучения / Л. М. Лапицкая, Н. В. Демчен-
ко; Национальный институт образова-
ния. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. 
— 111 с. — 2230 экз. — ISBN 978-985-06-
1966-2.

Леонтьева, Т. П. Культура речевого 
общения: 7–8-е классы: пособие для 
уча щихся общеобразовательных учреж-
дений с белорусским и русским языками 
обучения / Т. П. Леонтьева; Националь-
ный институт образования. — 2-е изд., 
стереотипное. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. — 143 с. — 1500 экз. — ISBN 
978-985-06-2043-9.

Лещева, Л. М. English textbook for 
public administration students: пособие 
для студентов высших учебных заведе-
ний специальностей 1-26 01 02 «Госу-

дарственное управление и право», 1-26 
01 03 «Государственное управление и 
экономика», 1-26 03 01 «Управление ин-
формационными ресурсами» / Л. М. Ле-
щева, С. М. Володько, И. Г. Вольвачева; 
под редакцией Л. М. Лещевой; Академия 
управления при Президенте Республики 
Беларусь. — Минск: Академия управле-
ния при Президенте Республики Бела-
русь, 2011. — 251 с. — 350 экз. — ISBN 
978-985-527-049-3.

Мартынович, В. Г. Business English: 
ma nagement and company structure: 
практикум по дисциплине «Иностранный 
язык (профессиональная лексика»): [для 
студентов] / В. Г. Мартынович, Л. А. Изото-
ва; Национальный банк Республики Бела-
русь, Полесский государственный уни-
верситет. — Пинск: ПолесГУ, 2011. — 81 с. 
— 105 экз. — ISBN 978-985-516-120-3.

Митрошкина, Т. В. Английские место-
имения: справочник / Т. В. Митрошкина. 
— Минск: ТетраСистемс, 2012. — 109 с. 
— 3100 экз. — ISBN 978-985-536-262-4.

Митрошкина, Т. В. Английские суще-
ствительные: справочник / Т. В. Митрошки-
на. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 79 с. 
— 3100 экз. — ISBN 978-985-536-263-1.

Нарбут, Е. М. Немецкий язык: прак-
тическое пособие по теме «Раскол 
Германии»: для студентов 2–5-х курсов 
специальности 1-21 03 01-01 «История 
(отечественная и всеоб щая)» / Е. М. Нар-
бут, Т. Г. Макушинская; Министерство 
образования Республики Беларусь, Го-
мельский государственный университет 
им. Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 
2011. — 47 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-
439-576-0.

Немецкий язык: практикум по раз-
витию навыков устной речи по теме «Die 
Marktwirtschaft» / Белкоопсоюз, Белорус-
ский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации, Кафед-
ра иностранных языков; [авторы-соста-
вители: Е. А. Емельянов, Л. А. Светличная]. 
— Гомель : БТЭУПК, 2011. — 15 с. — 150 
экз. — ISBN 978-985-461-865-4.

Немецкий язык: тексты для чтения 
для студентов специальности 1-50 02 01 
«Конструирование и технология изделий 
из кожи» / Министерство образования 
Республики Беларусь, Витебский государ-
ственный технологический университет. 
— Витебск: ВГТУ, 2011. — 40 с. — 32 экз.

Перлин, О. Испанский язык: [для 
самостоятельного изучения]: издание 
переработанное и дополненное / [Пер-
лин Оскар]. — Минск: Букмастер, 2012. 
— 415 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-549-
106-5 (в пер.).

Петухова, Г. Н. Английский язык: 
практическое руководство: для студен-
тов заочного факультета специальности 
1-31 03 01-02 «Математика (научно-пе-
дагогическая деятельность)» / Г. Н. Пе-
тухова; Министерство образования 
Республики Беларусь, Гомельский госу-
дарственный университет им. Франциска 
Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. — 35 с. 
— 30 экз. — ISBN 978-985-439-579-1.

Погосская, В. К. Второй иностранный 
язык. Практическая фонетика: практикум 
для студентов специальности 1-23 01 02-
02 «Лингвистическое обеспечение меж-
культурных коммуникаций (международ-
ный туризм)» / В. К. Погосская. — Минск: 
Современные знания, 2010. — 91 с. — 80 
экз. — ISBN 978-985-6974-20-8.

Практика устной речи: пособие 
для студентов 2-го курса, изучающих 
английский язык как основной: в 2 ч. / 
Белорусский государственный универси-
тет, Филологический факультет, Кафедра 
английского языкознания. — Минск: БГУ, 
2004–2011. — 100 экз. — ISBN 978-985-
518-477-6.

Ч. 2 / [авторы-составители: Н. Н. Ниж-
нева и др.]. — 2011. — 71 с. — ISBN 978-
985-518-478-3.

Русина, Ю. Н. Глобализация. Иннова-
ция = Globalisation. Innovation: практикум 
по дисциплине «Иностранный язык» 
для магистрантов / Ю. Н. Русина; Нацио-
нальный банк Республики Беларусь, По-
лесский государственный университет. 
— Пинск: ПолесГУ, 2011. — 91 с. — 55 экз. 
— ISBN 978-985-516-126-5.

Славянская фразеология в син-
хронии и диахронии: сборник научных 
статей / Министерство образования Рес-
публики Беларусь, Гомельский государ-
ственный университет им. Ф. Скорины; 
[редколлегия: В. И. Коваль (отв. ред.) и 
др.]. — Гомель: ГГУ, 2011– 
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Вып. 1. — 2011. — 328 с. — Часть 
текста на белорусском, украинском и 
чешском языках. — 30 экз. — ISBN 978-
985-439-584-5.

Слепович, В. С. Устный экзамен 
по английскому языку: пособие: [для 
уча щихся] / В. С. Слепович. — Минск: 
ТетраСистемс, 2012. — 251 с. — 2000 экз. 
— ISBN 978-985-536-261-7.

Тарасевич, Н. А. Стилистический ана-
лиз текста = The stylistic analysis of the text: 
учебно-методическое пособие: [для сту-
дентов] / Н. А. Тарасевич; Брестский госу-
дарственный университет им. А. С. Пушки-
на. — Брест: БрГУ, 2011. — 40 с. — 50 экз. 
— ISBN 978-985-473-782-9.

Тетенькина, Т. Ю. Французский язык 
для юристов и экономистов = Le français: 
droit, économie: учебно-методический 
комплекс для студентов юридического 
и экономического факультетов: в 2 ч. / 
Т. Ю. Тетенькина, Л. Е. Левонюк; Брест-
ский государственный университет им. 
А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011– — IS-
BN 978-985-473-780-5.

Ч. 1: Учимся читать профессионально 
ориентированные тексты. — 2011. — 99 
с. — 75 экз. — ISBN 978-985-473-781-2.

Титовец, Т. Е. Основы научно-иссле-
довательской компетентности = Basic 
of research competence: учебно-методи-
ческое пособие: [для студентов и слуша-
телей] / Т. Е. Титовец, О. Ю. Шиманская; 
Учреждение образования Федерации 
профсоюзов Беларуси Международный 
университет «МИТСО». — Минск: МИТСО, 
2011. — 79 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
497-161-2.

Фонетические ключи к распоз-
наванию английской устной речи 
= Phonetic Clues to Listening Compre-
hension: практикум для студентов 1-го 
курса специальностей «Современные 
иностранные языки (преподавание)», 
«Современные иностранные языки (пе-
ревод)», «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций (по на-
правлениям)» / [Е. Б. Карневская и др.]; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Минский государственный 
лингвистический университет. — Минск: 
МГЛУ, 2011. — 70 с. — 600 экз. — ISBN 
978-985-460-433-6.

Централизованное тестирование. 
Английский язык: анализ ошибок: ана-
лиз ошибок ЦТ 2011 г., комментарии к 
ответам, методика расчета тестового 
балла, тренировочные задания / Учреж-
дение образования «Республиканский 
институт контроля знаний» Министер-
ства образования Республики Беларусь. 
— Минск: Аверсэв, 2012. — 159 с. — 4100 
экз. — ISBN 978-985-533-168-2.

Централизованное тестирование. 
Немецкий язык: анализ ошибок: анализ 
ошибок ЦТ 2011 г., комментарии к отве-
там, методика расчета тестового балла, 
тренировочные задания / Учреждение 
образования «Республиканский институт 
контроля знаний» Министерства обра-
зования Республики Беларусь. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 110 с. — 1100 экз. — IS-
BN 978-985-533-169-9.

Юхнель, Н. В. Англійская мова: вучэб-
ны дапаможнік для 10-га класа ўстаноў 
агульнай сярэдняй адукацыі з бела-
рускай мовай навучання / Н. В. Юхнель, 
А. Г. Навумава, Н. В. Дземчанка. — Мінск: 
Вышэйшая школа, 2011. — 317 с. — 10021 
экз. — ISBN 978-985-06-2013-2 (в пер.).

Юхнель, Н. В. Практикум по чтению: 
6-й класс: пособие для учащихся обще-
образовательных учреждений с бело-
русским и русским языками обучения 
/ Н. В. Юхнель, Н. В. Демченко; Нацио-
нальный институт образования. — 2-е 
изд., стереотипное. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. — 94 с. — 1500 экз. — ISBN 
978-985-06-2042-2.

Ядерная химия = Nuclear chemistry: 
учебное пособие для студентов учреж-
дений высшего образования по химичес-
ким и экологическим специальностям / 
[Т. А. Савицкая и др.]. — Минск: Издатель-
ский центр БГУ, 2011. — 224 с. — 1000 
экз. — ISBN 978-985-476-933-2.

Яскевич, В. В. Аудирование англий-
ской устной речи = Listening to English 
speech: практикум с использованием 
видеоматериалов для самостоятель-
ной работы студентов 1-го курса, 
обучаю щихся по специальностям 
«Современные иностранные языки 
(по направлениям)» и «Лингвисти-
ческое обеспечение межкультурных 
коммуникаций (по направлениям)» / 
В. В. Яскевич, В. В. Лопатько. — Минск: 
МГЛУ, 2011. — 58 c. — 600 экз. — ISBN 
978-985-460-421-3.

Руская мова

Авдонина, Т. В. Русский язык: Лексика. 
Фразеология: практическое пособие: 
для слушателей факультета довузовской 
подготовки и обучения иностранных сту-
дентов, подготовительных курсов, абиту-
риентов / Т. В. Авдонина, Е. А. Королева; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины. 
— Гомель: ГГУ, 2011. — 47 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-439-568-5.

Авдонина, Т. В. Русский язык: Фо-
нетика. Орфоэпия. Словообразование: 
практическое пособие: для слушателей 
факультета довузовской подготовки и 
обучения иностранных студентов, под-
готовительных курсов, абитуриентов / 
Т. В. Авдонина, Е. А. Королева; Министер-
ство образования Республики Беларусь, 
Гомельский государственный универси-
тет им. Франциска Скорины. — Гомель: 
ГГУ, 2011. — 47 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-439-587-6.

Богоедова, Т. Н. Русская диалекто-
логия: дидактические материалы: для 
студентов специальности 1-21 05 02 
«Русская филология» (по направлениям) 
/ Т. Н. Богоедова; Министерство обра-
зования Республики Беларусь, Гомель-
ский государственный университет им. 
Франциска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2011. 
— 34 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-439-
577-7.

Никитевич, А. В. Словообразование: 
практикум по дисциплине «Современ-
ный русский язык» для студентов специ-
альности 1-21 05 02 - Русская филология 
/ А. В. Никитевич; Гродненский государ-
ственный университет им. Янки Купалы. 
— Гродно: ГрГУ, 2011. — 99 с. — 75 экз. 
— ISBN 978-985-515-415-1.

Осипова, Т. А. Современный русский 
язык: практическое пособие по разделам 
«Морфемика» и «Словообразование»: 
для студентов специальности 1-21 05 01 
«Белорусская филология» / Т. А. Осипова; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный 
университет им. Франциска Скорины. 
— Гомель: ГГУ, 2011. — 66 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-439-512-8.

Русская грамматика: сборник упра-
жнений для занятий с иностранными 
слушателями факультета довузовской 
подготовки: [в 2 ч.] / Министерство 
образования Республики Беларусь, Ви-
тебский государственный университет 
им. П. М. Машерова, Кафедра русского 
языка как иностранного; [авторы-со-
ставители: Т. С. Денисенко и др.]. — 2-е 
изд., исправленное и переработанное. 
— Витебск: ВГУ, 2011. — 21 см. — Первое 
издание: Русская грамматика: практикум 
для занятий с иностранными слушателя-
ми факультета довузовской подготовки. 
— Авторы-составители также: Климко-
вич О. А., Кураш И. Я., Минина Н. Е., Но-
викова Л. П., Овчинникова Н. А., Соснов-
ская О. А., Татаринова Н. М. — 160 экз.

Ч. 1: Урок 1–8. — 2011. — 48 с.
Ч. 2: Урок 9–17. — 2011. — 50 с. — 160 

экз.
Савко, И. Э. Русский язык: разно-

уровневые задания для подготовки к 
тестированию и олимпиадам: Фонетика. 
Орфоэпия. Морфемика. Словообразова-
ние. Лексикология. Фразеология. Орфо-
рафия / И. Э. Савко. — Минск: ТетраСи-
стемс, 2012. — 172 с. — 2000 экз. — ISBN 
978-985-536-250-1.

Самостоятельные работы по рус-
скому языку: 4-й класс: практикум для 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений / [составитель А. А. Самонова]. 
— 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. 
— 35 с. — 5013 экз. — ISBN 978-985-538-
573-9.

Свириденко, Е. А. Культура речи: 
практикум: [для студентов] / Е. А. Сви-
риденко; Министерство образования 
Республики Беларусь, Могилевский 
государственный университет им. 
А. А. Кулешова. — Могилев: МгГУ, 2011. 
— 65 с. — 57 экз. — ISBN 978-985-480-
683-9.

Централизованное тестирование. 
Русский язык: анализ ошибок: анализ 

ошибок ЦТ 2011 г., комментарии к отве-
там, методика расчета тестового балла, 
тренировочные задания / Учреждение 
образования «Республиканский институт 
контроля знаний» Министерства обра-
зования Республики Беларусь. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 125 с. — 6100 экз. — IS-
BN 978-985-533-131-6.

Беларуская мова

Беларуская мова: 11-ты клас: выкана-
ныя практыкаванні вучэбнага дапамож-
ніка «Беларуская мова. 11 клас» аўтараў 
Г. М. Валочка [і інш. / складальнік А. А. Та-
райковіч]. — Мінск: ЮниПрессМаркет, 
2011. — 188 с. — 3100 экз. — ISBN 978-
985-532-753-1 (памылк.).

Беларуская мова. Эканамічная 
лексіка: практыкум: для студэнтаў 
спецыяльнасцяў «Банкаўская справа», 
«Фінансы і крэдыт», «Бухгалтарскі ўлік, 
аналіз і аўдыт», «Эканоміка кіравання 
на прадпрыемстве», «Маркетынг», 
«Турызм і гасціннасць» / Нацыянальны 
банк Рэспублікі Беларусь, Палескі дзяр-
жаўны ўніверсітэт; [аўтар-складальнік 
Л. П. Місюкавец]. — Пінск: ПалесДУ, 
2011. — 55 с. — 330 экз. — ISBN 978-
985-516-161-6.

Беларуская філалогія: зборнік наву-
ковых прац маладых вучоных філалагіч-
нага факультэта, прысвечаны 90-годдзю 
БДУ / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
Філалагічны факультэт; [рэдкалегія: 
П. І. Навойчык (адк. рэдактар) і інш.]. — 
Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. — 146 
c. — Частка тэксту на рускай мове. — 100 
экз. — ISBN 978-985-476-954-7.

Даведнік па беларускай мове: 8-мы 
клас : даведнік для вучняў устаноў агуль-
най сярэдняй адукацыі / [складальнік 
А. В. Ляўковіч]. — Мазыр: Белы Вецер, 
2012. — 83 с. — 2013 экз. — ISBN 978-985-
538-550-0.

Козлова, Р. М. Белорусская и славян-
ская гидронимия. Праславянский фонд: в 
5 т. / Р. М. Козлова; Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Гомельский 
государственный университет им. Фран-
циска Скорины. — Гомель: ГГУ, 2000–2011. 
— Т. 1–3 вышли на белорусском языке.

Т. 5. — 2011. — 247 с. — Часть текста 
на белорусском языке. — 100 экз. — ISBN 
978-985-439-586-9

Рамза, Т. Р. Беларускае гутарковае 
маўленне: сучасны стан: [з электронным 
дадаткам] / Т. Р. Рамза. — Мінск: Вышэй-
шая школа, 2011. — 221 с. — 99 экз. 
— ISBN 978-985-06-2057-6. — ISBN 978-
985-06-2054-5 (асобн. кн.). — ISBN 978-
985-06-2055-2 (CD).

Рознаўзроўневыя дадатковыя за-
данні па беларускай мове: 2-гі клас 
/ [укладальнік Н. Р. Маўлютава]. — 3-е 
выд. — Мазыр: Белы Вецер, 2012. — 71 с. 
— 3013 экз. — ISBN 978-985-538-566-1.

Самастойныя работы па беларускай 
мове: 2-гі клас: практыкум для вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў / [укла-
дальнікі: Н. Р. Маўлютава, Т. У. Маўлютава]. 
— 2-е выд. — Мазыр: Белы Вецер, 2012. 
— 75 с. — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-
568-5.

Самастойныя работы па беларускай 
мове: 3-ці клас: практыкум для вучняў 
агульнаадукацыйных устаноў / [укла-
дальнікі: Н. Р. Маўлютава, Т. У. Маўлютава]. 
— 2-е выд. — Мазыр: Белы Вецер, 2012. 
— 75 с. — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-
569-2.

Слоўнік беларускіх народных па-
раўнанняў / Нацыянальная акадэмія на-
вук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры 
ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы; [укладаль-
нікі: Т. В. Валодзіна, Л. М. Салавей; наву-

ковы рэдактар В. М. Макіенка]. — Мінск: 
Беларуская навука, 2011. — 482 с. — 300 
экз. — ISBN 978-985-08-1346-6 (у пер.).

Цэнтралізаванае тэсціраванне. 
Беларуская мова: аналіз памылак: ана-
ліз памылак ЦТ 2011 г., каментарыі да 
адказаў, методыка разліку тэставага бала, 
трэніровачныя заданні / Установа адука-
цыі «Рэспубліканскі інстытут кантролю 
ведаў» Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь. — Мінск: Аверсэв, 2012. — 156 
с. — 3500 экз. — ISBN 978-985-533-132-3.

Шафранович, С. И. Орфография: 
тренировочные задания для подготовки 
к централизованному тестированию: 
практикум для учащихся общеобразова-
тельных учреждений / С. И. Шафранович. 
— 3-е изд. — Мозырь: Белый Ветер, 2012. 
— 43 с. — 3013 экз. — ISBN 978-985-538-
574-6.

Літаратура. 
Літаратуразнаўства
Руская лiтаратура

Лирика серебряного века: [полная 
антология / автор-составитель Любовь 
Орлова]. — Минск: Харвест, 2011. — 543 
с. — Содержит авторов: Абрамов А. (Ши-
ряевец), Агнивцев Н., Адамович Г., Аксе-
нов И., Анненский В. (Кривич), Аннен-
ский И., Анфилов Г., Асеев Н., Ахматова А. 
(Горенко), Балтрушайтис Ю., Бальмонт К., 
Белый А. (Бугаев Б. Н.), Бер Б., Блок А., 
Бобров С., Богданова Бельская П., Брю-
сов А., Брюсов В., Бугон А. (Эрл Мартов), 
Бунин И., Василий (Василиск) Гнедов, 
Вертинский А., Волошин М., Вран-
гель Н., Герцык А., Гиппиус З., Гордеев Б. 
(Божидар), Городецкий С., Гофман В., 
Гумилев Н., Гуро Е., Добролюбов А., Добу-
жинский М., Есенин С., Ефименко Т., Зве-
нигородский А., Зенкевич М., Зилов Л., 
Золотухин Г., Зоргенфрей В., Иванов В., 
Ивнев Р. (Ковалев М.), Игнатьев И. (Казан-
ский), Инбер В., Каменский В., Клычков С., 
Клюев Н., Князев В., Кобылинский Л. 
(Эллис), Кондратьев А., Крученых А., 
Кузмин М., Курсинский А., Кусякин А. 
(Кусиков), Лавров Н., Лившиц Б., Лозин-
ский М., Лохвицкая М., Лохвицкая Н. 
(Тэффи), Львова Н. (Полторацкая), Ман-
дельштам О., Маригодов К., Мариен-
гоф А., Маяковский В., Мережковский Д., 
Меркурьева В., Моравская М., Набоков В. 
(В. Сирин), Нарбут В., Недоброво Н., Не-
долин С. (Поперек), Ореус И. (Коневский), 
Орешин П., Оцуп Н., Парнох С. (Парнок), 
Пастернак Б., Пестовский В. (Пяст), Пет-
ников Г., Петров С. (Грааль-Арельский), 
Потемкин П., Рождественский В., Роза-
нова О., Рукавишников И., Садовский Б., 
Северянин И. (Лотарев), Соколов С. (Кре-
четов), Столица Л., Стражев В., Тиняков А. 
(Одинокий), Толстой А., Флоренский П., 
Фофанов К. (Олимпов), Хлебников В., 
Ходасевич В., Цветаева М., Черный С. 
(Гликберг А.), Чулков Г., Чурилин Т., Ша-
гинян М., Шенгели Г., Шершеневич В., 
Шилейко В., Ширвинский С., Шкапская М., 
Эренбург И. — 3000 экз. — ISBN 978-985-
16-5766-3 (в пер.).

Лiтаратура Беларусi 
на рускай мове

Авласенко, Г. П. Пленники Черного 
леса / Геннадий Авласенко. — Минск: 
Харвест, 2011. — 381 с. — 1000 экз. 
— ISBN 978-985-18-0489-0 (в пер.).

Алешкевич, А. А. Золотые апостолы 
Радзивилловские: [роман, рассказы, 
новелла] / Александр Алешкевич. 
— Минск: Харвест, 2011. — 382 с. 
— 1000 экз. — ISBN 978-985-18-0551-4 
(в пер.).

Бондаренко, В. В. Взорвать «Авро-
ру»: [роман] / Вячеслав Бондаренко. 
— Минск: Харвест, 2012. — 318 с. — 3000 
экз. — ISBN 978-985-16-9745-4 (в пер.). 
— ISBN 978-985-18-0555-2 (ошибоч.).

Викторова, Л. Кукла: [роман] / Людми-
ла Викторова. — Минск: Букмастер, 2011. 
— 283 с. — 3050 экз. — ISBN 978-985-549-
098-3 (в пер.).

Войнова, Л. А. На струнах трепет-
ной любви: [стихи] / Людмила Войнова. 
— Минск: Мэджик, 2011. — 113 с. — 100 
экз. — ISBN 978-985-6473-59-6.

Воронин, А. Н. Комбат. Беспокойный: 
[роман] / Андрей Воронин, Максим Га-
рин. — Минск: Харвест, 2011. — 319 с. 
— 6000 экз. — ISBN 978-985-16-8909-1.

Воронин, А. Н. Му-му. На краю жизни: 
[роман] / Андрей Воронин. — Минск: 
Харвест, 2011. — 318 с. — 6000 экз. 
— ISBN 978-985-16-8451-5.

Казанцева, Е. В. Вечер городской: 
[стихи, сказки] / Елена Казанцева. 
— Минск: Медиал, 2011. — 83 c. — 40 экз. 
— ISBN 978-985-6914-05-1.

Казанцева, Е. В. Я тебя любила, как 
невеста... = Ja kochałam ci, jak panna 
młoda...: стихи / Елена Казанцева. — 
Минск: Medial, 2011. — 83 с. — Обложка 
и часть текста параллельно на русском 
и польском языках. — Часть текста на 
польском языке. — 40 экз. — ISBN 978-
985-6914-04-4.

Макаров, С. Морской штрафбат: во-
енные приключения: [роман] / Сергей 
Макаров. — Минск: Харвест, 2011. — 319 
с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-16-9338-8 
(в пер.).

Макаров, С. Спецназ ФСБ России. 
Бросок змеи: [роман] / Сергей Макаров. 
— Минск: Харвест, 2011. — 318 с. — 3000 
экз. — ISBN 978-985-16-9631-0 (в пер.).

Резванов, О. К. Стихи плохими не 
бывают... / Олег Резванов. — Минск: 
Мэджик, 2011. — 68 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-6473-56-5.

Резник, С. Ф. Берега: [сборник поэзии] 
/ Семен Резник. — Минск: Мэджик, 2011. 
— 386 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-64-
73-57-2.

Филимонов, Д. В. Закон доброты: 
избранные статьи / Дмитрий Филимонов; 
[автор вступительной статьи Виктор Хурсик; 
составление: Елена Кобец-Филимонова]. 
— Минск: В. Хурсик, 2011. — 445 с. — Часть 
текста на белорусском языке. — 250 экз. 
— ISBN 978-985-6888-74-1.

Шевмер, Г. В. Зоопарк: басни / Геор-
гий Шевмер. — Минск: Кнігазбор, 2011. 
— 35 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-7007-
26-4.

Шимолин, В. И. Записки газетного 
волка: [очерки] / Виктор Шимолин. 
— Минск: БГУ, 2011. — 310 с. — 100 экз. 
— ISBN 978-985-518-575-9.

Шуринова, Т. А. Ступени, нагретые 
солнцем: [стихи] / Татьяна Шуринова. 
— Минск: Мэджик, 2011. — 171 с. — 50 
экз. — ISBN 978-985-6473-55-8.

Беларуская літаратура

Абдулаева, С. І. Музыка дажджу: 
вершы / Святлана Абдулава; [прадмова: 
Васіль Жуковіч]. — Мінск: Кнігазбор, 
2011. — 91 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-
7007-27-1.

Галавач, Н. Э. На возеры Белым: 
вершы / Наталля Галавач. — Мінск: Кні-
газбор, 2011. — 107 с. — 150 экз. — ISBN 
978-985-7007-33-2.

Гарановіч, В. Р. Нараджэнне вады: 
зборнік вершаў / Віталь Гарановіч. — 
Мінск: Кнігазбор, 2011. — 99 с. — Частка 
тэксту на рускай мове. — 100 экз. — ISBN 
978-985-7007-31-8 (у пер.).

Гаўрош, Н. В. Афарыстычныя выслоўі 
беларускіх пісьменнікаў / Н. В. Гаўрош, 
Н. М. Нямковіч. — Мінск: Вышэйшая 
школа, 2011. — 637 с. — 1000 экз. — ISBN 
978-985-06-1956-3 (у пер.).

Гілевіч, Н. С. Пацеркі Божай Маці: 
лірыка 2009–2010 / Ніл Гілевіч; [мастак 
Ігар Гардзіёнак]. — Мінск: Про Хрысто, 
2011. — 41 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-
6825-61-6.

Гілевіч, Н. С. Сказ пра Лысую гару: 
да 40-годдзя першага абнародавання 
паэмы: з прадмовай аўтара / Ніл Гілевіч; 
[мастак Ігар Гардзіёнак]. — Мінск: Конфи-
до, 2011. — 86 с. — 200 экз. — ISBN 978-
985-6777-30-4/

Гурскі, В. Р. Няскораны генерал: да-
кументальныя нарысы / Васіль Гурскі. 
— Мінск: Кнігазбор, 2011. — 87 с. — 100 
экз. — ISBN 978-985-7007-25-7.

Іверс, А. Аўсяныя росы: вершы, успа-
міны / Анатоль Іверс; [укладанне і прад-
мова Сяргея Чыгрына]. — Мінск: Кніга-
збор, 2011. — 291 с. — 100 экз. — ISBN 
978-985-7007-34-9 (у пер.).

Калюга, Л. Творы: апавяданні, апове-
сці / Лукаш Калюга. — Мінск: Мастацкая 
літаратура, 2011. — 460 с. — 1500 экз. 
— ISBN 978-985-02-1308-2.

Климкович, М. А. Тень ангела: роман / 
Максим Климкович, Владимир Степан; [пе-
ревод с белорусского авторов]. — Минск: 
Мастацкая літаратура, 2011. — 238 c. 
— 1500 экз. — ISBN 978-985-02-1314-3.

Літаратура XI–XVI cтагоддзяў / 
[укладанне і каментарыі А. У. Бразгуно-
ва, І. У. Будзько, Л. В. Ляўшун]; навуковы 
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Два ў адным, 
сувязь — мабільная
У выдавецтве А. Г. Печанко ўбачыла свет кніга, якую 

можна чытаць з двух бакоў. З аднаго вас запрашае ка-
лектыўная паэма-додзінсі “Буслан і Жабміла”, з друго-
га — смс-праект “Рэцэпт ад песімізму”. Аб’яднаны яны 
ў першую чаргу асобай Юрася Нератка, укладальніка 
ды “асноўнага аўтара і ініцыятара літаратурнага паў-
хуліганства”.

З’яўленню гэтых твораў паспрыялі інтэрнэт і мабільная сувязь: дзя-
куючы ім  адрасанты адказвалі на Юрасёвы заклікі дапісаць радок 

да прапанаваных ці рыфмавана выказацца з якой-небудзь нагоды. Вядома, 
ёмка і лаканічна, бо ў смс-паведамленнях вады не нальеш. Аўтары застаюцца ананімнымі, але іх 
трапныя выказванні-прапановы-пажаданні — сапраўды добрая ілюстрацыя таго, што паэтычным 
мускулам на карысць размінка, а ніша “памерам у два радкі” заўсёды вольная.

Затое фота і імёны шасці аўтараў калектыўнай паэмы “Буслан і Жабміла” чытачу прадстаўлены. Казка 
— “беларускі адказ Лукамор’ю” — напісана за тры месяцы. У пошуках кахання Буслан адпраў ляецца на 
матчыну радзіму ў вёску Крынічаны. Тут хапае каларытных персанажаў: мудры дзед з казой Гражынай, 
катом Кастусём і хамяком Вінцэнтам, вядзьмарка Рагана, Патароча Салапятая, Кадук, здзічэлы ляснік 
Глюкамор, летуценная Жабміла і інш. Як і мае быць у казцы, усё скончыцца хэпі-эндам.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Чытальная залаЧытальная зала



рэдактар В. А. Чамярыцкі; [прадмова 
У. В. Гніламёдава]. — Мінск: Мастацкая 
літаратура, 2011. — 765 с. — Змяшчае 
аўтараў: Базылік Ц., Будны С., Вісліцкі Я., 
Гусоўскі М., Кірыл, епіскап Тураўскі, Кула-
коўскі С., Лаўрэнцій С., Невядомы аўтар, 
Скарына Ф., Стрыйкоўскі М., Радван Я., 
Рымша А., Цяпінскі В. — 500 экз. — ISBN 
978-985-02-1258-0 (у пер.).

Пракаповіч, І. М. Снежны вэлюм шып-
шыны: чорныя і белыя вершы: зборнік 
паэзіі / Ігар Пракаповіч; [малюнкі: Зямчонак 
М.]. — Мінск: Кнігазбор, 2011. — 219 с. 
— 315 экз. — ISBN 978-985-7007-28-8 (у 
пер.).

Шамякін, І. П. Збор твораў: у 23 т. / Іван 
Шамякін; рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў [і 
інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Бела-
русі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба 
Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Мастацкая 
літаратура, 2010– — ISBN 978-985-02-11-
90-3 (у пер.).

Т. 7: Аповесці, 1996–1998 / рэдактары 
тома: Т. С. Голуб, А. М. Макарэвіч; [падрых-
тоўка тэкстаў і каментарыі Наталлі Гальго, 
Валерыя Назарава, Алесі Шамякінай; 
пасляслоўе Любові Дуктавай]. — 2011. 
— 503 с. — 1200 экз. — ISBN 978-985-02-
1303-7.

Мастацкая літаратура 
для дзяцей і юнацтва

Андерсен, Х. К. Принцесса на гороши-
не: [для дошкольного и младшего школь-
ного возраста] / Х. К. Андерсен; [художник 
Е. А. Покалицына]. — Минск: Минская 
фабрика цветной печати, 2011. — 6 c. 
— 5000 экз. — ISBN 978-985-454-596-7.

Бианки, В. Красная горка / В. Бианки; 
[художник Андрей Хворик]. — Минск: 
Современная школа, 2011. — 14 с. — 110-
00 экз. — ISBN 978-985-539-304-8.

Бианки, В. Кукушонок / В. Бианки; 
[художники: Ю. Струков, А. Хворик]. — 
Минск: Современная школа, 2011. — 16 с. 
— 11000 экз. — ISBN 978-985-539-305-5.

Бианки, В. Мышонок Пик / В. Бианки; 
[художник Ю. Струков]. — Минск: Совре-
менная школа, 2011. — 13 с. — 11000 экз. 
— ISBN 978-985-539-309-3.

Бианки, В. Первая охота / Виталий 
Бианки; [художник Андрей Хворик]. — 
Минск: Современная школа, 2011. — 14 с. 
— 11000 экз. — ISBN 978-985-539-303-1.

Бунин, И. А. Под открытым небом: 
стихотворения, рассказы, повести: [для 
старшего школьного возраста] / И. А. Бу-
нин; [составитель Ю. В. Патюпо]. — Минск: 
Мастацкая літаратура, 2011. — 350 с. 
— 20459 экз. — ISBN 978-985-02-1311-2 
(в пер.).

Киплинг, Р. Откуда взялись броне-
носцы / Редьярд Киплинг; [перевод: 
Е. М. Чистякова-Вэр]; художники: С. Му-
хачева, О. Гаркуша; [адаптация перевода: 
Т. А. Зарицкая]. — Минск: Современная 
школа, 2011. — 14 с. — 11000 экз. — ISBN 
978-985-539-302-4.

Киплинг, Р. Откуда у верблюда горб / 
Редьярд Киплинг; [перевод: Е. М. Чистя-
кова-Вэр; художники: С. Мухачева, О. Гар-
куша, И. Баранов; адаптация перевода: 
Т. А. Зарицкая]. — Минск: Современная 
школа, 2011. — 17 с. — 11000 экз. — ISBN 
978-985-539-308-6.

Киплинг, Р. Почему у слоненка длин-
ный хобот / Р. Киплинг; [перевод: Е. М. Чи-
стякова-Вэр; художники: С. Мухачева, 
О. Гаркуша; адаптация перевода: Т. А. За-
рицкая]. — Минск: Современная школа, 
2011. — 15 с. — 11000 экз. — ISBN 978-
985-539-307-9.

Киплинг, Р. Рикки-Тикки-Тави / Р. Кип-
линг; [перевод: Е. М. Чистякова-Вэр; 
художники: С. Мухачева, О. Гаркуша; ада-
птация перевода: Т. А. Зарицкая]. — Минск: 
Современная школа, 2011. — 16 с. — 11000 
экз. — ISBN 978-985-539-306-2.

Літаратура Беларусі 
на рускай мове

Дети пишут для детей: детская проза 
и поэзия / Республиканское обществен-
ное объединение «Белорусский детский 
фонд»; [составитель Ю. Г. Капцевич]. 
— Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. 
— 87 с. — Часть текста на белорусском 
языке. — Содержит авторов: Алышева В., 
Базэвіч Ю., Балахомскі А., Барысенка А., 
Боровко М., Веко Я., Волосевич Д., Воро-
бей Н., Вяршыла П., Гончарук Д., Грицке-
вич К., Дебіш А., Ильина Н., Лавский Д., 
Маркович Н., Михайлова Е., Мулянкова Л., 
Пиляк Д., Познякович Н., Покко Е., Пупа А., 
Радевич А., Романовская Н., Скибин-
ский Е., Федаровіч А., Фильков Д. — 500 
экз. — ISBN 978-985-471-475-2.

Земля непокоренная: современная 
русскоязычная проза Беларуси: [для стар-
шего школьного возраста / составитель 
Т. Ф. Рослик]. — Минск: Беларуская Эн-
цыклапедыя, 2011. — 367 с. — 20959 экз. 
— ISBN 978-985-11-0571-3 (в пер.).

Игнатенко, Н. А. Как профессию себе 
дети выбирали: [для младшего школьного 
возраста] / Наталья Игнатенко; [художник 
Н. Р. Жигамонт]. — Минск: Пачатковая 
школа, 2011. — 23 с. — 1500 экз. — ISBN 
978-985-6988-08-3.

Кузьмин, С. Быстрые машинки: с 
образцами и стихами: [для детей дош-
кольного возраста / стихи Сергея Кузь-
мина; художник Владимир Пустовалов]. 
— Минск: Книжный Дом, 2011. — 10 c. 
— 12075 экз. — ISBN 978-985-17-0376-6.

Кузьмин, С. В зоопарке: с образцами 
и стихами: [для детей дошкольного воз-
раста / стихи Сергея Кузьмина; художник 
Владимир Пустовалов]. — Минск: Книж-
ный Дом, 2011. — 10 с. — 12075 экз. — IS-
BN 978-985-17-0386-5.

Кузьмин, С. Верные друзья : с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; худож-
ник Владимир Пустовалов]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 c. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0385-8.

Кузьмин, С. Давай покатаемся: с 
образцами и стихами: [для детей дош-
кольного возраста / стихи Сергея Кузь-
мина; художник Владимир Пустовалов]. 
— Минск: Книжный Дом, 2011. — 10 c. 

— 12075 экз. — ISBN 978-985-17-0384-1.
Кузьмин, С. Заморские машинки: с 

образцами и стихами: [для детей дош-
кольного возраста / стихи Сергея Кузь-
мина; художник Владимир Пустовалов]. 
— Минск: Книжный Дом, 2011. — 10 с. 
— 12075 экз. — ISBN 978-985-17-0378-0.

Кузьмин, С. Кто что любит: с образца-
ми и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; худож-
ник Владимир Пустовалов]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 с. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0390-2.

Кузьмин, С. Куклы играют: с образца-
ми и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; ху-
дожник Ирина Пустовалова]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 c. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0381-0.

Кузьмин, С. Куклы на балу: с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста] / [стихи Сергея Кузьмина; ху-
дожник Ирина Пустовалова]. — Минск: 
Книжный Дом, 2012. — 10 c. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0379-7.

Кузьмин, С. Куклы-подружки: с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; ху-
дожник Ирина Пустовалова]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 с. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0380-3.

Кузьмин, С. Лесные птички: с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; худож-
ник Владимир Пустовалов]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 c. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0383-4.

Кузьмин, С. Лучшие машинки: с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; худож-
ник Владимир Пустовалов]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 с. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0377-3.

Кузьмин, С. Супер-машинки: с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / [стихи Сергея Кузьмина; ху-
дожник Владимир Пустовалов]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 c. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0375-9.

Кузьмин, С. Утенок и его друзья: с 
образцами и стихами: [для детей дош-
кольного возраста / стихи Сергея Кузь-
мина; художник Владимир Пустовалов]. 
— Минск: Книжный Дом, 2011. — 10 с. 
— 12075 экз. — ISBN 978-985-17-0389-6.

Кузьмин, С. Что растет в саду: с образ-
цами и стихами: [для детей дошкольного 
возраста / стихи Сергея Кузьмина; худож-
ник Владимир Пустовалов]. — Минск: 
Книжный Дом, 2011. — 10 c. — 12075 экз. 
— ISBN 978-985-17-0388-9.

Кузьмин, С. Что растет на грядке: с 
образцами и стихами: [для детей дош-
кольного возраста / стихи Сергея Кузь-
мина; художник Владимир Пустовалов]. 
— Минск: Книжный Дом, 2011. — 10 c. 
— 12075 экз. — ISBN 978-985-17-0387-2.

Куклы-модницы: с образцами и сти-
хами: [для детей дошкольного возраста / 
стихи Сергея Кузьмина; художник Ирина 
Пустовалова]. — Минск: Книжный Дом, 
2011. — 10 c. — 12075 экз. — ISBN 978-
985-17-0382-7.

Беларуская лiтаратура

Беларускія народныя казкі: расказ-
ваў неяк Міхалка з Данеяк: для дашколь-
нага і малодшага школьнага ўзросту / 
літаратурная апрацоўка Анатоля Клышкі; 
[мастак У. С. Пашчасцеў]. — Мінск: На-
родная асвета, 2011. — 127 с. — 3000 экз. 
— ISBN 978-985-03-1694-3.

Жаўранкі над полем: апавяданні: [для 
дзяцей] / [укладальнік А. М. Бадак]. — Мінск: 
Мастацкая літаратура, 2011. — 430 с. 
— 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1299-3.

Жушма, В. Гарэза: аповесць: [для ся-
рэдняга школьнага ўзросту] / Васіль Жуш-
ма; [малюнкі Д. Руновай]. — Мінск: Літа-
ратура і Мастацтва, 2011. — 213 с. — 1600 
экз. — ISBN 978-985-6994-70-1 (у пер.).

Мрый, А. Запіскі Самсона Самасуя: 
раман: [для старэйшага школьнага ўзро-
сту] / Андрэй Мрый. — Мінск: Мастацкая 
літаратура, 2011. — 109 с. — 19319 экз. 
— ISBN 978-985-02-1310-5 (у пер.).

Муравейка, І. А. Растуць дзеці: вершы, 
апавяданні, казкі, загадкі: [для малодшага 
школьнага ўзросту] / Іван Муравейка; 
[прадмова М. Б. Яфімавай]. — Мінск: Ма-
стацкая літаратура, 2011. — 125 с. — 2000 
экз. — ISBN 978-985-02-1102-6 (у пер.).

Старынчык, А. А. Казачкі, баечкі, 
вершыкі: для маленькіх і дарослых / Алег 
Старынчык; [мастак Алеся Жыткевич]. 
— Мінск: Мэджык, 2011. — 151 с. — 2000 
экз. — ISBN 978-985-6473-38-1.

Якімовіч, А. М. Я, Сямён і барабашка: 
аповесць-казка: [для сярэдняга школь-
нага ўзросту] / А. М. Якімовіч; [мастак 
У. С. Пашчасцеў]. — Мінск: Народная 
асвета, 2011. — 126 с. — 3000 экз. — ISBN 
978-985-03-1720-9.

Тэорыя літаратуры

Здольников, В. В. «Движение» эсте-
тики: (очерк истории русской литера-
турной критики XVII I– первой половины 
XIX века): методические рекомендации: 
[для преподавателей] / В. В. Здольников; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Витебский государственный 
университет им. П. М. Машерова, Кафедра 
литературы. — Витебск: ВГУ, 2011. — 50 с. 
— 80 экз.

Здольников, В. В. Литературная 
критика советского и постсоветского 
периодов: методические рекомендации: 
[для преподавателей] / В. В. Здольников; 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Витебский государственный 
университет им. П. М. Машерова, Кафедра 
литературы. — Витебск: ВГУ, 2011. — 50 с. 
— 80 экз.

Здольников, В. В. «Разрушение» эсте-
тики и ее реабилитация: (очерк истории 
русской литературной критики второй 
половины XIX – начала XX века): методи-
ческие рекомендации: [для преподава-
телей] / В. В. Здольников; Министерство 
образования Республики Беларусь, 
Витебский государственный университет 

им. П. М. Машерова, Кафедра литературы. 
— Витебск: ВГУ, 2011. — 49 с. — 80 экз.

Хрестоматия по литературе: 1–4-й 
класс: [в 2 кн. / автор-составитель Ни-
колай Владимирович Белов]. — Минск: 
Харвест, 2011.

Кн. 1. — 511 с. — 6000 экз. — ISBN 978-
985-16-4073-3 (в пер.).

Кн. 2. — 510 с. — 7000 экз. — ISBN 978-
985-16-4074-0 (в пер.).

Беларуская лiтаратура

Каласавіны. Якуб Колас і яго сучас-
нікі: да вывучэння творчых і асабістых 
узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы 
XXV навуковай канферэнцыі, 3 лістапада 
2010 г., Мінск / [складальнікі: З. М. Кама-
роўская, Г. І. Зайцава]. — Мінск: Выдавецкі 
цэнтр БДУ, 2011. — 230 с. — 150 экз. — IS-
BN 978-985-476-957-8.

Максім Багдановіч: энцыклапедыя / 
[складальнікі: І. У. Саламевіч, М. В. Труса; 
пад навуковай рэдакцыяй М. В. Труса]. 
— Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 
2011. — 605 с. — 2000 экз. — ISBN 978-
985-11-0584-3 (у пер.).

Узыходжанне. Кніга пра Аляксея 
Антонавіча Майсейчыка: [біябіблія-
графічны даведнік] / Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт ім. А. С. Пушкіна; [складальнікі: 
З. П. Мельнікава, А. С. Кавалюк, С. М. Шчэр-
ба]. — Брэст: БрДУ, 2011. — 214 с. — 150 
экз. — ISBN 978-985-473-786-7.

ГЕАГРАФIЯ. БIЯГРАФII. 
ГIСТОРЫЯ

Археалогiя

Лошенков, М. И. Городища милоград-
ской культуры на территории Беларуси 
/ М. И. Лошенков; Национальная акаде-
мия наук Беларуси, Институт истории. 
— Минск: Минская фабрика цветной 
печати, 2011. — 406 с. — 300 экз. — ISBN 
978-985-454-575-2 (в пер.).

Краязнаўства

Гомельский район, 85 лет: 1926–2011. 
— 2011. — 23 с. — 1000 экз.

Каляндар знамянальных і памят-
ных дат на 2012 год / ДУ «Віцебская аб-
ласная бібліятэка ім. У. І. Леніна», Сектар 
краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі; 
[складальнікі: А. М. Васілеўская і інш.]. 
— Віцебск: Віцебская абласная бібліятэка, 
2011. — 129 с. 

Мешечко, Е. Н. Краеведение: учеб-
но-методическое пособие для студентов 
географического факультета, слушателей 
Института повышения квалификации и 
переподготовки / Е. Н. Мешечко; Брестский 
государственный университет им. А. С. Пуш-
кина. — Брест: БрГУ, 2011. — 298 с. — 100 
экз. — ISBN 978-985-473-791-1.

Памятники и памятные места 
города Жодино: экскурсионный путе-
водитель / Отдел культуры Жодинского 
городского исполнительного комитета, 
Жодинский краеведческий музей; [соста-
вители: Е. Н. Коршиков, И. Ю. Супранович, 
А. Н. Симонович]. — Минск: Националь-
ная библиотека Беларуси, 2011. — 57 с. 
— 100 экз. — ISBN 978-985-6879-61-9.

Паноў, С. В. Мая Радзіма – Беларусь: 4-
ты клас / С. В. Паноў. — 4-е выд. — Мінск: 
Аверсэв, 2011. — 126 с. — 4100 экз. — IS-
BN 978-985-529-959-3.

Чыгрын, С. М. Альбярцін: гісторы-
ка-краязнаўчы нарыс / Сяргей Чыгрын. 
— Мінск: Кнігазбор, 2011. — 79 с. — 150 
экз. — ISBN 978-985-7007-32-5.

Геаграфія. 
Геаграфічныя

 даследаванні Зямлі
 і асобных краін

Панько, А. Д. Эканамічная і сацыяль-
ная геаграфія замежных краін. Паўднёвыя 
мацерыкі: практыкум для студэнтаў 
геаграфічнага факультэта / А. Д. Пань-
ко; Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт ім. 
А. С. Пушкіна. — Брэст: БрДУ, 2011. — 58 с. 
— 70 экз. — ISBN 978-985-473-684-6.

Сасноўскі, В. М. Эканамічная і сацы-
яльная геаграфія Беларусі: практыкум для 
студэнтаў вышэйшых навучальных уста-
ноў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях: 
1-02 04 02 Геаграфія; 1-02 04 05 Геаграфія. 
Дадатковая спецыяльнасць / В. М. Са-
сноўскі, А. А. Каласоўскі, М. Л. Страха; 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела-
русь, Беларускі дзяржаўны педагагічны 
ўніверсітэт ім. Максіма Танка. — Мінск: 
БДПУ, 2011. — 71 с. — 100 экз. — ISBN 978-
985-501-927-6.

Геаграфiя Беларусi

Токарчук, О. В. География Брестской 
области: лабораторный практикум для 
студентов географического факультета 
специальностей 1-31 02 01-02 География 
(научно-педагогическая деятельность), 
1-02 04 05 География. Дополнительная 
специальность / О. В. Токарчук; Брест-
ский государственный университет им. 
А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2011. — 48 с. 
— 75 экз. — ISBN 978-985-473-759-1.

Гiсторыя
Гiстарычная навука. 

Гiстарыяграфія

Беларускі археаграфічны штогоднік 
= The belarusian archeographical year-book 
/ Дэпартамент па архівах і справаводству 
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Бела-
русь, Беларускі навукова-даследчы інсты-
тут дакументазнаўства і архіўнай справы, 
Археаграфічная камісія. — Мінск: БелНДІ-
ДАС, 2000– — ISSN 2076-3468.

Вып. 12 / [рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (га-
лоўны рэдактар) і інш.]. — 2011. — 297 с. 
— Частка тэксту паралельна на беларус-
кай і англійскай мовах. — Частка тэксту 
на італьянскай, польскай і рускай мовах. 
— 100 экз.

Калечыц, І. Л. Эпіграфіка Беларусі 
X–XIV стст. / І. Л. Калечыц; Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі, 

Беларускі дзяржаўны педагагічны ўнівер-
сітэт ім. Максіма Танка. — Мінск: Бела-
руская навука, 2011. — 269 с. — 300 экз. 
— ISBN 978-985-08-1327-5.

Усеагульная гiсторыя

Спектор, А. А. 100 величайших за-
гадок истории от Древнего Египта до 
наших дней / [Спектор Анна Артуровна]. 
— Минск: Харвест, 2011. — 207 с. — 3000 
экз. — ISBN 978-985-16-9786-7 (в пер.).

Гiсторыя Расii. 
Гісторыя СССР у цэлым

Веко, А. В. История России с древней-
ших времен до наших дней / [Веко Алек-
сандр Викторович]. — Минск: Харвест, 
2010. — 895 с. — 3000 экз. — ISBN 978-
985-16-0809-2 (в пер.).

Ерошенко, П.  С. Русь от Рюрика до 
Путина в лицах, фактах и событиях / Павел 
Ерошенко. — 2-е изд., исправленное и до-
полненное. — Минск: Элайда, 2012. — 238 с. 
— 300 экз. — ISBN 978-985-6753-99-5.

Сафонов, И. 1941 год / Игорь Сафонов, 
Игорь Судленков. — Минск: Харвест, 2011. 
— 319 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-
9674-7 (в пер.).

Гiсторыя Беларусi

Бохан, Ю. М. Побыт феадалаў Вялікага 
Княства Літоўскага ў XV – сярэдзіне XVII 
стагоддзя / Ю. Бохан, А. Скеп’ян. — Мінск: 
Беларусь, 2011. — 270 с. — 1500 экз. — У 
пераплёце. — ISBN 978-985-01-0932-3 
(памылк.).

Вучоны і педагог І. П. Крэнь: зборнік 
артыкулаў да 75-годдзя з дня нараджэння 
/ Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. 
Янкі Купалы; [складальнікі: С. В. Мароза-
ва і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2011. — 67 с. 
— Частка тэксту на рускай мове. — 60 экз.

Дзярновіч, А. І. Фрэскі гісторыі: арты-
кулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Бела-
русі і Цэнтральна-Усходняй Еўропы / Алег 
Дзярновіч. — Мінск: РІВШ, 2011. — 244 с. 
— Частка тэксту на нямецкай і польскай 
мовах. — 100 экз. — ISBN 978-985-500-
490-6.

Довнар-Запольский, М. В. История 
Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский; 
[редколлегия.: В. М. Лебедева (отв. ред.) 
и др.]. — 3-е изд., исправленное и до-
полненное. — Минск: Беларусь, 2011. 
— 590 с. — Часть текста на белорусском 
и польском языках. — 1800 экз. — ISBN 
978-985-01-0933-0 (в пер.).

Жыццё Айчыне, гонар нікому: матэ-
рыялы міжнароднай навуковай канфе-
рэнцыі, прысвечанай 180-годдзю з дня 
нараджэння Эмерыка фон Гутэн-Чапскага, 
Мінск, 16–18 сакавіка 2009 г. / [рэдкалегія: 
Інэса Кароль, Ігар Гатальскі]. — Мінск: Вы-
давецтва Віктара Хурсіка [г. зн. В. Хурсік], 
2010. — 252 с. — Частка тэксту на поль-
скай і рускай мовах. — 300 экз. — ISBN 
978-985-6888-58-1.

Колодеевские чтения: материалы 
научно-практической конференции, 
посвященной 150-летию И. Х. Колодеева / 
[составители: И. А. Карпова, А. А. Балябин]. 
— Борисов, 2010. — 80 с. — Часть текста 
на белорусском языке. — 80 экз.

Метельский, А. А. Владельцы старого 
Несвижа / А. А. Метельский. — Минск: 
Беларуская энцыклапедыя, 2011. — 159 
с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-11-0581-2 
(в пер.).

Панов, С. В. История Беларуси. 6–11 
классы: основные даты и события с ком-
ментариями / С. В. Панов. — Минск: Авер-
сэв, 2011. — 112 с. — 3100 экз. — ISBN 
978-985-529-563-2.

Панов, С. В. История Беларуси: вторая 
половина XVI – конец XVIII в.: 8-й класс: 
рабочая тетрадь: приложение к учебнику 
«История Беларуси: вторая половина ХVI 
– конец XVIII в.» для 8-го класса обще-
образовательных учреждений (авторы: 
В. А. Белозорович, И. П. Крень, Н. Н. Гану-
щенко) / С. В. Панов. — 2-е изд. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 127 с. — 7100 экз. — IS-
BN 978-985-529-815-2.

Панов, С. В. История Беларуси: конец 
XVIII – начало XX в.: 9-й класс: рабочая 
тетрадь: пособие для учащихся учреж-
дений общего среднего образования с 
русским языком обучения : [приложение 
к учебнику «История Беларуси: конец XVIII 
– начало XX в.» для 9-го класса (под редак-
цией В. А. Сосно)] / С. В. Панов. — Минск: 
Аверсэв, 2012. — 95 с. — 5500 экз. — ISBN 
978-985-529-782-7.

Святыня нацыянальнай памяці  – Ха-
тынь = Святыня национальной памяти  
– Хатынь / [аўтары тэкста: А. Г. Зельскі, 
І. М. Напрэева; фота: С. М. Плыткевіч, 
А. Г. Зельскі, І. М. Напрэева]. — Мінск: 
Рыфтур, 2011. — 37 с. — 350 экз.

Семаков, В. В. Беловежская пуща / 
В. В. Семаков. — Минск: Беларусь, 2011. 
— 286 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-01-
0931-6 (в пер.).

Успаміны Крыштафа Завішы, вая-
воды Мінскага (1666–1721) = Pamiętniki 
Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego 
(1666–1721) : выданне з арыгінальнага 
рукапісу з заўвагамі Юльяна Барташэві-
ча; [перакл. з польск., заўвагі В. Хурсіка]. 
— Мінск: Віктар Хурсік, 2011. — 449 с. 
— Частка тэксту на лацінскай мове. — 300 
экз. — ISBN 978-985-6888-68-0.

Храптовіч-Буцянёва, В. А. Злом 
(1939–1942): успаміны / Вольга Аляк-
сандраўна Храптовіч-Буцянёва; [пера-
клад з французскай мовы Таццяны і 
Яўгена Лецкаў; прадмова Яўгена Лецкі]. 
— Мінск: Кнігазбор, 2011. — 275 с. 
— 500 экз. — ISBN 978-985-7007-23-3 
(у пер.).

Централизованное тестирование. 
История Беларуси: анализ ошибок: 
анализ ошибок ЦТ 2011 г., комментарии 
к ответам, методика расчета тестово-
го балла, тренировочные задания / 
Учреждение образования «Республи-
канский институт контроля знаний» 
Министерства образования Республи-
ки Беларусь. — Минск: Аверсэв, 2012. 
— 124 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-
533-167-5.
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Дом кнігі
«Знание», г. Мінск 
Кнігі беларускіх
выдавецтваў

1. Андрэй Мацук. Барацьба 
магнацкiх груповак у Вялікім Кня-
стве Літоўскім (1717 — 1763 гг.). 
— Мінск: Медысонт, 2010.

2. П. А. Маманович. Рынок 
ценных бумаг. — Минск: Бел-
принт, 2011.

3. Анатоль Бутэвіч. Таямнiцы 
Мiрскага замка. — Мінск: Літа-
ратура i Мастацтва, 2011.

Кніга пра нашу зямлю, якую 
некалі называлі Краінай замкаў. 
Але найперш яна пра выдат ны 
помнік, сусветна вядомы Мірскі 
замак і яго ўладальнікаў. Раз-
лічана на ўсіх, каму хочацца па-
знаёміцца з падзеямі і выбітны-
мі асобамі беларускай даўніны, 
даведацца пра легенды і падан-
ні. Вакол замка дагэтуль не сці-
хаюць спрэчкі вучоных і даслед-
чыкаў, узнікаюць новыя версіі, 
здагадкі, меркаванні. Усё гэта 
дадае кнізе займальнасці, бо пра 
сёе-тое згадваецца ў шырокім 
ужытку ўпершыню. 

4. Юрый Бохан, Анастасія 
Скеп’ян. Побыт феадалаў Вяліка-
га Княства Літоўскага ў XV — ся-
рэдзіне XVII стагоддзя. — Мінск: 
Беларусь, 2011.

5. А. А. Метельский. Владель-
цы старого Несвижа. — Минск: 
Беларуская Энцыклапедыя імя 
Петруся Броўкі, 2011.

6. Барыс Лазука. Гiсторыя су-
светнага мастацтва. — Мінск: 
Беларусь, 2011.

7. Вадим Деружинский. Тайны 
белорусской истории. — Минск: 
ФУАинформ, 2011.

8. Вадим Деружинский. Забы-
тая Беларусь. — Минск: Харвест, 
2011.

9. О. И. Румянцева. Денеж-
но-кредитное регулирование. 
— Минск: БГЭУ, 2011.

10. Г. И. Кравцова. Деятель-
ность участников рынка ценных 
бумаг. — Минск: БГЭУ, 2011.

Кнігі расійскіх
выдавецтваў

1. Николай Стариков. Кризис: 
как это делается. — Санкт-Петер-
бург: Питер, 2011.

2. Николай Стариков. Хаос и 
революции — оружие долла-
ра. — Санкт-Петербург: Питер, 
2012.

3. Ян Ван дер Неер. Всё о 
100 лучших садовых цветах. 
— Санкт-Петербург: Кристалл, 
2009,

4. Даниэла Стил. Ни о чём не 
жалею. — Москва: Эксмо, 2011.

5. Александр Никонов. Кризи-
сы в истории цивилизации. Вче-
ра, сегодня и всегда. — Санкт-
Петербург: Питер, 2011.

6. Евгений Стригин. Путин. 
Внедрение в Кремль. — Москва: 
Эксмо, 2011.

7. Леонид Млечин. Брежнев. 
Разочарование России. — Санкт-
Петербург: Питер, 2012.

8. Г. А. Кизима. Новые идеи 
для сада и огорода. — Москва: 
АСТ, 2011.

9. Все страны и территории 
мира: Новый географический 
справочник ЦРУ. — Екатерин-
бург: У-Фактория, 2009.

10. Анна Борисова. Креатив-
щик. — Москва: Астрель, 2012.
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Смирнов, Н. И. 
Прощай, “импе-
рия”, или Из жизни 
контрразведки… / 
Ни колай Смирнов. 
— Минск: Літара-
тура і Мастацтва, 
2012. — 272 с.

Героем гісторыка-
дакументальнага рама-
на з’яўляецца франта-

вік, дэсантнік, палкоўнік 
КДБ Віктар Махоркін. Яго баявы шлях 

пралягаў праз Ленінградскі фронт, Беларусь, 
Румынію, Венгрыю, Аўстрыю і Чэхаславакію. 
Запісы з асабістых дзённікаў Махоркіна пера-
мяжаюцца ў рамане з аповедам аўтара пра па-
сляваенныя гады, адзначаныя супрацьстаян-
нем спецслужб. Падчас напісання кнігі аўтар 
выкарыстоўваў малавядомыя матэрыялы з 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, 
Дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчын-
най вайны, Цэнтральнага аператыўнага архіва 
ФСБ Расіі і свой асабісты архіў.

Грамыка, М. В. 
Беларускі пей-
зажны жывапіс 
першай паловы 
ХХ стагоддзя / 
М. В. Грамыка. — 
Мінск: Беларуская 
навука, 2011. — 167 с.

У выяўленчым 
мастацтве ў розныя 

часы на першы план 
выходзілі розныя 

жанры.  Для сучаснага беларускага 
мастацтвазнаўства актуальным з’яўля-
ецца даследаванне пейзажа першай па-
ловы ХХ ст., бо менавіта ў гэты час адбыва-
лася фарміраванне нацыянальнай школы  
пейзажа, праходзіла далейшае развіццё тра-
дыцыйных яго разнавіднасцей і складванне 
новых. У даследаванні Марыі Грамыкі вы-
значана спецыфіка ролі пейзажа ў беларус-
кім выяўленчым мастацтве, разгледжаны 
эвалюцыя традыцыйнай тэматыкі і новыя 
тэндэнцыі, асветлена творчасць найбольш 
значных майстроў. 

Новосельский, 
В.В.  Ис тория 
Великого княже-
ства Литовского 
от рождения до 
Люб линской унии 
(1236 — 1569): Ве-
ликий князь Мин-
довг (1236 — 1263) / 
В. В. Новосельский. 
— Минск: Элайда, 

2012. — 308 с.
Як толькі што народжаная дзяржава 

— Вялікае Княства Літоўскае — нягледзячы 
на многія цяжкасці, змагла не толькі выжыць, 
але і стала адной з наймацнейшых у сярэдня-
вечнай Еўропе? У чым прычына гэтага фено-
мена? Толькі ў ваяўнічасці аўкшайтаў і жамой-
таў, у знаходлівасці палітычных лідараў? Гэта, 
канечне, так. Але галоўныя прычыны хаваюц-
ца ў іншым. Іх і шукае ў сваёй кнізе гісторык і 
пісьменнік Валерый Навасельцаў. 

Гарсия Маркес, Г. 
Любовь во время 
чумы / Габриэль 
Гарсиа Маркес; 
пер. с. исп. Л. П. Си-
нявской. — Москва: 
АСТ: Астрель, 2012. 
— 508 с.

Беларускі чытач 
ужо даўно мае магчы-
масць знаёміцца з тво-

рамі вялікага Маркеса. 
Перш за ўсё — праз пераклады на рускую 

мову. Але цяпер, калі гэтыя пераклады вы-
даюцца легальна, калі ў Расіі выйшлі і кніга 
ўспамінаў пісьменніка, і яго біяграфія, напіса-
ная расійскім журналістам, асабіста знаёмым 
са знакамітым аўтарам, усё, што пабачыла свет 
раней, успрымаецца нібыта па-новаму. Так і 
раман пра каханне, якое перамагае ўсё — час 
і прастору, жыццёвыя нягоды і нават неда-
сканаласць чалавечай душы, сёння чытаецца 
зусім па-іншаму.

Водгукі дасылайце на электронны адрас 
аўтара: himarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам 
“Кніжны салон”.  Тэл. 385-60-89.

— Уладзімір Пятровіч, што 
асабліва ўразіла падчас вашай 
вучобы?

— Я вельмі люблю глядзець 
мастацкую “кухню”. Калі ву-
чыўся  ў рэспубліканскай 
школе музыкі і выяўленчага 
мастацтва, нас, малых, вадзілі 
па творчых майстэрнях. І тое 
першае ўражанне дасюль памя-
таю. Палотны, гара цюбікаў ад 
алейнай фарбы…

— Калі б сёння давялося 
праводзіць майстар-клас, на 
чым бы вы засяродзілі ўвагу?

— Што вызначае майстэр-
ства? Безумоўна, прафесіяна-
лізм. Але галоўнае — кожны 
мастак павінен размаўляць 
мовай сваёй зямлі. Ведаць свае 
карані, спадчыну, этнаграфію, 
фальклор, літаратуру. 

Упэўнены, беларускае мас-
тацтва зойме сваю нішу ў су-
светнай культуры, але перш за 
ўсё павінна быць праца. Каб 
зрабіць выдатны твор, трэба 
скочыць трошкі вышэй за га-
лаву. Але гэта рэдкі момант. 
Натхненне даруецца звыш, ак-
тыўная праца ўздымае да яго. 
Калі яны сустракаюцца, тады і 
атрымліваецца тое, што назы-
ваюць азарэннем. 

Прыкладам з майго жыц-
ця расказаў бы пра працу над 
дыпломам. Быў цэйтнот. Я 
рабіў літаграфіі да твораў Він-
цэнта Дуніна-Марцінкевіча ў 
два колеры. Калі першы колер 
аддрукавалі, трэба было ра-
біць другі, раптам зразумеў, 
што ўжо адразу на камені бачу, 
што мне трэба рабіць. Колькі 
часу мінула, а твор і сёння да-
стойны. Нічога перарабіць не 
хочацца.

Ці яшчэ. Многа ездзілі па Бе-
ларусі. Быў вельмі ўзрушаны аб-
радам “Гуканне вясны”. Хацелася 
не праілюстраваць — перадаць 

гук. Ёсць лінія гучання ў музы-
цы, ёсць лінія гучання ў выяўлен-
чым мастацтве. Дык вось жадан-
не было, каб загучала. Я зрабіў 
шмат варыянтаў. Здавалася, на 
маленькіх недзе атрымоўвалася 
перадаць галоўныя складнікі — 
ветрык і блакіт. Адыход чорнага 
перад белым. Але ўнутранае па-
чуццё падказвала, што  праца-
ваць трэба ў вялікім памеры. А ў 
вялікім не атрымлівалася. Было 
шмат варыянтаў. Я не спыняўся 
— і раптам за дзве гадзіны дасяг-
нуў мэты. Пасля гэтага страшэн-
нага напружання нават заснуў 
на месцы.

Толькі падчас працы прыхо-
дзіць азарэнне.

— А ці ёсць у вас любімы час 
для працы?

— Не вылучаю раніцу, вечар. 
Люблю прыцемкі: калі папраца-
ваў у майстэрні, стаміўся, пачы-
нае прыцемак зазіраць у вокны. 
Дзень яшчэ не скончыўся, а ве-
чар не пачаўся. Ты можаш быць 
задаволены ці не вельмі, але праз 
нейкае марыва зірнеш на тое, 
што зроблена, і задасі сабе пы-
танні, на якія, можа, звычайна і 
не вельмі ахвота адказваць. 

— Уладзімір Пятровіч, што 
галоўнае не спыталіся за гэ-
тыя гады ў вас журналісты 
пра творчасць?

— Шчыра скажу, прэсай я не 
пакрыўджаны. Калі іншы раз і 
крыўдую, то толькі сам на сябе. 
Бо многія ідэі засталіся нерэа-
лізаванымі па розных прычы-
нах.

— Калі вы адчуваеце сябе 
шчаслівым? 

— Самае вялікае шчасце для 
любога мастака — штодня пра-
цаваць творча і рабіць тое, чаго 
твая душа патрабуе.

— Якія творы падрыхтавалі 
да юбілейнай выстаўкі?

— Прызнаюся, рэтраспек-
тыўных выставак не люблю. 
Заўсёды стараюся, каб экспана-
валіся творы за апошні час. Не 
стаўлю мэту кагосьці здзівіць, 
у першую чаргу трэба самому 
паглядзець трошкі збоку на 
тое, што зрабіў і як на творы 
рэагуюць іншыя. Бо ў май-
стэрні да ўласных работ хутка 
прызвычайваешся, вока “пры-
мыльваецца”. Выстаўка — доб-
рая нагода самому сабе даць 
адзнаку: што “недацягнуў”, у 
які бок трэба ісці. Дакладна 
яшчэ не вызначыўся. Абмяр-
коўваю тры варыянты. Вельмі 
важна, каб экспазіцыя была 
культуральная, каб не пера-
грузіць. Калі, умоўна, выстаў-
ка будзе складацца з 10 твораў, 
у мяне гатовых будзе 30 — каб 
было з чаго выбраць. Да самага 
апошняга моманту ідзе творчы 
працэс.

Але гэта першая ластаўка, а 
вялікая юбілейная выстаўка 
будзе ў верасні ў Нацыяналь-
ным мастацкім музеі. Хочацца 
адсунуць усе справы і займац-
ца толькі яе падрыхтоўкай, ды 
сённяшняя пасада не дазваляе 
мне цалкам прысвяціць сябе 
творчасці. Але ж справы кі-
нуць не магу — гэта будзе про-
ста амаральна.

— Якія пытанні сёння най-
больш хвалююць як кіраўніка 
творчай суполкі?

— Як старшыня Саюза і як 
выкладчык БДАМ не магу не 
думаць пра будучыню наша-
га мастацтва. Крыўдна, калі 
шэсць гадоў укладваў душу ў 
студэнта, бачыў станаўленне 
мастака, як ён рухаўся да пэў-
ных вышынь, а пасля раптам 
знік для творчасці, бо вымуша-
ны займацца пошукам сродкаў 
для існавання. Абмяркоўваў гэта 
пытанне з польскімі калегамі. У 
Польшчы пяць мастацкіх акадэ-
мій, пастаянна ідуць прагляды 
(конкурсы) работ маладых, усіх, 
хто атрымаў узнагароды, бяруць 
пад сваё крыло і стымулююць 
— ці выстаўкай, ці фінансавай 
падтрымкай і г.д. Усё робяць, каб 
дапамагчы маладому чалавеку 
раскруціць свой творчы меха-
нізм. Трэба і ў нас забяспечыць 
сістэму падтрымкі.

Карыстаючыся нагодай, 
звяртаюся да пачынаючых 
творцаў: статутам патрабуец-
ца пяць выставак, неабходных 
для ўступ лення ў маладзёжнае 
аб’яднанне, — прыходзьце да 
нас, дапаможам. Апрача ўдзелу 
ў трох выстаўках штогод (мала-
дзёжная, “Калядны фэст”, вяс-
новая) не адмовім у месцы на 
любой, калі будзе прапанаваны 
прыстойны твор. 

Аб’ядноўвайцеся ў групы з 
сябрамі, пішыце заявы на да-
памогу ў арганізацыі калек-
тыўных выставак. Наша база 
— Палац мастацтва, галерэі 
“Мастацтва” і “Беларт”. Маем 
магчымасць выйсці ў абласныя 
арганізацыі: у полацкую карцін-
ную галерэю, у Ліду, у Гомельскі 
палацава-паркавы ансамбль. На 
жаль, за апошнія гады такіх зва-
ротаў былі адзінкі. Таму галоў-
ны напрамак нашай дзейнасці 
— мацаваць звязку “Беларуская 
дзяржаўная акадэмія мастацт-
ваў — Саюз мастакоў”.

Мастак і кнігаМастак і кніга Пад вокладкайПад вокладкай
Марына ВЕСЯЛУХА
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Складнікі
творчага азарэння

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Красавіцкі каляндар шчодры на падзеі ў мастацтве Беларусі. 
Менавіта ў гэтым месяцы адзначаюць свае юбілеі Валерый Славук
і Уладзімір Савіч, трымаючы творчую справаздачу перад калегамі 
і сябрамі. Агульнымі ў іх былі і студэнцкія гады: разам вучыліся ў 
творчай майстэрні. Выстаўку твораў В. Славука “Туш і пяро” можна 
ўбачыць да 23 красавіка ў галерэі Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў, выстаўка старшыні Беларускага саюза мастакоў
У. Савіча адкрываецца сёння ў галерэі “Беларт”.

У. Савіч. “З рога ўсяго многа”.

Шаравата-блакітны колер сцен ня-
даўна адрамантаванага памяшкання 
Беларускай дзяржаўнай акадэміі мас-
тацтваў спрыяў успрыманню графіч-
ных работ Валерыя Славука, на якіх 
ажывалі і дэманстравалі яркія харак-
тары як незвычайныя фантастычныя 
істоты, так і зусім рэальныя персана-
жы. На ўрачыстым адкрыцці сабраліся 
сябры, калегі, студэнты, прыхільнікі 
творчасці і таленту Валерыя Пятрові-
ча, прагучала шмат добрых слоў у ад-
рас юбіляра.

Уладзімір Савіч, старшыня Беларус-
кага саюза мастакоў, адзначыў: “Асоба 
мастака надзвычай цікавая. Ён майстар 
дыяганалі: можа ўзяць белы аркуш па-
перы, паставіць кропку ў левым ніжнім 

кутку і дайсці да верхняга правага, — і 
ўсё складна, і ўсё скампанавана”.

Мастачка Алена Вашчанка прызнала-
ся: “Валерый Пятровіч — вялікай душы 
чалавек, і гэта адчуваецца ў яго работах. 
Яны выкананы з любоўю да кожнай на-
маляванай істоты. Заўсёды ўражвае яго 
скрупулёзнасць, распрацоўка кожнай 
дэталі і яго багатая фантазія. Казкі ро-
біць шмат хто з нас, але ў яго і жыццё-
выя сюжэты — як казачныя. Кожная га-
лінка дрэва і травінка набываюць асаблі-
вы глыбокі сэнс. Мне вельмі падабаюцца 
яго вобразы. І тое, што адмоўныя казач-
ныя персанажы ўсё роўна сімпатычныя, 
а не жудасныя”.

Мастак Уладзімір Вішнеўскі падкрэ-
сліў: “Выстаўка незвычайная. Валерый 
Славук адлюстроўвае і рэальнае, і не-
рэальнае фантастычнае жыццё. І кожны 

раз адкрывае гледачу нешта новае”.
Пра непаўторны свет чароўнай казкі, 

створаны Валерыем Славуком, гаварыў і 
загадчык кафедры графікі БДАМ Юрый 
Хілько. 

Рэктар БДАМ Міхал Баразна параўнаў 
творчасць юбіляра з паэзіяй: “Разважаць 
пра яго мастацтва — гэта як гаварыць 
пра паэзію. Ці ў захапленні з вялікай 
колькасцю эпітэтаў, ці намагацца амаль 
матэматычна апісаць складнікі: коль-
касць складоў і да т.п. Але ўсё роўна апі-
саць гэту з’яву не атрымаецца”.

Загадчык кафедры МДМ Уладзімір 
Зінкевіч высока ацаніў патаемны свет 
работ Валерыя Славука: “Мы шчодрыя 
на высокія адзнакі замежным творцам, 
але чамусьці саромеемся назваць наша-
га суайчынніка геніем. Валерый Славук 
гэтага азначэння заслугоўвае”.

Графіка як паэзія
Вольга ПАЛОМЦАВА

Вокладка альбома “Мастацтва 
Беларусі” (Масква, “Галарт”, 2010), 
для якой выкарыстаны фрагмент 

работы У. Савіча.
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Ні бесклапотныя, радасныя хлопчыкі, 
ні пярэстыя адкормленыя каты не сноўда-
юцца па дварах вёсачкі Лажкі — ужо шмат 
гадоў непалоханыя вавёркі гойсаюць па 
скрыўленых дахах, дзяцел стукае ў струх-
нелыя сцены хат. Там, у хатах, не запальва-
ецца святло ўвечары, не чуваць ні размоў, 
ні музыкі…

Пуста. На стале ў колішнім дзіцячым па-
коі сядзіць рудавалосая лялька, побач з ёй 
жаўцее стос канвертаў, на якіх ледзь-ледзь 
можна адрозніць ужо выцвілы дзіцячы по-
чырк… У родную вёсачку Лажкі ад Алесі 
Канапелькі з “гуманітарыя”.

Зона адсялення. Лісты без штэмпеляў. Ві-
даць, не пошта, а нейкі выпадковы чалавек 
прывёз іх сюды, у невялічкую беларускую 
вёсачку, у дом, дзе калісьці жыла шматдзет-
ная сям’я, гучаў дзіцячы смех, а ў двары за-
лівіста абвяшчаў раніцу гарласты певень, 
мыкала карова ды дзелавіта хадзіў за гаспа-
дыняю пушысты кот. Нехта ж чытаў гэтыя 

дзіцячыя лісты… Сёння толькі сонечныя 
промні прабягаюць па выцвілых радках. 
Мудрае Неба, яно дакладна ведае пра тое, 
што адбываецца на прыгожай, але тленнай 
зямлі, на якой усё ніяк не пасталее наіўнае 
чалавецтва, якое з цяжкасцю спасцігае ісці-
ны і бясконца робіць адны і тыя памылкі.

Ліст першы
І вось пачаўся наш “гуманітарый”. Завезлі 

нас вучоныя ад нашай бяды — ад радыя-
цыі. Але ж і ад вас. Калі мы ехалі па Белару-
сі, ішоў дождж. Навокал — імглістыя палі і 
лясы. Матуля, родненькая, як ты паспяваеш 
без мяне з двайнятамі і неслухам Грышкам? 
Хто сустракае Рагулю з пашы ўвечары?

Задумалася пра вас, а тут дзеці крычаць, 
што мы ўжо за мяжой. Нашы выхавальні-
кі пры чужых ветліва ўсміхаюцца, а калі 
нікога няма побач — толькі аддаюць рас-
параджэнні. Нічога. Вопратку ў нас забра-
лі. Замест сукенак выдалі фізкультурную 
форму, сказалі, у іншых краінах сукенкі 
насіць не прынята, усе носяць штаны. І на-
вошта толькі сястрычка аддала мне сваю 
любімую сукеначку з карункамі!

Ліст другі
Учора прыйшлі дактары — вучоныя не-

мцы, хоць бы хто рускі. Бабуля здзівіцца: 
немцы нас выратоўваюць! Карткі гартаюць, 
вывучаюць нашы хваробы, аналізы. Ківа-
юць галовамі — вельмі нас шкадуюць. Усім 

далі па шакаладцы. І ўсё пра нейкую “цёцю” 
паўтаралі, ды так сур’ёзна: “Тотэн, уэр”*.

Потым надарылі нам мяккіх кубікаў 
ды лялек Барбі. Калі дазволяць узяць, я 
прывязу, сястрычка і малыя парадуюцца. 
Хутчэй бы дамоў!

Ліст трэці
Адзін доктар на маленькага Колю кажа 

Ніколя. Мы пачалі яго дражніць: “Ніколі-
Ніколі, не будзе ніколі”. Ён заплакаў. Стала 
шкада яго, я ім крычу: “Маўчыце, дурні!” 
Потым яго пачалі Колікам клікаць. Мы з 
ім пасябравалі, гуляем у футбол. Вакол са-
наторыя, дзе мы тады жылі, лужкоў вельмі 
шмат. Толькі мы там нядоўга заставаліся. 
Сталі нас раздаваць па сем’ях.

Коліка да сябе ўзялі пажылыя ўрачы. А 
нас, сябровак, усіх чацвярых, узяла адна 
сям’я, добра, што не па адной, а то было б 
вельмі сумна. Хаця лепей бы дахаты хут-
чэй адправілі. Яшчэ кепска — кроў ідзе 
часта з носа і галава баліць.

Ліст чацвёрты
Раз-пораз нас водзяць да дактароў. Мы 

думалі, яны нас у вёску завязуць, бо яны 
размаўлялі пра нейкія “палявыя замеры”, 
але не, па-ранейшаму ўсе жывём у горадзе 
па сем’ях. Толькі ў бальніцы бачымся. Нас 
вучаць на камп’ютары гуляць. А так бы доб-
ра поле ўбачыць, матылёў. Усё чакаю, калі 

скончыцца гэты “гуманітарый”, каб хутчэй 
дадому. Толькі, здаецца, і канікулы тут прой-
дуць. А блізняты без мяне моцна падраслі? 
Як ты без мяне ўпраўляешся, мамачка?

Ліст пяты
Нас вазілі на мора! Але зямля тут не такая, як 

у нас — чужынная, жорсткая. Нават сесці на яе 
непрыемна. Сонца паліць. А ў вас, перадаюць, 
дажджы. Можа, ужо і грыбы пайшлі? Але ж ра-
дыяцыя, збіраць нельга…

Вадзілі нас у сваю царкву, кажуць, Бог для 
ўсіх адзіны.

Сумую па дзядзьку Сцяпану і цётачцы Каця-
рыне, бабулі Ганне. Часта думаю пра іх. 

Хтосьці прывёз Алесьчыны лісты дадому. 
Магчыма, іх прачыталі, ды адказваць на іх не 
было каму і не было куды. Ды ці да іх было? Усё 
кінулі пры адсяленні. Раніцай на лісты кладуц-
ца сонечныя промні, уначы на іх глядзяць зо-
ры. Часам цікаўная вавёрка зазірне праз акно 
ў чалавечае жытло… Сёння Алесі было б за 
трыццаць. У яе была б сям’я, дзеці…

Стаіць у зоне адсялення закінутая вёска, ля-
жаць дзіцячыя лісты ў пустой хаце. А чалавек 
рыхтуецца ўвасобіць у жыццё новыя ідэі, пе-
рарабляючы тое, што дасталося яму ад Бога.

Пераклад з рускай 
Вольгі Паўлючэнкі

* Смяротна, безнадзейна.

Пяць неадпраўленых лістоў
Апавяданне

Вёска
i …«Паска»

Як i спрадвеку, Вёска рыхтавалася да Вялi-
кадня — галоўнага веснавога свята. Гаспада-
ры-мужчыны паглядвалi на гадавалых парсю-
коў — якога спадручней закалоць? Калі таго, 
што хвацка хлёбае-хапае мешанку — з яго 
будзе добрае, тлустае сала i кумпякi, а як таго, 
што перабiрае ядою, выварочвае яе з карыта 
— сала будзе з мяснымi пражылкамi, а сцёгны 
— сухаватымi.

Галовы жанчын былi заняты iншым. Хаты 
“да Паскi”, як на Палессі кажуць, павiнны былi 
зiхацець чысцiнёю — каб жа суседзi не абгава-
рылi, а госцi пахвалiлi, ды самiм было ўтульна 
i радасна сустракаць Вялiкi святы дзень. За 
месяц-другi да яго гаспадынi выносiлi на пра-
сушку i праветрывалі падушкi, матрацы, ды-
ваны; з вокнаў знiмалi фiранкi, гардзiны — на 
мыццё-падсiньванне; бялiлi грубкі, печы, столi 
i кухнi. Некаторыя, маладзейшыя, мянялi ў 
пакоях шпалеры. Пасля такога “марафету” ў 
хатах станавiлася чыста i святочна.

Прыбiралiся-падмяталiся i панадворкі, на-
водзiўся парадак нават у хлявах, адрынах. 
Падграбалiся агароды. Дзе-хто па восенi 
ўправiўся пазгрэбваць стары бульбоўнiк i па-
палiць яго, а хто — спецыяльна пакiнуў, каб з 
бацвiння дажджы i снег вымачылi-вымаразiлi 
ўсе спажыўныя рэчывы адразу ў зямлю. Пасля 
зiмоўкi рэшткi бульбоўніку вяскоўцы сцягва-
лi да куч i палiлi. Дым ад смаленых кабаноў, 
паленага смецця на агародах перамешваўся ў 
адзiн пах, якi прадвяшчаў, што хутка настане 
Вялiкдзень.

Вопратцы жанчыны таксама ўдзялялi не 
абы-якую ўвагу: старэйшыя шылi новыя су-
кенкi або кофты ў мясцовай краўчыхi, мала-
дзейшыя ехалi па ўборы для ўсёй сям’i на 
базар у Хойнiкi або ў Чарнiгаў (на пароме да 
яго рукой падаць). Там яны прыкуплялi сабе 
штосьцi маднейшае, а старым маткам — “све-
жую” хустку-гарусоўку, вiгоневую або шар-
сцяную кофту з кішэнямi (у адну — лузанцоў, 

у другую — семак насыпаць, каб, седзячы на 
лавачцы святочнай вулiцы, частавала суседак 
i вулiчную дзятву).

А ўжо як сур’ёзна i адказна гаспадынi ставi-
лiся да працэдуры фарбавання яек — спакон-
вечнага, нязменнага атрыбута доўгачаканага 
Вялiкадня! Адны на працягу года збiралi шалу-
пiнне з цыбулi, iншыя, каб пафарсiць i ўцерцi 
носа суседкам, куплялi на базары фарбы. Дзецi 
аж бiлiся за тыя сiнiя цi зялёныя “крашанкi”, бо 
пафарбаваныя шалупiннем былi не такiя, на 
iх погляд, прывабныя. “Пад вялiкiм сакрэтам” 
яны зараней расказвалi-хвалiлiся адно аднаму, 
у каго якiя яйкi будуць, i дамаўлялiся, на што 
будуць гуляць “у мацакi”. 

Напярэдаднi свята, у Вялiкую суботу, “удос-
вета”, над камiнамi хат да неба ўзвiвалiся колцы 
дыму — колцы жывой, люднай вёскi. Гаспадынi 
пачыналi чараваць над прыгатаваннем абрада-
вай i святочнай ежы. Перш-наперш замешва-
лася цеста для выпякання ў печы велiкодных 
булак-кулiчоў — без iх якая ж “Паска”? Цеста 
павiнна было “падысцi”, каб жа булкi былi “бу-
хонымi” (пульхнымi), а не пляскатымi блiнамi. 
У кожнай гаспадыні Вёскi былi свае рэцэпты 
iх прыгатавання, якiя перадавалiся з пакален-
ня ў пакаленне. Яйкi, малако, тварог былi да-
машнiя — мука, разынкi i дрожджы зараней 
прыдбаны-нарыхтаваны. Пакуль у дзежачках, 
мiсках, тазiках падыходзiла цеста для булак, 
печ застаўлялася вялiзнымi чыгунамi з бульбай 
— для жывёлы. Тры днi Вёска будзе гуляць-ад-
пачываць. Яе жыхары, “ад малога — да вялiка-
га”, ведалi: “Працаваць на Паску — вялiкi грэх!” 
Кармiць-паiць жыўнасць грахом не лiчылася. 
Усе велiкодныя днi печ не будзе палiцца — так 
ушаноўвалася смерць Збавiцеля. Калi печ добра 
прагравалася, наступала чарга кумпякоў, булак, 
яек… Ужо апоўднi Вёска плыла-купалася ў во-
дарах смажанай, печанай, варанай ежы. Напе-
радзе чакала перадвелiкодная ноч набажэнства 
— “усяночная”.

Потым наступаў доўгачаканы ранак таго 
дня, калi гаспадынi паводле спаконвечнага 
звычая сваiх дзядоў-прадзедаў налiвалi ў мi-
сачку са свянчонымi “крашанкамi” ваду і ўся 
сям’я апаласквала тою вадой твары, каб былi 
яснымi, прыгожымі цэлы год. Толькi пасля 
гэтай працэдуры можна было сядаць за свя-
точныя сталы. Першымi трэба паспытаць ве-
лiкодную булку, яйка (пабiцца перад гэтым iм 
з сямейнікамі) i толькi потым прыступаць да 
смакавання ўсяго таго, чым застаўляўся стол. 
Закончыўшы велiкодны сняданак, вяскоўцы 
выходзiлi на святочныя вулiцы i “хрыстоса-
валiся” з суседзямi. З нязменным воклiчам: 
“Хрыстос уваскрос!”, а тыя у адказ: “Ваiсцiну 
ўваскрос!” — тры разы абдымалiся-цалавалiся 
i абменьвалiся “крашанкамi”. I так — тры днi!..

Кажуць: чалавек толькi гадае, а Бог — ведае 
i мае!

Нiхто з тых, хто так рыхтаваўся да Вялiкад-
ня, нават у самым жудасным сне не бачыў, што 
якраз “на Паску”, у святы дзень, калi ў права-
слаўных цэрквах будзе адбывацца асвячэнне 
велiкодных яек i булак-кулiчоў, iм давядзецца 
пакiдаць сваю Вёску…

У той чорны год i ў той майскi дзень, што 
таксама стаў чорным, у Вёсцы адбыўся вялiкi 
гвалт. Аўтобусы, нiбы вялiзныя ненажэрныя 
жукi-пачвары, забiралi сваю здабычу — лю-
дзей — i везлi iх (пад трывожныя сiрэны даiш-
ных “канарэек”) i ад булак-кулiчоў, i ад кумпя-
коў, i ад “крашанак-мацакоў”.

Пасля таго, на здзіўленне, сонечнага, як 
заўжды, дня, таго праклятага Богам i людзь-
мi года, над камiнамi хат Вёскi болей не вiўся 
колцамi ў неба шэра-блакiтны дым жыцця, 
паветра болей не было напоўнена смачнымi 
пахамi печанага, смажанага, вэнджанага. Па яе 
вулiцах болей не бегалi з “мацакамi” дзецi, на 
лавачках не сядзелi ў святочных уборах людзi, 
дзяўчаткi-падлеткi не iшлi да блiжэйшага лесу 
па першакветкi.

Вулiцы Вёскi сталі ў той дзень пустымi i 
чыстымi. Без людзей, без рознакаляровага 
шалупiння яек, семак i арэхаў яны хутка па-
чалi травянець, а з часам зараслi быльнягом i 
хмызнякамі.

У той год, “на Паску”, Вёска… памерла…
I толькi былым яе жыхарам яна i цяпер снiц-

ца. Сніцца жывая…

Начныя
змоўшчыкі

Прыехаў да бацькоў у вёску Шура і не вы-
трымаў — на золку, тайком, каб не разбудзiць 
яшчэ сонных старых, выйшаў на двор. Пад 
страхой адрыны вiселi лазовыя кашалi i бера-
сцяныя каробкi. Зняў адну з iх — “самую па-
хватную”, як пра яе казала мацi. Ногi самi па-
вялi да веснiц на агарод — за iм пачынаўся лес. 
Змалку, разам з братамi i сёстрамi, ён бегаў-
хадзiў сюды па ягады, грыбы, арэхi-лузанцы і 
жалуды. Ведаў, як i ўсе ў iх сям’i, кожнае гры-
бовiшча, самыя ягадныя мясцiны, урадлiвыя 
ляшчыны i старыя дубы-волаты ва ўрочышчы 
Будзiшча пад Дубровiцай. Лясныя дармавыя 
(толькi не лянуйся) дары: сушаныя, вараныя, 
настоеныя, закатаныя ў слоікі — не пераво-
дзiлiся ў iх хаце. Без лесу палешукі не ўяўлялi 
сабе жыцця. А пасля той, праклятай Богам i 
людзьмi, Чарнобыльскай аварыi сюды няма 
дарогi. Лес стаў небяспечны. Да ўсяго таго, што 
ў iм расло, нельга нават дакранацца, не тое што 

ўзяць ды есцi. Але дзе ж тут утрымаешся?
Абышоў-прадзёрся па ўсiх сямейных гры-

бовiшчах, якiя снiлiся па начах, i набраў-вы-
браў поўную каробку адборных маладых 
баравiкоў i падасiнавiкаў. Старых, якiх было 
процьма, не чапаў. Калi прынёс iх дахаты, мацi 
з бацькам толькi ахнулi ад радасцi i здзiўлення. 
(Пасля аварыi, пастарэлыя неяк разам, бацькi 
баялiся хадзiць у лес). Нi слова не кажучы, селi 
ўтраiх перабiраць: абглядаючы, абмацваючы i 
нюхаючы кожны грыб. Бацькi пыталiся пры 
гэтым, на якiм грыбовiшчы ён узяў таго цi iн-
шага “красеня”. Калi закончылi перабiранне, 
сын адняў трэцюю частку грыбоў i са словамi: 
“Шуры пакажу (жонка — таксама Шура), хай 
пацешыць душу, яна ж такая ж заўзятая грыб-
нiца, як i я”, — склаў iх у невялiкае пластмаса-
вае вядзерца, а вядзерца паставiў у пакет. Тыя, 
што засталiся, мацi акуратненька разлажыла 
на блясе i засунула ў вытапленую печ. Па пры-
вычцы. (Колькi ж тых блях з грыбамi яна высу-
шыла за сваё жыццё!). Вячэрнiм прыгарадным 
цягнiком Шура вярнуўся дамоў, у Хойнiкi.

— Паглядзi, што я прывёз, — паказаў ён па-
кет на кухнi, калi iх дзецi забаўлялiся ў пакоi. 
Яго Шура цiха ахнула i хутчэй закрыла той па-
кет: дзецi пабачаць, грыбоў захочуць, яны ж iх 
смажанымi так любiлi…

— Палюбуйся, адвядзi душу i тады занясу 
ў кантэйнер, — сказаў ён, а сам, вiнавата гля-
нуўшы на сваю Шуру, пайшоў да дзяцей. Тая 
ўсунула галаву ў пакет i пачала нюхаць — во-
дар-пах лясных прыгажуноў, не перадаць, 
— потым затулiла i схавала пакет пад стол. 
Змахнула з вачэй няпрошаную слязiнку.

Вечарам, калi паўкладвалi спаць дзяцей, іх 
маці Шура дастала з-пад стала грыбы, памы-
ла iх у некалькiх водах (у адной дык з воца-
там), потым адварыла ў трох водах (кожны 
раз злiваючы яе прэч), пасля пасмажыла пад 
накрыўкай, дадала цыбулi, лаўровага лiста, 
перцу. Пакуль управiлася з тымi грыбамi, на-
дышла ноч. Шура-гаспадар не спаў. Чакаў 
грыбоў. Дачакаўшыся, ён, абыякавы да пітва, 
паставiў на стол бутэльку з гарэлкай. Моўчкi 
паналiваў у кiлiшкi па грамаў пяцьдзясят. На 
гэта яго Шура i слова не сказала. Як моўчкi вы-
пiлi, так моўчкi і накiнулiся яны сярод ночы на 
тыя грыбы, бы век не бачылi. Потым ён зноў 
капнуў у чарчыны па пяць грамаў. Елi-глыталi 
смажэнне, як змоўшчыкі, часта аглядваючыся 
на дзверы кухнi, — баяліся, што ад грыбнога 
паху папрачынаюцца дзецi i таксама захо-
чуць гэтай смакаты.

…Хойнiкi. Ноч. У трохпакаёвай кватэры 
мiкрараёна “Мелiяратар” на кухнi за чыстай 
патэльняй сядзяць двое i мараць пра той час, 
калi яны, не хаваючыся, будуць есцi-смака-
ваць любiмыя з дзяцiнства грыбы.

Два апавяданні



Сёння ў Мінску адбудзец-
ца ўрачыстае адкрыццё II 

міжнароднага фестывалю “Ула-
дзімір Співакоў запрашае”. Гран-
дыёзны гала-канцэрт сусветных 
зорак, лепшых оперных салістаў 
Еўропы і СНД, будзе суправа-

джаць Нацыянальны філарма-
нічны аркестр Расіі пад кіраўні-
цтвам народнага артыста СССР 
У. Співакова. У праграме — 
арыі, аркестравыя фрагменты з 
твораў В. А. Моцарта, Дж. Вер-
дзі, Ш. Гуно, Ж. Бізэ. Пройдзе 
канцэрт у НАВТ оперы і балета 
Беларусі. Тут плануецца і не-
звычайная фестывальная імп-
рэза: паказ фільма Чарлі Чап-
ліна “Агні вялікага горада” пад 
жывое гучанне яго легендарнай 
музыкі ў выкананні расійскіх 
гасцей на чале са знакамітым 
маэстра. Закрыццё фестывалю 
— 28 красавіка ў Вялікай зале 
Беларускай дзяржаўнай філар-
моніі.

Міжнародны фестываль 
этнакультур ладзіцца па 

20 красавіка ў Беларускай дзяр-
жаўнай акадэміі музыкі ў межах 
ХХІ міжнародных навуковых 
чытанняў памяці Л. Мухарын-
скай. У праграме чытанняў і фе-
стывалю, паяднаных агульнаю 
назвай “Музычная культура 
Беларусі: новыя кірункі даследа-
ванняў”, бяруць удзел навукоў-
цы, выканаўцы, этнаграфічныя 
калектывы з розных краін. Да-
клады, відэапрэзентацыі спалу-
чаюцца з жывымі канцэртамі, 
якія прадстаўляюць песенны ды 
інструментальны фальклор еў-
рапейскага і азіяцкага культур-
ных рэгіёнаў.   

Беларускі паэтычны тэатр 
аднаго акцёра “Зьніч”пад 

кіраўніцтвам Галіны Дзягілевай 
рыхтуе імпрэзу “Увесь ён — во-
ля і святло” (паэзія Аляксандра 
Блока ў перакладах Сяргея Гра-
хоўскага і класічная музыка ХІХ 
— ХХ стагоддзяў). У гэтым спек-
таклі, які абудзецца 25 красавіка 
ў Белдзяржфілармоніі, удзель-
нічаюць музыканты Таццяна 
Шумакова (цымбалы), Наталля 
Сазановіч (фартэпіяна) ды дра-
матычныя артысты Уладзімір 
Рагаўцоў і Галіна Дзягілева.  

Дзяржаўны літаратурны 
музей Янкі Купалы су-

месна з Беларускай дзяржаў-
най акадэміяй музыкі правялі 
літаратурна-музычную імпрэзу 
“Янка Купала — выток паэзіі і 
музыкі”, прысвечаную юбілею 
народнага паэта. Вершы песня-
ра, музычныя творы на яго сло-
вы, а таксама музыку, навеяную 
творчасцю і асобай класіка, вы-
каналі паэты Сяргей Панізнік, 
Павел Шруб, выкладчыкі БДАМ 
Віктар Войцік, Вячаслаў Кузня-
цоў, Уладзімір Каральчук, Мі-
кола Літвін, Ларыса Мурашка, 
Сяргей Янковіч, а таксама сту-
дэнты і аспіранты гэтай ВНУ.
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Чарнобыльская бяда — гэта 
з’ява без колеру і паху. Як яе па-
казаць? Нашы мастакі знайшлі 
свае індывідуальныя падыходы, 
увасабляючы радыяцыю падоб-
най да туману, што пранік у нашы 
душы, целы, робячы іх пустымі, 
халоднымі, неўспрымальнымі да 
дабра: радыяцыя абяцае смерць… 
Творы гэтай тэматыкі ў розных 
відах і жанрах экспанаваліся і экс-
пануюцца ў выставачных залах 
Беларусі і далёка за мяжой. Яны 
не страчваюць сваю актуальнасць, 
уражваюць гледача і надоўга заста-
юцца ў памяці. 

Помняцца вобразы жывапіс-
ных палотнаў “Апаленыя крылы”  
І. Белановіча, ”Боль маёй Белару-
сі” У.Вальнова, “Мёртвая вёска”  
В.Валынца, “Жанчына з кветкай” 
Л.Гоманава, “За што, Госпадзі” 
Л.Дударэнкі,  “Трывожная цішы-
ня” У. Кухарава, “Чарнобыль. Тут 
былі людзі” У.Маскоўскіх, “Адвеч-
ны боль” А.Рыбчынскага; у графі-
цы —“Зона забруджання”  М.Арса-
ланава, серыя “Квадрат Чарно-
быля” Л. Асецкага, ”Пакутніцы 
духоўнага Чарнобыля” У. Басалыгі, 
серыя “Прывіды маёй маленькай 
Радзімы” У. Васюка, “Бабіна лета 
ў Мазыры” П. Дурчына, трыпціх 
“Прадчуванне бяды” А. Кашкурэ-
віча, серыя “Маўчанне” У. Савіча, 
“Сухія кветкі” А.Сеслікавай, серыя 
“Краіна забыцця” Р. Сітніцы. Пом-
няцца скульптурныя творы “За-
гінулым пры тушэнні пажару на 
АЭС прысвячаецца” М.Дробыша, 
“Людзі і дрэвы” А. Купрыянава, 
“Чорная вестка” У.Слабодчыка-
ва, “Апагей” Л.Яшэнкі; у керамі-
цы — “Метамарфозы” А. Зіменкі, 
“Кліч” Т. Курачыцкай, “Жанчыны 
Палесся” А. Ярмоленкі; у ручніках 
— “Дакрананне”, Травень”, “Дзічкі” 
П. Бондара. А яшчэ плакаты “26 
красавіка 1986 года” Л. Гоманава, 
“Божа, злітуйся” У. Жука, “Нябач-
ная вайна” Я. Хайруліна; серыя ма-
стацка-графічных рэканструкцый  
“Нацыянальны касцюм раёнаў 
Чарнобыля” М. Раманюка... А хто 
ж не памятае цыкл манументаль-
ных палотнаў М.Савіцкага “Чор-
ная быль” (“Крыж надзеі”, “Эваку-
ацыя”, “Плач па зямлі”, “Рэквіем”, 
“Відушчы”, “Настальгія”, “Пакіну-
тыя”, “Чарнобыльская мадонна”, 
“Доля”, “Забароненая зона”)! Па 
моцы ўздзеяння гэтыя карціны 
можна параўнаць з яго ж вядомым 
ваенным цыклам “Лічбы на сэр-
цы”. Прысвечаныя чарнобыльскай 
навале работы сталага майстра, 
выкананыя ў высокіх акадэмічных 
традыцыях, узрушваюць той воб-
разнай пераканальнасцю, з якой 
увасоблена пачуццё неадступнай 
трагедыі, страху нябачнай смерці. 

Ад гэтай балючай тэмы, зда-
ецца, не застаўся ў баку ніводзін 
творца. І асабліва яскрава раскры-
валі глыбіню экалагічнай небяспе-
кі праз свой эмацыянальны твор-
чы роздум тыя жывапісцы, якія 
з’ездзілі на тэрыторыю адчужэння 
ў маі 1987 года. У смертаноснай зо-
не яны рабілі натурныя замалёўкі, 
эцюды, накіды. Як самая лепшая з 
серыі “Чарнобыль” Валерыя Шка-
рубы  была адзначана кампазіцыя 
“Туман” (1987, дыплом Саюза ма-
стакоў БССР). Твор уражвае філа-
софскай глыбінёй. Позірк гледача  
прыцягвае нейкае невытлумачаль-
нае святло, атмасфера, якая зыхо-
дзіць з глыбіні палатна і прымушае 
зноў і зноў углядацца да яго. Здаец-
ца, што яшчэ трошкі — і туман па-
ступова паглыне ўсё жывое і стане 
адчувальным у рэальнасці. Аўтар 
знаходзіць аналогію: радыяцыя 
падобная да туману, які хавае не-
шта страшнае, што немагчыма ні 
зразумець, ні прадбачыць, ад чаго 

дранцвее душа, робіцца чэрствай і 
абыякавай...

У работах Уладзіміра Кожуха на 
тэму чарнобыльскай трагедыі з-за 
сухой дакументальнасці праглядае 
метафарычна абагульнены, глыбо-
ка псіхалагічны вобраз. З яго серыі 
“Чарнобыльская хроніка” мяне 
асаб ліва ўражвае “Вар’ят” (1987). 
Які экспрэсіўны вобраз! Не ведае 
гэты небарака, як яму змагацца з 
невядомай бядою, боль і адчай на 
яго твары, бо не хоча ён пакідаць 
родны кут, сваю зямлю. Чала-
век нібы хоча разагнаць цёмныя 
атрутныя хмары. 

Не магу не засяродзіць увагу 
на творчасці Віктара Шматава, для 
якога чарнобыльская катастрофа 
сталася вялікай асабістай трагеды-
яй, падарвала здароўе, скараціла 

жыццё мастаку. Нарадзіўся ён за 
27 кіламетраў ад цяперашняй “зо-
ны”; на маляўнічым беразе Дняп-
ра, сярод неабсяжных лугоў, ма-
гутных дубнякоў і соснаў прайшло 
яго дзяцінства. Прырода Палесся, 
сакавітыя і кантрасныя фарбы 
поўдня Беларусі, адметны фальк-
лор адбіліся ў яго творчасці. Серыі 
работ В. Шма тава прысвечаныя 
родным мясцінам. Сюды ён неад-
нойчы наведваўся з эцюднікам. І 
да выбуху ў Чарнобылі, і пасля. Ды 
толькі тэматыка і назвы яго работ 
змяніліся: “Палессе пасля Чарно-
быля”, “Чарнобыльская трагедыя”... 
Яны напісаныя ў рэалістычнай ма-
неры, проста і даходліва, і кожная 
мае  сваю гісторыю. Палатно “Па-
хаванне ў чарнобыльскай зоне” 
нарадзілася адразу пасля паездкі 

ў Магілёўскую вобласць у вёску 
Калыбень, што за 18 км ад Чарно-
быля. Жудасная сцэна — пахаван-
не забруджаных радыяцыяй вёсак 
— занатавана мастаком. З гэткай 
жа суровай экспрэсіяй напісаныя 
ім “Дарога ў зону”, “Палескія кры-
жы”... Карціны такога кшталту бе-
ларускія гледачы не купляюць. Але 
за мяжой — у Францыі, Германіі, 
Італіі, ЗША, калі там разам з іншы-
мі нашымі мастакамі выстаўляў 
свае творы В. Шматаў, іх набывалі.

Яго карціна “Маці” — велічны, 
абагульнены  вобраз Радзімы-Бела-
русі, была задуманая  В. Шматавым 
падчас паездкі з экспедыцыяй у зо-
ну ў 1991-м. Размаўляючы з вяскоў-
цамі, якія адмовіліся выехаць з не-
бяспечных мясцін, рабіў замалёўкі. 
Стварыў некалькі карцін, і нарэшце 

з’явілася тая, пра якую загаварылі. 
Жанчы на, увасобленая на ёй, не 
крочыць, яна нібы ляціць. Аблокі 
— як белыя крылы, раскінутыя над 
зямлёй, над маляўнічым палескім 
краявідам з Дняпром ды неабсяж-
нымі пушчамі. Твар жанчыны са-
мотны, з пячаткай трагізму. Але 
ва ўсёй постаці бачны нязломны 
характар. Насуперак нягодам яна 
мкне наперад... 

Адзін з першых адгукнуўся на 
чарнобыльскую бяду ўраджэнец 
Гомеля Віктар Барабанцаў. У яго 
палотнах (“Эвакуацыя”, “Кінуты 
двор”, “Трывожны крык”, трыпціхі 
“Зона” і “Тут была вёска” ды інш.) 
— шчырае імкненне данесці сэнс 
убачанага ў пацярпелых раёнах, 
перасцерагчы людзей ад сусветнай 
катастрофы. Тэма Чарнобыля і 

сёння трывожыць мастака. А праз 
яе ён прыйшоў і да тэмы асэнса-
вання рэлігіі ў сваёй творчасці. 

У жывапісе Уладзіміра Гардзеен-
кі пранізліва гучыць тэма любові 
да роднага Палесся ў спалучэнні з 
тэмай неадступнага болю мастака 
за трагічны лёс непаўторна пры-
гожага, самабытнага кутка, за лёс 
дарагіх землякоў. Запамінальныя 
сюжэтна-тэматычныя  карціны, 
партрэты, пейзажы, нацюрморты 
(серыя “Палессе. Драма ХХ ста-
годдзя”, палотны “Перасяленцы”, 
“Чырвоныя дрэвы”, “Час каметы 
Галея”, “Край майго дзяцінства”, 
“Музыка мёртвых струнаў”, “За-
мест некралога, або Ваневы тапач-
кі” , “Пеўні тут болей не спяваюць” 
і шмат іншых) ярка раскрываюць 
талент жывапісца і моцна ўзруш-
ваюць гледача.  

Чорнай лініяй праходзіць гэ-
тая тэма і ў беларускім дэкара-
тыўна-прыкладным мастацтве. 
Аляксандр  Кішчанка зрабіў габе-
лен “Чарнобыль” (10 х 4 метры), 
які цяпер знаходзіцца ў будынку 
ААН. У творчай спадчыне маста-
ка і тэматычная работа “Ён будзе 
жыць”: цяжарная маладая жан-
чына ў чарнобыльскай зоне думае 
пра будучае немаўля.

Наша знаная суайчынніца Воль-
га Дзёмкіна, якая цяпер жыве ў 
Францыі, жыла і працавала на ра-
дзіме, калі здарылася чарнобыль-
ская катастрофа. Менавіта ў Бела-
русі мастачка стварыла свае вя-
домыя габелены “Чорная быліна” 
(1989), “Крыніца часу”, “Зорка Па-
лын” (1991). “Чорная быліна” мае і 
другую назву: “Пра ненароджаных 
дзяцей Палесся”. Твор гэты В.Дзём-
кіна прысвяціла сваёй сястры, якая 
стала ахвярай чарнобыльскай тра-
гедыі. На габелене — жанчыны ў 
жалобе: з-за радыяцыйнага абпра-
меньвання яны змушаныя пазба-
віцца плода, які выношвалі з такой 
любоўю. Поўныя смутку вочы ма-
цярок зямлі беларускай, апаленых 
Чарнобылем. 

Не пералічыць усіх персаналь-
ных выставак, якія нашы мастакі 
прысвячалі чарнобыльскай тэме 
і ладзілі не толькі ў беларускіх га-
радах, але і ў Расіі, Германіі, Літве, 
Іспаніі, Балгарыі, ЗША, Францыі,  
Швейцарыі, іншых краінах. Траге-
дыя адлюстравалася і ў творчасці 
дзяцей: адпаведная выстаўка бы-
ла паказана ў Дзіцячым рэабілі-
тацыйным цэнтры “Ждановічы”, 
вандравала па Беларусі, экспана-
валася за мяжой. Пра “мірную” 
трагедыю нашай зямлі даведаліся 
ўсе, хто пабываў на выстаўках, якія 
праходзілі ў далёкіх ад нас краінах. 
Тэма чарнобыльскага болю нага-
дала пра сябе з новай вастрынёй, 
калі год таму ў Японіі выбухнула 
Фукусіма... Яшчэ адна вялікая бя-
да на агульнай для ўсіх Зямлі — як 
жудасны знак апакаліпсісу, папя-
рэджання тым, хто ў клопатах пра 
вырашэнне надзённых праблем не 
задумваецца пра перспектыву, пра 
лёс будучых пакаленняў і страчвае 
пільнасць перад “мірным” атамам. 

Беларусь пераадольвае наступ-
ствы катастрофы, што здарылася 
вясною 1986-га. Мастакі шукаюць 
актуальныя падыходы да вобраз-
нага асэнсавання чарнобыльскай 
тэмы, каб з новаю сілай выказаць 
сваю неабыякавасць і душэўную 
трывогу. 

Нельга жыць і не помніць страшны дзень 26 красавіка 1986 года, які змяніў, 
перакуліў, зламаў лёсы тысяч і тысяч людзей. За словам “Чарнобыль” для нас — 
не толькі катастрофа на атамнай станцыі, а і складанае спляценне праблем: 
палітычных, эканамічных, экалагічных, маральных. І хаця шмат было зроблена
і робіцца дзяржавай  для пераадолення няўмольных наступстваў радыяцыі, 
праблемы, звязаныя з ёю, ёсць і сёння. І знаходзяць сваё пранізліва-ўражлівае 
ўвасабленне ў выяўленчым мастацтве. 

Галія ФАТЫХАВА

Памяць праз вобраз

Маэстра Уладзімір Співакоў.

Габелен Вольгі Дзёмкінай «Зорка Палын» (1991).
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Сёлетні “Тыдзень музыкі для дзяцей 
і юнацтва” запомніўся яго ўдзельні-
кам як непаўторная падзея: канцэрты, 
майстар-класы, творчыя сустрэчы. 
Адкрыццё “Тыдня” адбылося на сцэне 
Брэсцкага абласнога тэатра музыкі і 
драмы. Гэты канцэрт стаў вялікім па-
дарункам для прыхільнікаў музыкі. У 
выкананні народнага артыста Белару-
сі, прафесара Ігара Алоўнікава і сімфа-
нічнага аркестра мясцовага музычнага 
каледжа (мастацкі кіраўнік — Людмі-

ла Жабінская) прагучаў Першы кан-
цэрт для фартэпіяна Ф. Ліста. Слухачы 
атрымалі асалоду ад выканальніцкага 
майстэрства і прафесіяналізму нашага 
знакамітага піяніста. Таксама ў пра-
граме бралі ўдзел навучэнцы каледжа 
Сірануш Сарыбекян і Сяргей Альтшу-
лер: яны саліравалі, адпаведна, у Кан-
цэртах Э. Грыга і Ф. Шапэна. Цікавым 
і пазнавальным для студэнтаў каледжа 
аказаўся майстар-клас Ігара Алоўніка-
ва, прысвечаны асаблівасцям выканан-

ня фартэпіянных твораў Ё. Гайдна, чыё 
280-годдзе з дня нараджэння адзначыў 
увесь музычны свет.

Падчас “Тыдня” адбылася творчая 
сустрэча з кампазітарам, дацэнтам Бе-
ларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 
Ларысай Мурашкай. Яна распавяла 
пра беларускую кампазітарскую шко-
лу, асаблівасці і складанасць прафесіі 
кампазітара, пра сваё творчае станаў-
ленне, настаўнікаў. Навучэнцы кале-
джа і музычнай школы пры каледжы 
спецыяльна да гэтай сустрэчы падрых-
тавалі творы беларускіх аўтараў Лары-
сы Мурашкі, Віктара Войціка, Галіны 
Гарэлавай, Генаддзя Ермачэнкава і з 
вялікім натхненнем выканалі іх у кан-
цэртнай праграме. Юныя музыканты 
атрымалі шчырую падтрымку слуха-
чоў і сваёй госці. Цікавым і яркім пра-
цягам сустрэчы стаўся паказ музыкі 
навучэнцаў каледжа, якія займаюцца 
кампазіцыяй у класе маладога творцы, 
выкладчыка Юрыя Цагойкі. На завяр-
шэнне імпрэзы салістка Нацыяналь-
нага акадэмічнага народнага аркестра 
Беларусі імя І. І. Жыновіча Ніна Кава-
лёва выканала ў суправаджэнні Л. Му-
рашкі песні Ларысы Фёдараўны “Пры-
знанне” на верш Таісы Мельчанкі ды 
“Бацькаўшчына” на верш Уладзіміра 
Караткевіча. Уражанні ад візіту кампа-
зітара, прыемныя ўспаміны застануц-
ца ва ўдзельнікаў сустрэчы надоўга.

Такое свята музыкі для моладзі ў 
Брэсце — падзея незвычайная і доб-
ры знак таго, што класічнае мастацтва 
не страціла сваю годнасць, запатраба-
ванасць і збірае вакол сябе прыхіль-

нікаў высокай музычнай культуры. 
Рэпертуар удзельнікаў канцэртаў — і 
калектываў, і салістаў — быў шмат-
гранны і разнастайны. Гэта творы 
рускай і заходняй класікі, беларускіх 
кампазітараў. У выкананні цымбаль-
нага аркестра (кіраўнік — Р. Перачняк) 
прагучалі дзве часткі Сімфоніі № 13 
Д. Смольскага; цымбальнага ансамб-
ля “Лілея” (кіраўнік — А. Літвінчук) 
— п’есы У. Кур’яна, Г. Ермачэнкава, 
А. Безенсон; аркестра рускіх народных 
інструментаў (кіраўнік — Л. Стрэлава) 
— музычная кампазіцыя “Аперацыя 
«Баграціён»” Ю. Цагойкі, прысвеча-
ная вызваленню Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў.

Закрыццё “Тыдня музыкі для дзя-
цей і юнацтва” таксама адбылося ў за-
ле тэатра. Удзельнікамі канцэрта былі 
ансамбль “Пружанскі Палацык” і Арт-
група “Беларусы”.

Непаўторныя, добрыя, шчырыя ўра-
жанні кранулі сэрцы прыхільнікаў му-
зычнага мастацтва. Няхай будзе доў-
гім і па-творчаму плённым жыццё ўсіх 
фестываляў брэсцкай зямлі.

Музыка над БугамБрэст ужо даўно стаў горадам 
фестываляў. Штогод тут 
ладзяцца святы музычнага
і тэатральнага мастацтва.
Улетку святкаванне Дня 
горада ўпрыгожваюць 
канцэрты “Берасцейскага балю”, 
узімку новы год распачынаюць 
“Студзеньскія музычныя 
вечары”, а вясна прыносіць
традыцыйнае свята “Тыдзень 
музыкі для дзяцей і юнацтва”. 
Арганізатарам і творчым 
кіраўніком гэтых падзей 
шмат гадоў з’яўляецца 
заслужаны дзеяч мастацтваў 
Рэспублікі Беларусь, выкладчык 
Брэсцкага музычнага каледжа 
імя Р. Р. Шырмы, член праўлення 
БСМД Лілія Батырава. 
Яе апантаная праца спрыяе 
стварэнню ў горадзе атмасферы 
святла і дабрыні, творчага
настрою, выхаванню ў жыхарах 
і гасцях Брэста любові 
да акадэмічнага мастацтва.

Леанід ФЕДАРОНАК

Канцэрт адбыўся ў 
Вялікай зале Саратаў-
скай кансерваторыі імя 
Л. В. Собінава, якая сё-
лета адзначае 100-годдзе 
з дня заснавання. Твор 
Андрэя Мдзівані пра-
гучаў у выкананні Ака-
дэмічнага сімфанічнага 
аркестра Саратаўскай 
абласной філармоніі імя 
А. Шнітке; дырыжор 
— малады беларускі ма-
эстра Яўген Сцепанцоў.

Дарэчы, імя А. Мдзі-
вані добра ведаюць у гэ-
тым расійскім горадзе. 
Трыццаць гадоў таму 
ў Саратаўскім тэатры 
аперэты ўпершыню бы-
ла пастаўлена музычная 
камедыя “Дзяніс Давы-
даў” — першы сцэнічны 
твор нашага кампазіта-
ра. Праз некалькі гадоў 
адбылася прэм’ера і ў 
Мінску, у тэатры музыч-
най камедыі.

Харэаграфічная музы-
ка паводле вядомага ра-
мана Анарэ дэ Бальзака 
“Шчыгрынавая ску-
ра”, напісаная ў 2006 г., 
упершыню прагучала ў 
Беларускай дзяржаўнай 
філармоніі чатыры гады 
таму, у выкананні Дзяр-
жаўнага акадэмічнага 
сімфанічнага аркестра 
Рэспублікі Беларусь пад 
кіраўніцтвам Аляксанд-
ра Анісімава. Яго ўва-
сабленне “Шчыгрыну” 
А. Мдзівані было без-
дакорнае і пераканаў-
чае. Дзякуючы Яўгену 
Сцепанцову і, вядома ж, 
саратаўскаму аркестру 
партытура, расквечаная 
рукой майстра аркестра-
ва-тэмбральнага пісьма, 
адметная тэатральнай 
вобразнасцю і эмацы-
янальнай выразнасцю, 
загучала па-іншаму. 
Параўнаўшы з першым 
“прачытаннем”, можна 
казаць, што нарадзіўся 
новы твор.

Глыбокі філасофскі 
змест, сумяшчэнне ліры-
кі і трагедыйнасці, сім-
волікі, алегарычнасці, 
іроніі, фантастычнага 
і рэалістычна-жыццё-
вага, таксама ж “магіч-
ныя магчымасці драмы”, 
якія ўтрымлівае баль-
закаўскі твор, робяць 
яго прыцягальным для 
інтэрпрэтацый у іншых 
мастацкіх формах. Ёсць 
экранізацыі, тэлеспек-
такль, кароткаметраж-
ная стужка, якую кіна-
крытыкі назвалі псеўда-
дакументальна-ігравой. 
Твор А.Мдзівані ў сваім 
родзе ўнікальны, пры-
вабны і арыгінальным 
зместам, пераасэнса-
ваным у параўнанні з 
бальзакаўскім раманам, 
і своеасаблівай кампазі-
цыйна-драматургічнай 
структурай, і незвычай-
ным жанравым азначэн-
нем, што прадугледжвае 
як сцэнічнае, так і кан-
цэртнае выкананне. 

Раскрыць тэму “Шчыг-
рынавай скуры” — зна-
чыць паказаць Жыццё ў 
барацьбе з Жаданнем — 
пачаткам усялякай Жар-
сці. Трагедыйны зыход 
гэтага сутыкнення нака-
навана спасцігнуць таму, 
хто валодае шчыгрынам. 
“Жадай — і жаданні твае 
будуць выкананыя. Але 
сувымярай свае жаданні 
са сваім жыццём. Яно — 
тут. З кожным жаданнем 
я буду скарачацца, як 
твае дні”, — выціснута 
на скуры. Праблема вы-
бару, у якой выяўлены 
лёсавызначальны дуа-
лізм існавання, у музыцы 
“Шчыгрыну” асэнсоў-
ваецца перш за ўсё праз 
пакутлівы роздум і тэму 
кахання, праз зямное і 
ўзнёслае. У вобразна-
тэматычнай шматплана-
васці твора сутыкаюцца 
мара і рэальнасць, тра-
гізм светаўспрымання і 
радасць быцця, усведам-
ленне дваістасці накана-

ваных абставін і напру-
жаная атмасфера чакання 
шчасця, знітаваныя тэ-
май шчыгрыну — сімва-
лічным вобразам-таліс-
манам, вобразам смутку.

У арсенале выразных 
сродкаў аўтара аркестра-
ваму пісьму належыць 
галоўнае месца. Магчыма 
гэта перадусім робіць ха-
рэаграфічную сімфонію 
А.Мдзівані прывабнай 
як для масцітых, так і 
для маладых дырыжо-

раў. “Вельмі ўдзячны за 
высокапрафесійнае вы-
кананне, — выказаўся 
аўтар музыкі пасля сара-
таўскай прэм’еры. — Так-
сама было прыемна, калі 
падчас апладысментаў 
Яўген Сцепанцоў узняў 
партытуру “Шчыгрыну” 
над сабой, тым самым 
дэманструючы, што гэ-
ты твор яму блізкі, што 
ён як дырыжор здолеў 
выявіць найбольш важ-
нае ў гэтай музыцы”.

Вера 
ГУДЗЕЙ-КАШТАЛЬЯН

Прагучаў «Шчыгрын»

Сучасныя інтэрнэт-тэхналогіі дазваляюць кожнай творчай асобе 
прадэманстраваць свае  здабыткі ўсяму свету. Традыцыйная камунікатыўная 
форма мастацкай творчасці —“тут і зараз” — змянілася на больш мабільную
і гіпермасавую: дзе заўгодна і калі заўгодна”. Можна паслухаць канцэрт
ці пазнаёміцца з цікавым сцэнічным творам, не выходзячы з кватэры. 
Аднак эмоцыі і ўражанні ад мастацтва, якія атрымліваеш у рэальнасці, 
ні з чым не параўнальныя. Таму расійскім, а дакладней — саратаўскім
знаўцам і меламанам, якія прысутнічалі на прэм’еры харэаграфічнай 
сімфоніі “Шчыгрын” беларускага кампазітара, прадстаўніка БСМД 
Андрэя Мдзівані, пашанцавала больш, чым карыстальнікам YouTube.

Госця імпрэзы — кампазітар 
Ларыса Мурашка.

Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 
прафесар Андрэй Мдзівані.

БЕ
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І СА

ЮЗ МУЗЫЧНЫХ ДЗЕЯЧАЎ

Сябры! На вашы пытанні, якія датычаць 
падрыхтоўкі матэрыялаў для гэтай ста-
ронкі, адкажа першы намеснік старшыні 
праў лення Беларускага саюза музычных 
дзеячаў Наталля Васільеўна ВІТЧАНКА.
Тэлефоны: 
(017) 222-37-33 — працоўны;
(029) 507-55-05 — МТС; 
(029) 699-32-00 — Velcom.



 Рашэннем Кіраўніка дзяржа-
вы Прэзідэнцкай бібліятэцы 
ў мінулым годзе было прада-
стаўлена дакументасховішча 
па вуліцы К. Маркса, 38. Цяпер 
асноўныя фонды перамясцілі-
ся туды. Пра новыя ўмовы мы 
гутарым з дырэктарам Сяргеем 
Квачаном.

— Сяргей Іванавіч, даку-
ментасховішча прадугледж-
вае стварэнне самых апты-
мальных умоў для захавання 
фонду. Якія тэхналагічныя 
навінкі будуць выкарыстоў-
вацца для гэтага? 

— Захаванне друкаваных 
дакументаў фонду з’яўляецца 
прадметам нашай асаблівай 
увагі. У дакументасховішчы 
ўста ноўлена сучаснае тэхніч-
нае абсталяванне, падключа-
нае да высакахуткаснага кана-
ла сувязі.

Для захавання фонду важ-
нае значэнне маюць паказчы-
кі вільготнасці, тэмпературы, 
паветраабмену і асвятлення 
памяшкання. Гэтыя крытэрыі 
выконваюцца. Устаноўлена 
магутная сістэма вентыляцыі, 
якая забяспечвае замену 2 — 3 
аб’ёмаў паветра за гадзіну. Аў-
таматычна падтрымліваецца 
аптымальная тэмпература (ад 
+16 да +20 градусаў) і неабход-
ная вільготнасць — ад 50 да 60 
працэнтаў. У памяшканні ўста-
ноўлена сучасная сістэма апа-
вяшчэння пра пажар і сістэма 
газавага пажаратушэння. Ёсць 
таксама комплекс стацыянар-
ных паясоў, з дапамогай якіх 
праводзіцца абяспыльванне 
фондаў, бо пыл — самае небяс-
печнае асяроддзе для папяро-
вых дакументаў, дзе размнажа-
юцца шкоднікі. У памяшканні 
вытрымліваюцца асаблівыя 
ўмовы з выкарыстаннем асвят-
ляльных прыбораў пэўнай ма-
гутнасці, а таксама забяспеч-
ваецца абарона ад сонечнага 
святла, каб не дапусціць выга-
рання тэкстаў. Прыём чытац-
кіх запытаў вядзецца ў рэжыме 
рэальнага часу з выкарыстан-
нем аўтаматызаванай біблія-
тэчна-інфармацыйнай сістэмы 
(АБІС). Укараненне яе дазволі-
ла скараціць час падбору даку-
ментаў для чытачоў.

— Ці магчыма будзе ў но-
вым памяшканні праводзіць 
рэстаўрацыю і кансервацыю 
дакументаў, што вельмі важ-
на для выданняў, якія захава-
ліся праз стагоддзі?

— Супрацоўнікі аддзела да-
кументазахавання выяўляюць 

пашкоджаныя дакументы. Калі 
такія знаходзяцца, іх перада-
юць у спецыялізаваны аддзел, 
які выконвае працы па пера-
плёце і рэстаўрацыі. У новым 
дакументасховішчы было вы-
дзелена два асобныя памяш-
канні і набыта адпаведнае аб-
сталяванне: выцяжныя шафы, 
спецыялізаваны стол для рэ-
стаўрацыі. 

Плануем выкарыстоўваць 
гэтае абсталяванне з вялікай 
загрузкай. Зазвычай мы вярта-
ем да жыцця каля тысячы кніг 
у год. Але ў кожным выпадку 
трэба гаварыць пра аднаўлен-
не паасобку. Працэс рэстаўра-
цыі адной кнігі можа займаць 
і дзень, і тыдзень, а магчыма, 
нават і больш. Трэба выка-
рыстоўваць самыя сучасныя 
тэхналогіі, і тут важна вытры-
маць прынцып “не нашкодзь”. 
Бяздумная рэстаўрацыя можа 
зрабіць больш шкоды, чым да-
памагчы.

Што да фонду рэдкай кнігі, то 
мы падыходзім да рэстаўрацыі 
вельмі і вельмі асцярожна.

— Недасведчаны чалавек мо-
жа падумаць, што ў Прэзідэнц-
кай бібліятэцы і чытач асаблі-
вы. Хто ж сёння з’яўляецца ва-
шымі наведвальнікамі?

— Бібліятэка выконвае дзве 
функцыі: як прэзідэнцкая і як 
парламенцкая. У Расійскай Фе-
дэрацыі, прыкладам, гэта дзве 
розныя бібліятэкі.

Кніжніца з’яўляецца галіно-
вым бібліятэчна-інфармацый-
ным цэнтрам і цэнтрам наву-
кова-дапаможнай бібліяграфіі 
па праблемах дзяржаўнага кі-
равання і парламентарызму, 
права, эканомікі і грамадскіх 
навук. З гэтага перадусім выні-
кае асноўны характар яе фон-
даў.  Акрамя таго, у сховішчах 
знаходзяцца і найкаштоўней-

шыя зборы старадрукаў і рэд-
кіх выданняў.

Таму нашы чытачы — Прэ-
зідэнт Рэспублікі Беларусь, 
супрацоўнікі Адміністрацыі 
Прэзідэнта, Савета Міністраў, 
Палаты Прадстаўнікоў Нацы-
янальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь, прадстаўнікі мясцовых 
органаў улады, кіравання, а 
таксама і звычайныя грамадзя-
не: пераважна юрысты, экана-
місты, упраўленцы, работнікі 

праваахоўных органаў, дзяр-
жаўныя служачыя, выкладчы-
кі ВНУ і студэнты. У сярэднім 
розныя падраздзяленні біблія-
тэкі выдаюць каля трох тысяч 
дакументаў. Значна павялічва-
ецца колькасць чытачоў у пят-
ніцу. З красавіка гэтага года мы 
падоўжылі працу да 19 гадзін. 

— У наступным годзе Прэ-
зідэнцкая бібліятэка будзе 
святкаваць свой пачэсны 
юбілей — і яна мае цікавую 
гісторыю! 

— Так, вялікая роля ў ства-
рэнні кніжніцы належыць яе 
першаму дырэктару Сямёну 
Ашаровічу, які кіраваў біблія-
тэкай трыццаць гадоў, з 1935-га 
па 1965-ы. Паводле ўспамінаў 

былых супрацоўнікаў, кніжні-
ца брала актыўны ўдзел у жыц-
ці горада, была ініцыятарам і 
арганізатарам многіх сустрэч 
з цікавымі людзьмі таго часу і 
карысталася вялікай папуляр-
насцю. Чытальная зала і аба-
немент былі адчыненыя да 23 
гадзін 45 хвілін, уключаючы 
суботу і нядзелю.

На пачатак вайны фонд скла-
даў 250 тыс. экзэмпляраў. Але ў 
гады вайны ён быў разрабава-
ны. На Нюрнбергскім працэсе 
ў распараджэнні абвінавачван-
ня меўся дакумент — даклад 
нямецкага яфрэйтара Абеля 
“Пра бібліятэкі ў Мінску”. Да-
следаваўшы кніжніцы горада, 
ён адзначаў, што ўсе вынішча-
ны. Чытаем: “Горкаўская біблі-
ятэка… Тут было сабрана самае 
каштоўнае з усіх сфер навукі. 
Пасля таго, як бібліятэку моцна 
разрабавалі яшчэ да майго пры-
ходу, над уваходнымі дзвярыма 
была прыбіта дошчачка «Рэквіза-
вана на карысць Узброеных сіл»”. 
На пяты дзень пасля вызвалення 
Мінска, 8 чэр веня 1944 года, 
бібліятэка прадоўжыла працу. 
Вялікую дапамогу ў вяртан-
ні культурных каштоўнасцей, 
вывезеных нямецка-фашысц-

кімі захопнікамі, аказаў Мар-
шал Савецкага Саюза Канстан-
цін Ракасоўскі. Вядомы факт, 
што па яго распараджэнні для 
гэтых мэт быў выдзелены эша-
лон, у ім былі і кнігі для біблі-
ятэк Беларусі. Дапамагалі і ін-
шыя ваеннаслужачыя. У архіве 
бібліятэкі захаваўся ліст ад 
старшага тэхніка лейтэнанта 
Фёдара Смусь, у якім ён паве-
дамляў, што знайшоў у адным 
з падвалаў завода ў Польшчы 
фрагменты фонду нашай бі-
бліятэкі. У час вяртання кніг 
з паўднёвых раёнаў Германіі і 
Польшчы (дзе знаходзілі схо-
вішчы) траплялі ў наш фонд 
і кнігі з іншых бібліятэк. Да 
прыкладу, у нас маецца частка 

фонду (каля 1000 кніг і часо-
пісаў) Рускай Тургенеўскай бі-
бліятэкі з Парыжа і кнігі (каля 
200) заходнееўрапейскіх біблі-
ятэк. Цяпер створаны Музей 
Прэзідэнцкай бібліятэкі, дзе 
захоўваюцца матэрыялы пра 
вечары беларускай літаратуры, 
сустрэчы пісьменнікаў з чыта-
чамі, на якіх прысутнічалі Якуб 
Колас (1941), Пятрусь Броўка 
(1946), Максім Танк (1946), Ян-
ка Брыль (1954), Іван Шамякін 
(1980). Маем шмат архіўных 
матэрыялаў, якія расказваюць, 
як выглядалі чытальныя залы 
розных перыядаў, захавалі-
ся публікацыі пра бібліятэку 
ў прэсе. Беражом і друкаркі, 
канцылярскія прылады — усё, 
што выкарыстоўвалася ў тады 
яшчэ Урадавай бібліятэцы імя 
М. Горкага.  Цяпер вось мяр-
куем стварыць віртуальны му-
зей. 

— Сённяшняя бібліятэка, 
зразумела, адрозніваецца ад 
сваёй папярэдніцы… 

— Прэзідэнцкая бібліятэка 
Рэспублікі Беларусь — сучасны 
інфармацыйны цэнтр. Камп’ю-
тарызаваны ўсе асноўныя пра-
цэсы: ад паступлення да выдачы 
літаратуры чытачам. Ёсць свой 
сайт з электронным каталогам 
і онлайн-заказам дакументаў 
(http://www.preslib.org.by), паслу-
гай электроннай дастаўкі даку-
ментаў і віртуальнай даведачнай 
службай. 

Да паслуг нашых карыстальні-
каў — унікальны фонд бібліятэкі, 
каля 1,5 мільёнаў адзінак захоў-
вання. Арганізаваны доступ да 
17 паўнатэкставых баз даных, пе-
радусім па эканоміцы, палітыцы, 
праве, статыстыцы і кіраванні. 
Чытачам даступныя 1300 назваў 
серыйных выданняў. Фонд што-
год папаўняецца на 35 — 40 тыс. 
выданняў. Мы атрымліваем аба-
вязковы экзэмпляр усёй кніжнай 
прадукцыі і перыёдыкі, што вы-
даецца ў краіне, актыўна супра-
цоўнічаем з шэрагам замежных 
бібліятэк у рамках міжнароднага 
кнігаабмену. 

Сярод нашых партнёраў — Прэ-
зідэнцкая бібліятэка імя Б.М.Ель-
цына, Парламенцкая бібліятэка 
Дзяржаўнай Думы Расіі, Расійская 
нацыянальная бібліятэка, Біблі-
ятэка Вярхоўнай Рады Украіны, 
Парламенцкая бібліятэка Рэспуб-
лікі Малдова, заканадаўчай пала-
ты Олій Мажліса Рэспублікі Уз-
бекістан, Прэзідэнцкая бібліятэка 
Упраў лення справамі Прэзідэнта 
Азербайджанскай Рэспублікі, Бі-
бліятэка Мілі Меджліса (Парла-
мента) Азербайджанскай Рэспуб-
лікі, Бібліятэка Сейма Рэспублікі 
Польшча. 

Сёння Прэзідэнцкая біблія-
тэка Рэспублікі Беларусь гато-
ва прапанаваць шэраг інфар-
мацыйных паслуг. Калектыў 
кніжніцы, падтрымліваючы 
традыцыі, ідзе ў нагу з часам і 
здольны забяспечыць запыты 
кожнага з чытачоў. 

Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь (да 1992 г. — Урадавая бібліятэка імя М. Горкага) 
знаходзіцца на сваім гістарычным месцы — на цокальным паверсе правага крыла Дома Урада. 
З пары, калі з асобных наркамаўскіх бібліятэк стваралася адна — урадавая, прайшло шмат часу. 
Лёс бібліятэкі як дзяржаўнай кніжніцы для забеспячэння патрэб улады і кіравання знітаваны з 
лёсам самой краіны з 1933 года. Цяпер існуюць яшчэ два яе філіялы — у памяшканні па вуліцы 
К. Маркса, 38 (рэзідэнцыя Прэзідэнта краіны) і выканкама СНД.

20 красавіка 2012 г.

Бібліятэчны сшытак
2020 Сумесны праект штотыднёвіка «ЛіМ»

і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Ад Урадавай да Прэзідэнцкай

Ірына ТУЛУПАВА,
фота Кастуся Дробава

Візітка
Дырэктар Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі 

Беларусь Сяргей Квачан пасля службы ва Узброеных 
Сілах паступіў у Мінскі інстытут культуры, па 
заканчэнні якога працаваў у бібліятэцы Мінскага 
інстытута электронікі і радыётэхнікі. Займаўся 
пытаннямі аўтаматызацыі, праз 5 гадоў перайшоў 
працаваць намеснікам дырэктара па камп’ютары-
зацыі Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай біблі-
ятэкі. Затым вярнуўся намеснікам дырэктара бі-
бліятэкі ў БДУІР, цяпер узначальвае Прэзідэнцкую 
бібліятэку. Першапачатковая адукацыя: бібліятэ-
кар-бібліёграф. 
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Вось яшчэ адна прапанова: 
Паэтычная ноч! Яе, прымяркоў-
ваючы да Сусветнага дня паэзіі, 
правялі ў сталічнай бібліятэцы 
№ 14 імя Францішка Багушэві-
ча. Загадчык бібліятэкі Наталля 
Стрыгельская распавяла: 

— Гэта сумесная ідэя Цэнтра-
лізаванай сістэмы дзяржаўных 
публічных бібліятэк г. Мінска, 
Мінскага гарадскога аддзялен-
ня Саюза пісьменнікаў Беларусі 
і нашай бібліятэкі. Мы назвалі 
Паэтычную ноч “Сэрцам род-
нага слова краніся” і вельмі спа-
дзяваліся, што яна дапаможа на-
шым чытачам больш даведацца 
пра багаты і прыгожы свет бела-
рускай паэзіі, палюбіць яго.

З 16 гадзін пачыналіся прэзен-
тацыі кніг для дзяцей — да гэта-
га часу ў іх скончыліся заняткі 
ў школах. Пазней прыходзілі 
творцы, што пішуць для падлет-
каў, дарослых. Пра культуру на-
шых продкаў нагадалі ўдзельнікі 
ўзорнага тэатра народных тра-
дыцый  “Пацешнік”, якія паказа-
лі фальклорныя гумарыстычныя 
п’ескі.

Прайшла вечарына-партрэт 
“І вечнасць радка, як вечнасць 
жыцця...”, прысвечаная класіку 
беларускай літаратуры Фран-
цішку Багушэвічу, імя якога з 
2000 года з гонарам носіць бі-
бліятэка. На вечарыне была 
прадстаўлена выстаўка з фондаў 
Дзяржаўнага музея гісторыі бе-
ларускай літаратуры пра жыц-
цё і творчасць Ф. Багушэвіча. 
Упрыгожылі імпрэзу музычныя 
творы беларускіх кампазітараў 
у выкананні выкладчыкаў і на-
вучэнцаў музычнай школы № 20 
г. Мінска.

У юбілейны год вельмі арга-
нічна ў канве паэтычнай ночы 
прагучаў міні-марафон “Чытаем 
Купалу і Коласа разам”, у якім 
узялі ўдзел народная артыстка 
Рэспублікі Беларусь Марыя За-
харэвіч, артыст і рэжысёр Бела-
рускага радыё Алег Вінярскі. А ў 

наступную гадзіну на спатканне 
з чытачамі “Перабіраю, як па-
церкі, словы…” прыйшлі Тац-
цяна Сівец, Навум Гальпяровіч, 
Міхась Пазнякоў, Алесь Бадак. 
Узнёслы настрой падтрымаў іг-
рой на гітары выкладчык музыч-
най школы № 20 Фёдар Лысенка. 

Паэтычную ноч віталі таксама 
ўдзельнікі суполкі творчай мо-
ладзі “Літаратурнае прадмесце” 
і навучэнцы лінгвагуманітарна-
га каледжа МДЛУ, а творцы Віка 
Трэнас, Аксана Спрынчан, Юлія 
Новік, Уладзімір Кандратаў і 
Алесь Емяльянаў чыталі свае 
вершы, спявалі.

Апошнім акордам стала га-
дзіна, прысвечаная Максіму 
Багдановічу. Узнёсла прагучала 
літаратурна-музычная кампазі-
цыя ў выкананні тэатра “Жывое 
слова” Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка.

Бібліятэка № 14 знаходзіцца 
ў Фрунзенскім раёне, які ахоп-
лівае і Каменную горку, і Кун-
цаўшчыну, і заходнюю частку 
сталіцы. 

— Раён — самы буйны ў Мін-
ску, — зазначае Наталля Стры-
гельская. — У ім — дзве публіч-
ныя бібліятэкі і тры дзіцячыя. 
Усе кніжніцы цесна супрацоў-
нічаюць са школьнымі біблія-
тэкамі. Бо імкнёмся да таго, каб 
навучэнцы лепш былі знаёмыя з 
творамі сучаснай літаратуры. 

Раён забудоўваецца вельмі 
хутка, і бібліятэка чытачамі за-
патрабавана: ёсць неабходнасць 

у адукацыйным, інфармацый-
ным цэнтры. 

Адметна, што ў кніжніцы ма-
ецца і зала, у якой праходзяць 
сустрэчы з пісьменнікамі, твор-
чымі людзьмі, прэзентацыі но-
вых выданняў, арганізоўваюцца 
мастацкія вернісажы і фотавы-
стаўкі. Летась праходзіла вы-
стаўка нават у 3D-фармаце. Гэта 
былі “Падарожжы дылетанта” 
— фотаздымкі паводле новых 
вандровак, якія на беларускім 
тэлебачанні вядзе Юры Жыга-
монт. 

Што чытаюць? З найбольш 
запатрабаваных — мастацкая 
літаратура, літаратура для ад-
пачынку. Апошнім часам вяр-
таецца цікавасць да твораў 
класічнай літаратуры, якія пры-
мушаюць думаць, разважаць, 
да гістарычнай кнігі. Студэнты 
і школьнікі таксама знаходзяць 
тут матэрыялы, неабходныя ім 
для паспяховага навучання. 

— Думаю, што такія літара-
турныя марафоны, як Паэтыч-
ная ноч, не трэба рабіць звыч-
кай. Яны павінны быць яркімі 
і запамінальнымі. Можна іх 
паўтараць, але галоўнае, каб не 
страцілася непаўторнасць, — 
мяркуе загадчык бібліятэкі.

Вельмі арганічна ўвайшло ў жыццё беларусаў адносна новае свята — Ноч музеяў. Нацыянальны мастацкі, 
Мір, Нясвіж… Ды шмат яшчэ ў якіх куточках Беларусі практыкуюць падобныя вечарыны. 
Увага да іх — непадробная. Кожны мінчук у імкненні не адстаць ад жыцця завітвае на імпрэзы, каб на свае 
вочы даведацца: што ж гэта такое? Ці варта станавіцца іх заўсёднікам? І зазвычай становяцца: мастацтва, 
недасяжнае з-за загружанасці працоўных дзён, у вольны вечаровы час больш блізкае ды зразумелае. 
Калі, як не на заходзе сонца, можна дазволіць сабе няспешны роздум пра Вечнае?

Выступае ўзорны тэатр народных традыцый  “Пацешнік”.

Ярына РЫТАМІНСКАЯ

Праектная дзейнасцьПраектная дзейнасць

Якая паэтычная ноч!

Цяжкі толькі
пачатак

Сярод перададзеных у кніжніцы 
Расіі і Украіны выданняў — Якуб 
Колас “На ростанях”, У. Караткевіч 
“Каласы пад сярпом тваім”, І. Чыг-
рынаў “Выбранае”, І. Навуменка 
“Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва”, 
І. Пташнікаў “Пагоня”, Р. Баравіко-
ва “Казкі з гербарыя”. Яны цяпер 
будуць знаходзіцца ў куточках бе-
ларускай літаратуры і дапамогуць 
суайчыннікам на роднай мове пра-
чытаць класікаў і сучасных твор-
цаў. Мяркуецца, што падобны аб-
мен літаратурай паспрыяе абнаў-
ленню фондаў бібліятэк і ўмацуе 
сяброўскія стасункі. 

На міждзяржаўную сустрэчу 
ў Гомель прыехалі прадстаўнікі 
Украіны, Расіі і Беларусі: з тым 
каб абмеркаваць значэнне кнігі 
не толькі ў кантэксце гісторыі су-
светнай культуры, але і ў наш час 
інфармацыйных тэхналогій. Ды-
рэктар Гомельскай абласной уні-
версальнай бібліятэкі Валянціна 
Дуброва зазначыла: 

— Галоўная мэта нашай сустрэ-
чы — прыцягнуць увагу да мастац-
кага слова. На самай справе ўстой-
лівая тэндэнцыя падзення цікава-
сці да чытання ёсць. І ў аб’яўлены 
Год кнігі варта парупіцца, каб змя-
ніць сітуацыю да лепшага. Сапра-
ўды, існуюць новыя інфармацый-
ныя тэхналогіі, але, думаю, мы ўсё 
ж знойдзем разумны баланс паміж 
электронным і друкаваным вары-
янтамі кніг. Мы хацелі пачуць пра 
цікавы вопыт нашых калег з Расіі, 

дзе праблемы падобныя да нашых, 
але да рашэння іх расіяне падышлі 
крышку раней і да гэтага часу наза-
пасілі пэўны вопыт. Бясспрэчна, ён 
нам карысны. Вельмі важна, каб на 
шляху прасоўвання кнігі бібліятэкі 
не засталіся ў адзіноце. Магчыма, 
цяпер праца будзе больш сістэм-
най, і ўстановы адукацыі ды іншыя 
грамадскія структуры аб’яднаюць 
свае намаганні. 

Усім светам
На “круглым стале” прысутнічалі 

навукоўцы, выкладчыкі, бібліятэка-
ры. Такім чынам, праблема разгля-
далася комплексна. А ў фае разгар-
нулася выстаўка “Лепшыя кнігі ўсіх 
часоў”.

Гутарку распачаў дэпутат Гомель-
скага абласнога Савета дэпутатаў 
Валерый Сяліцкі, які нагадаў думку 
Дзмітрыя Ліхачова: “Бібліятэкары 
— апошнія святыя на зямлі”. І ў час, 
калі змяншаюцца тыражы кніг, калі 
найбольш адчуваецца ўплыў новых 
тэхналогій і чалавек “бяжыць” па 
жыцці, яны яшчэ могуць зацікавіць 
вартымі творамі і знайсці чытачоў. 
На карысць друкаванай кнігі, упэў-
нены В. Сяліцкі, працуе тое, што да 
яе мы прывыклі з дзяцінства. Акра-
мя іншага, яна мае сваю эстэтыку. 
Электронная ж кніга, якую вельмі 
хутка адшукаць, досыць папулярная 
ў маладзёжным асяроддзі. На думку 
дэпутата, у новых умовах бібліятэкі 
павінны стаць адмысловымі Дамамі 

ведаў. Прыклады такія мы назіраем, 
калі ў кніжніцах ствараюцца музеі, 
электронныя базы даных, працуюць 
кансультатыўныя і прававыя цэнт-
ры, залы-галерэі ды інш.  

Між тым усё, звязанае са словам, 
мае сакральны характар, падкрэсліў 
прафесар Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны Іван 
Штэйнер. Ва ўсе часы у беларусаў 
была моцная вера ў слова. І варта па-
клапаціцца, каб яна мацавалася. 

Каранацыя слова
Бясспрэчна, досвед суседзяў па 

прапагандзе кнігі і чытання вельмі 
карысны. Пра яго распавялі госці 
“круглага стала”.

Прыкладам, існуе Усеўкраінскі 
конкурс “Каранацыя слова” — су-
месны з тэлеканалам праект кампа-
ніі “Крафт Фудз Україна”. Гэта кон-
курс раманаў, кінасцэнарыяў, п’ес 
і песеннай лірыкі — з мэтаю пад-
трымкі сучаснай украінскай культу-
ры, пошуку новых імёнаў, выдання 
раманаў у прыгожым афармленні, 
ілюстраваных кніг, стымулявання 
і развіцця сучаснага літаратурнага 
працэсу, кіно і тэатра, а ў выніку 
— напаўнення ўкраінскага рынку 
канкурэнтаздольнай літаратурай. 
Паводле бібліятэкара Чарнігаўскай 
абласной бібліятэкі Наталлі Кар-
боўскай, пра конкурс ведаюць чы-
тачы і творцы, і гэта спрыяе  цікава-
сці да чытання. За час яго існавання 

выдадзена больш як 100 раманаў, да 
ўдзелу ў конкурсе далучаюцца пра-
фесійныя пісьменнікі. 

Яшчэ пра адну чатырохгадовую 
праграму распавяла намеснік ды-
рэктара ЦБС па працы з дзецьмі 
Гараднянскай бібліятэкі (Чарнігаў-
скай вобласці) Любоў Раманчук. 
Яны практыкуюць тэлемасты — са 
спецыялістамі іншых краін, з удзе-
лам Украінскай бібліятэчнай асацы-
яцыі. Традыцыйна акцёры, спевакі, 
выдаўцы, пісьмен нікі прыходзяць 
на сустрэчы з чытачамі, чытаюць 
уголас любімыя творы, распавяда-
юць пра ролю кнігі ў іх жыцці.

Калегі з Бранска і Курска падзя-
ліліся ідэямі конкурсу “Бібліятэч-
ная кроха” і праграмы “Бібліятэч-
ная няня”, у якія, у прыватнасці, 
уваходзяць “кніжнае меню” і “літа-
ратурныя абе ды”, выстаўкі “Любі-
мыя кнігі маёй сям’і”. З 2008 года ў 
Бранску пачалі на міжведамасным 
узроўні каардынаваць дзеянні ў ім-
кненні аб’яднаць інтэлектуальны 
патэнцыял рэгіёна. Пра гэта рас-
павяла загадчык аддзела Бранскай 
абласной навуковай універсальнай 
бібліятэкі імя Ф. Цютчава Вольга 
Канстанцінава.

На заканчэнне “круглага стала” 
слова ўзяў старшыня Гомельскага 
абласнога аддзялення Саюза пісь-
меннікаў Беларусі Уладзімір Гаў-
рыловіч. Ён распавёў пра стасункі 
з творцамі памежных тэрыторый, 
пра нядаўна заснаваны на Гомель-
скай зямлі Міжнародны саюз 
пісьменнікаў і дзеячаў мастацтваў. 
На ўзроўні губернатара цяпер аб-
мяркоўваецца ідэя, блізкая да рэ-
алізацыі, — стварэнне на базе Го-
мельскай абласной універсальнай 
бібліятэкі імя У. І. Леніна Музея 
літаратуры. 

Ірына ТУЛУПАВА,
фота Марыны Ступінскай

Дарэннем кніг бібліятэкам Бранска, Курска і Чарнігава 
распачаўся “круглы стол” у Гомельскай абласной універсальнай 
бібліятэцы  імя У. І. Леніна.  У стосах з 25 выданняў — выключна 
беларускамоўная літаратура. 

Выступае У. Гаўрыловіч.

Галасы на скрыжаваннях
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— Гісторыя нашай бібліятэ-
кі налічвае ўжо больш як дзе-
вяноста гадоў. У 1921-м, пасля 
вызвалення горада ад войскаў 
Станіслава Булак-Балаховіча, у 
горад вярнулася савецкая ўлада. 
Яе прадстаўнікі звярнуліся да на-
сельніцтва з заклікам стварыць 
бібліятэку, і чытачы пачалі пры-
носіць кнігі з хат. У выніку на-
прыканцы года фонд гарадской 
бібліятэкі налічваў крыху больш 
як 2 тысячы асобнікаў. Падчас 
Вялікай Айчыннай вайны ўсе 
фонды былі знішчаны, але жы-
хары самі праявілі ініцыятыву 
па аднаўленні ўстановы і пасля 
вызвалення горада бібліятэка па-
чала работу па зборы кніг сярод 
насельніцтва. 1 верасня 1946 года 
паводле рашэння Палескага абл-
выканкама (у 1938 — 1954 гадах 
Мазыр з’яўляўся цэнтрам Палес-
кай вобласці) на базе гарадской 
была адкрыта Палеская абласная 
бібліятэка. А ў 1949-м, калі свят-
кавалася 150-годдзе з дня нара-
джэння А.С.Пушкіна, ёй было 
нададзена імя класіка.

За апошні час найбольш істот-
ная падзея ў нашай гісторыі да-
таваная лістападам 2007 года: 
Мазыр і Мазырскі раён былі 
аб’яднаныя ў адну адміністра-
цыйна-тэрытарыяльную адзін-
ку, а цэнтральная бібліятэка імя 
А. С. Пушкіна стала галоўнай бі-
бліятэчнай установай цэлага рэ-
гіёна. У наш час на Мазыршчыне 
дзейнічаюць таксама 7 гарадскіх 
дарослых, 5 гарадскіх дзіцячых, 
21 сельская бібліятэка-філіял і 10 
бібліятэк-клубаў. 

— Апошнім часам у вашай 
галіне актыўна праводзіцца 
працэс аптымізацыі. Як ён пра-
яўляецца ў рэгіёне?

— З аднаго боку, аптымізацыя 
выклікана імкненнем упарадка-
вання сеткі публічных бібліятэк. 
З другога — да яе правядзення 
падштурхоўвае неабходнасць эка-
номіі фінансавых сродкаў. Пры 
аптымізацыі бібліятэкі ўзбуйня-
юцца, становяцца бібліятэкамі-
клубамі. Пры адсутнасці чытачоў 
— зачыняюцца. Зрэшты, апошні 
варыянт з’яўляецца для нас непа-
жаданым. Таму ў апошні час на 
Мазыршчыне спыніла сваё існа-
ванне толькі адна бібліятэка, бо ў 
тым населеным пункце пражыва-
ла 50 чалавек сталага ўзросту. Ад-
нак яны ўвайшлі ў зону абслугоў-
вання іншай бібліятэкі.

— Якія характэрныя рысы 
ўласцівыя Пушкінцы?

— На маю думку, варта спыніц-
ца на такой асаблівасці, як струк-
тура ўстановы. Яна куды больш 
разгалінаваная, чым у большасці 
раённых бібліятэк: маюцца аддзе-
лы абслугоўвання і інфармацыі; 
бібліятэчнага маркетынгу; камп-
лектавання, апрацоўкі і арганіза-
цыі адзінага фонду. Першы з пе-
ралічаных падзяляецца на шэсць 
сектараў: абанемент, чытальная 
зала, краязнаўчы, прававой інфар-
мацыі, мастацтваў, інфармацыі 
(былы даведачна-бібліяграфічны 
аддзел). Акрамя таго, у 2009 годзе 
пачаў працу сектар па абслугоў-
ванні карыстальнікаў з парушэн-
нямі зроку. Яго наведвае больш 
як 40 чытачоў, якім мы можам 
прапанаваць больш як 2 тысячы 

экзэмпляраў агучанай літаратуры 
(усё, што выходзіць на айчынным 
прадпрыемстве “Гукатэкс”). 

Наогул, на 1 студзеня 2012 года 
наш фонд налічваў каля 151 тыся-
чы экзэмпляраў дакументаў. Ак-
цэнт у камплектаванні зроблены 
на сацыяльна значнай літарату-
ры. У мінулым годзе наша сістэма 
заняла трэцяе месца ў краіне па 
аб’ёме камплектавання фондаў 
гэтай літаратурай. Шмат у фондзе 
белетрыстыкі ад беларускіх выда-
вецтваў, а таксама перыядычных 
выданняў.

— Пяройдзем да характары-
стыкі бібліятэчнай аўдыторыі.

— Калі кіравацца сухімі ліч-
бамі, дык за мінулы год да нас 
завіталі больш як 12 тысяч чыта-
чоў. Цікава, што яшчэ пяць гадоў 
таму 75 працэнтаў ад агульнай 
колькасці наведвальнікаў склада-
лі старэйшыя школьнікі і студэн-
ты. Але пашырэнне доступу да 
інтэрнэту, магчымасці карыстан-
ня электроннымі сродкамі інфар-
мацыі прывялі да таго, што адпа-
ведная аўдыторыя зменшылася 
да 10 працэнтаў. Цяпер больш як 
60 працэнтаў чытачоў складаюць 
прадстаўнікі сярэдняга ўзросту.

У выніку змяніліся прыяры-
тэты асноўнай часткі аўдыторыі. 
Галоўны матыў, які цяпер пры-
водзіць чытачоў у бібліятэку, 
— імкненне адысці ад жыццёвых 
праблем. Кажуць: “Мы стаміліся 
ад паўсядзённых клопатаў, узялі ў 
рукі кнігу і на нейкі час забыліся 
пра іх”. Адпаведна, найбольшым 
попытам карыстаецца забаў-
ляльнае чытво: дамскія раманы, 
іранічныя дэтэктывы. Зусім мала 
цікавяцца класікай. Існуе пэўная 
катэгорыя людзей, якія стабільна 
чытаюць тоўстыя літаратурныя 
часопісы “Полымя”, “Маладосць”, 
“Нёман”. Але колькасць такіх чы-
тачоў не настолькі вялікая, як ха-
целася б.

— Творчасць якіх беларуска-
моўных пісьменнікаў цікавіць 
наведвальнікаў?

— Сярод беларускамоўных 
творцаў найбольшую ўвагу вы-
клікаюць асобы, чый лёс звязаны 
з Мазыршчынай (ці нарадзіліся 
тут, ці працавалі): Андрэй Феда-
рэнка, Іван Капыловіч, Анатоль 
Бароўскі, Святлана Алексіевіч (не-
каторы час працавала настаўніцай 
на Мазыршчыне), Уладзімір Ліпскі 
(Аўцюкі, пра якія ён піша, знахо-
дзяцца ў суседнім Калінкавіцкім 
раёне), Васіль Ткачоў (курыруе 
мазырскіх пісьменнікаў ад Саюза 
пісьменнікаў Беларусі), мясцовыя 

літаратары Аляксандр Каляда і Ва-
сіль Андрыеўскі. Чытачам заўсёды 
цікава пазнаваць у творах знаёмыя 
мясціны. 

Што датычыць малодшай аўды-
торыі, дык супрацоўнікі дзіцячых 
бібліятэк скардзяцца на адсут-
насць новай цікавай літаратуры 
для сярэдняга школьнага ўзросту. 
Гэта частка карыстальнікаў сыхо-
дзіць або на вуліцу, або за камп’ю-
тар. Адным з прыемных выклю-
чэнняў з’яўляюцца кнігі Андрэя 
Федарэнкі “Шчарбаты талер” і 
“Афганская шкатулка”. Яны кары-
стаюцца вялікім попытам, пры-
чым інфармацыя пра іх перадаец-
ца дзецьмі па ланцужку. Упэўнена, 
што новыя творы пісьмен ніка, 

адрасаваныя гэтай аўдыторыі, бу-
дуць мець такі ж поспех.

Наогул, класікай больш цікавяц-
ца навучэнцы, якія праходзяць 
пэўныя творы па праграме. Да-
рэчы, у фае нашай установы 
арганізавана выстаўка, на якой 
прадстаўлены кнігі сучасных бе-
ларускіх пісьменнікаў. Чытачы 
падыходзяць, глядзяць, але, на 
жаль, на абанеменце ўсё роўна 
імі амаль не цікавяцца.

— А якая сітуацыя з руска-
моўнымі творцамі?

— Вялікай папулярнасцю 
карыстаюцца раманы Наталлі 
Батраковай. Пра яе “Террито-
рию души” мы даведаліся ад 
нашага дырэктара Галіны На-
прэенкі, якая прывезла раман з 
Мінска пасля чарговай нарады ў 
Беларускай бібліятэчнай асацы-
яцыі, парэкамендавала супра-
цоўнікам, а тыя ўжо чытачам. У 

фондах знаходзіцца два асобнікі 
кнігі “Территория души”, зачы-
таныя літаральна да дзірак. Дру-
гі раман пісьменніцы “Площадь 
согласия” чытачы чакалі з не-
цярпеннем. А чарга жадаючых 
прачытаць трэці раман “Миг 
бесконечности” пачала фармі-
равацца яшчэ да атрымання яго 
ў фонды бібліятэкі. Пачалі рэка-
мендаваць як аўтара, падобнага 
да Батраковай, Тамару Лісіц-
кую. На жаль, другі яе раман 
“Идиотки” ў фондах бібліятэкі 
ёсць толькі ў агучаным варыян-
це. Істотна, што абедзве пісьмен-
ніцы не штампуюць творы, а 
пакутліва “нараджаюць” іх на 
працягу некалькіх гадоў.

Асобна хацелася б адзначыць 
пэўную цікавасць да краязнаўчай 
літаратуры як на беларускай, так 
і на рускай мовах. На вялікі жаль, 
літаратуры пра Мазыр недастатко-
ва. Найвялікшым попытам кары-
стаюцца кнігі двух аўтараў: Аляк-
сандра Бабра, які вывучае гісто-
рыю горада, і Міхаіла Копача, які 
даследаваў мінулае раёна. З мэтай 
яшчэ больш зацікавіць аўдыторыю 
і прыцягнуць увагу падрастаючага 
пакалення да гісторыі, культуры 
роднага краю і творчасці мясцовых 
пісьмен нікаў і паэтаў на працягу 15 
год бібліятэка працуе па праграме 
“Зямля мазырская — жамчужына 
стагоддзяў”. Традыцыйна кожны 
год праходзіць дэкада краязнаўчай 
літаратуры.

— Апошні прыклад паказвае, 
што бібліятэкі прыкладваюць 
усе намаганні для папуляры-
зацыі кніг. А якія практычныя 
вынікі такіх акцый?

— Прывяду вам канкрэтны 
прыклад. Мы супрацоўнічаем 
з аддзяленнем дзённага знахо-
джання маладых інвалідаў. У 
лютым для іх прайшла сустрэча, 
прысвечаная 130-годдзю з дня 
нараджэння Янкі Купалы і Якуба 

Коласа. Пасля яе заканчэння чы-
тачы масава накіраваліся на аба-
немент па творы менавіта гэтых 
пісьменнікаў. Заўважу, што не-
каторыя стабільна наведваюць 
імпрэзы нейкага пэўнага біблі-
ятэкара, ідуць да яго па парады. 
Хоць нічога дзіўнага тут няма. 
Любая кніжніца пачынаецца з 
бібліятэкараў. Наогул, у нас ня-
ма выпадковых людзей. Усе, ка-
му праца нецікавая, сыходзяць 
дастаткова хутка. А вось тыя, 
каму яна блізкая, працуюць. На-
прыклад, Марыя Каваленка кі-
равала нашай установай больш 
як трыццаць гадоў. Ужо 15 гадоў 
дырэктарам Галіна Напрэенка. 
Менавіта ў іх мы, маладыя бі-
бліятэкары, пачыналі спасцігаць 
прамудрасці справы. Зрэшты, 
пра гісторыю бібліятэкі можна 
пісаць даследаванні, якія, упэў-
нена, калі-небудзь з’явяцца.

Што чытаюць на Палессі?
Чаму аўдыторыя Мазырскай цэнтральнай бібліятэкі імя А. С. Пушкіна 
змянілася за апошнія пяць гадоў? Хто з айчынных пісьменнікаў найбольш
папулярны сярод мазыран? Як супрацоўнікі ўстановы прапагандуюць
беларускіх творцаў? Пра гэта наша размова з Вікторыяй Каральковай, 
намеснікам дырэктара раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы
аддзела культуры Мазырскага райвыканкама.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота аўтара

і з фондаў бібліятэкі

Прыгажуня
Польшчы і Літвы

У Мастацкай галерэі Віцебскай аблас-
ной бібліятэкі імя У. І. Леніна адкрылася 
выстаўка старшыні аб’яднання мастакоў 
“Віцебская акварэль”, выкладчыка жы-
вапісу, малюнку і кампазіцыі кафедры 
выяўленчага мастацтва Віцебскага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэра-
ва Міхася Ляўковіча “Свет жанчын”.

Сярод работ вылучаюцца партрэты 
слынных прадстаўніц роду Радзівілаў. 
Калі мужчыны гэтай сям’і лічыліся не-
каранаванымі каралямі, то жанчыны, 
бясспрэчна, славіліся не толькі прыгажо-
сцю… Барбара, Уршуля, Людвіка Каралі-
на і Эліза Радзівіл велічна паўсталі з-пад 
пэндзля мастака. Сярод іх — сапраўдная 
каралева, самая прыгожая жанчына 
Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага 
— Барбара Радзівіл. 

“Чорная панна” — непаўторная Бар-
бара з пачуццём высокай чалавечай 
годнасці паўстае перад намі. Аўтар пе-
радаў сапраўдную каралеўскую высака-
роднасць і незвычайную элегантнасць, 
апісаную гісторыкамі і літаратарамі. 
Адлюстраваў мастак на палатне і трагіч-
насць яе лёсу.

Пабачыць іншых славутых прадстаў-
нікоў роду Радзівілаў вы зможаце, наве-
даўшы выстаўку, якая будзе дзейнічаць 
да канца красавіка.

Вольга ПАЛУНЧАНКА
Вікторыя Каралькова.

У Мазырскай цэнтральнай бібліятэцы імя А.С.Пушкіна.

Урокі ў вершах
На “Кніжчыны імяніны” ў дзіцячую 

бібліятэку № 4 г. Мінска завіталі вучні 
чацвёртых класаў 30-й сталічнай школы і 
пісьменнікі Ірына Тулупава ды Уладзімір 
Мазго. Ірына Тулупава правяла адмысло-
вы ўрок малявання — у вершах. Уладзі-
мір Мазго прачытаў мініяцюры, прысве-
чаныя гарадам, у назвах якіх згадваюцца 
імёны людзей, а таксама — вершаваную 
казку ды шмат іншых цікавых вершаў са 
сваіх новых кніг.

Дзеці не толькі вучыліся маляваць, па-
знаваць па апісанні беларускія краявіды, але 
і спявалі — разам з музычным калектывам 
74-й гімназіі.

Пераможца Рэспубліканскага конкур-
су “Бібліятэка — асяродак нацыянальнай 
культуры”, бібліятэка № 4 удала спалучае 
ў працы традыцыйныя формы і новыя. 
Акрамя правядзення штогадовага Тыдня 
дзіцячай кнігі сёлета тут задумалі распачаць 
цыкл сустрэч “Ці гатова сэрца?”, на якіх раз-
мова пойдзе пра духоўныя ды хрысціянскія 
каштоўнасці.

Рыта СТАХ

За школьнай
партаю

Добры дзень, паважаная рэдакцыя!
Пішуць вам вашыя пастаянныя чы-

тачы, супрацоўнікі бібліятэкі сярэдняй 
школы № 1 г. Мінска, натхнёныя падзеямі 
апошніх дзён.

Вельмі ж нам хацелася, каб Тыдзень дзі-
цячай кнігі прайшоў ярка і запамінальна, 
асабліва ўлічваючы той факт, што сёлета 
— Год кнігі. Правялі рэкламную акцыю, 
арганізавалі выстаўку “Кніга — сувязь 
стагоддзяў”, падрыхтавалі рэкламныя лі-
стоўкі. Хоць, па праўдзе кажучы, на вялікі 
рэзананс не спадзяваліся…

Але ўявіце наша здзіўленне, калі запра-
сілі нас на дзве сустрэчы: адна праходзіла 
ў першых класах, другая — у чацвёртых. І 
мы, бібліятэкары, раптам сталі пачэснымі 
гасцямі. А як прыемна было пачуць з вус-
наў школьнікаў, што бібліятэкар — гэта 
фея каралеўства кніг! Пастараліся педагогі 
В. Бягун, С. Бабіцкая, Т. Пякарская. Песні, 
вершы, загадкі, інсцэніроўкі, мультыме-
дыйныя прэзентацыі, відэафільмы… Уся-
го ўбачанага і пачутага не пералічыць. А 
колькі задавальнення атрымалі дзеці!

Так што Тыдзень дзіцячай кнігі стаў свя-
там і для нас, бібліятэкараў, і для ўсёй на-
шай школы.

З удзячнасцю,
бібліятэкары СШ № 1 г. Мінска

Дзіцячы светДзіцячы свет

З пошты «ЛіМа»З пошты «ЛіМа»
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— Я ў свой час з былой нашай Ле-
нінскай бібліятэкі амаль не выходзіла. 
У мяне там працавала сяброўка Свят-
лана Фядулава. Таму лічыла, што маю 
асабліва спрыяльныя абставіны. І гэ-
та вельмі цаніла, бо ў той час не было 
столькі рознай літаратуры, як цяпер. 
Але і ў нашыя дні з-за матэрыяльных 
абставін не заўсёды купіш тое, што хо-
чацца. А тады выходзілі часопісы “Не-
ва”, “Москва”, “Дружба народов”. Мы 
іх да дзірак зачытвалі! Нават у чарзе 
стаялі, каб пачытаць. Па сут насці, усё 
маё жыццё пачалося з кнігі. І цяпер 

стасункі з літаратурай не парываюцца. 
Меней чытаю, магчыма, сучасных кніг, 
але шмат таго, што неабходна ў тэат-
ры. Шукаю літаратуру, якая датычыць 
працы. Хочацца зразумець і почырк, і 
стылістыку аўтара: як чалавек разва-
жаў, што ён выказаў і што патаемнага 
ў яго засталося. Люблю чытаць Мура-
камі. Калі яго кнігі масава выходзілі, 
неяк гэты аўтар прайшоў міма мяне. 
Не скажу, што не чытала, але ён неяк 
тады не закрануў. А цяпер як адкры-
ла. Гэта не рэбус і не загадка, а нешта 
такое, што прысвячаецца тваёй душы 

і тваім нявыказаным думкам. Несфар-
муляваным — ён іх сфармуляваў. І гэта 
цікава. Таму што ты можаш падняцца, 
каб зразумець, дацягнуцца да вяршы-
ні. Вось гэта — шчасце!

Народная артыстка Беларусі Бэла Масумян уганаравана медалём 
Францыска Скарыны, вышэйшай узнагародай Беларускага саюза
тэатральных дзеячаў “Крыштальная Паўлінка”, медалём Саюзнай 
дзяржавы “За супрацоўніцтва”. Лаўрэат спецыяльнай прэміі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва, 
Бэла Амікаўна распавядае пра ролю бібліятэкі ў яе жыцці.  

Ёсць слушнае меркаванне: калі ў аўтара 
пасля заканчэння твора засталося яшчэ 
шмат таго, што можна было б дадаць да 
тэмы, — твор атрымаўся. З гэтага пункту 
гледжання ў выдання, укладальнікам якога 
з’яўляецца Аляксандр Вашчанка, — бяс-
спрэчны поспех.

На прэзентацыі з нагоды выхаду кнігі 
сабралася шмат навукоўцаў, даследчыкаў, 
грамадскіх дзеячаў, хто б мог дадаць інфар-
мацыі да прадстаўленых матэрыялаў і пра-
панаваць укладальніку цяпер ужо гіста-
рычныя дакументы для далейшай працы. 
Ды і сам Аляксандр Вашчанка, адкрыва-
ючы сустрэчу, прызнаўся: напачатку пла-
навалася адна кніга, але, калі заглыбіўся 
ў дакументы, зразумеў, што такога аб’ёму 
будзе недастаткова. Каб перадаць хаця б 
асноўны змест творчай працы Адама Баг-
дановіча, патрэбны як мінімум два тамы. 
Цяпер з’явілася першая кніга — “Мои вос-
поминания”. У другую будуць уключаныя 
літаратурныя творы “Пережитки древнего 
мироздания у белорусов”, “Страницы из 

жизни Максима Горького”, “М. Горький и 
Ф. М. Шаляпин в Нижнем” і інш. Па-за ме-
жамі праекта засталася эпісталярная спад-
чына А. Багдановіча. Да таго ж, як паказалі 
выступленні, у прыватнасці, галоўнага за-
хавальніка фондаў  М. Багдановіча Ніны 
Гарэлік, ёсць шмат дакументаў і запісак, 
створаных рукой Адама Ягоравіча, якія 
яскрава паказваюць узровень адукаванасці 
і характар гэтага чалавека, моц яго слова 
— трапнага, высокамастацкага. 

“Так сталася, што Адама Ягоравіча мы 
больш ведаем праз Максіма. Але гэта сама-
дастатковая асоба, веданне жыцця і творча-
сці якой дапамагае і нам больш грунтоўна 
ўявіць сябе на гэтай зямлі”, — адзначыў у 
сваім выступленні пісьменнік Анатоль Бу-
тэвіч. Тое, што рабіў Адам Ягоравіч, даты-
чыла беларусаў як нацыі, якая павінна ве-
даць і свой радавод, і сваю гісторыю, і сваю 
зямлю. 

Бацька Максіма нарадзіўся 7 красавіка (па 
новым стылі) 1862 года ў мястэчку Халопені-
чы Крупскага раёна Мінскай вобласці. Сёлета 
поруч са святамі 130-годдзя Якуба Коласа і 
Янкі Купалы адзначаецца і 150-годдзе Ада-

ма Багдановіча. Таму выхад выдання — па-
дзея невыпадковая.

“Калі кніга табою чаканая і жаданая, 
яна нясе вялікую стваральную сілу. Гэта 
шчасце, што ёсць у Беларусі прыхільнікі 
творчасці Адама Багдановіча і яго вяліка-
га роду. Таму не адна яшчэ кніга выйдзе 
ў свет”, — выказаў спадзяванне вядучы 
сустрэчы паэт Мікола Мятліцкі. Зрэшты, 
гэтая ж думка блізкая многім беларусам. 
На імпрэзе выступілі таксама дырэктар 
музея М. Багдановіча Таццяна Шэляговіч, 
аўтар мастацкай канцэпцыі музея Эдуард 
Агуновіч, дваюрадная ўнучка Адама Багда-
новіча Вольга Дашкоўская ды іншыя амата-
ры творчасці неардынарнай асобы. 

Хочацца зразумець почырк 
Першы крокПершы крок  

Што будзе
Брэстчына
25 красавіка наведвальнікам цэнтральнай 

гарадской дзіцячай бібліятэкі г. Баранавічы 
прапануецца слайд-успамін “Балючая памяць 
Беларусі” (да дня Чарнобыльскай трагедыі).

26 красавіка ў гарадской бібліятэцы Бара-
навіч (філіял № 4) пройдзе медыя-ўрок “Чар-
нобыль у нашай памяці” ў межах пасяджэння 
аматарскага аб’яднання “Слова”.

26 красавіка Дзень бібліятэкі правядуць у 
дзіцячым садку “Разам з кніжкай я расту” су-
працоўнікі Баранавіцкай гарадской бібліятэкі 
(філіял № 1 ЦБС). 

26 красавіка бібліятэкары Малатковіцкай 
сельскай бібліятэкі Пінскага раёна правядуць 
урок трывогі да ўгодкаў Чарнобыльскай ката-
строфы “Радасць вярніце маю, чорныя хмары 
атруты”.

28 красавіка пасяджэнне клуба сямейнага 
чытання “Старонкі, якія гавораць” пройдзе 
ў гарадской дзіцячай бібліятэцы (філіял № 3 
ЦБС).

30 красавіка ў Пінскай цэнтральнай раён-
най бібліятэцы імя Я. Янішчыц адбудзецца 
прэзентацыя кнігі М. Елянеўскага “Время 
пастыря”.

Віцебшчына
24 красавіка Віцебская цэнтральная гарад-

ская бібліятэка імя М. Горкага арганізуе муль-
тымедыйную прэзентацыю “Марк Шагал 
— ілюстратар кніг”. 

26 красавіка пройдзе гадзіна памяці 
“След чорнага ветру” ў Пальмінскай сель-
скай бібліятэцы Гарадокскай ЦБС.

26 красавіка літаратурная вечарына-рэкві-
ем да дня Чарнобыльскай трагедыі пройдзе ў 
Плінскай сельскай бібліятэцы Ушацкай ЦБС.

27 красавіка выстаўку адной кнігі “Адвеч-
ная сіла зямлі” (Якуб Колас “Новая зямля”) 
прапануе Браслаўская цэнтральная раённая 
бібліятэка.

Гродзеншчына
21 красавіка Гарадзечанская сельская 

бібліятэка Навагрудскай ЦБС запросіць 
вучняў 8 — 9 класаў на паэтычны конкурс 
“Ветразі паэзіі”, прысвечаны 100-годдзю з 
дня нараджэння М. Танка. 

25 красавіка ў Воўпаўскай сельскай біблі-
ятэцы Ваўкавыскай ЦБС адбудзецца ўрок 
смутку “Чарнобыль звоніць у званы”. Пра-
гучаць вершы А. Пісьмянкова, В. Лукшы, 
Л. Галубовіча, інш. Прапануецца кніжная 
выстаўка “Звон смутку і засцярогі”.

25 красавіка Парэцкая сельская біблія-
тэка Гродзенскай РЦБС правядзе “круглы 
стол” для вучняў старэйшых класаў, прысве-
чаны тэме чарнобыльскай трагедыі. Будзе 
прадстаўлена выстаўка-агляд “Чарнобыль. 
Гады выпрабаванняў”.

28 красавіка бібліятэка-філіял № 10 Гро-
дзенскай ГЦБС сумесна з культурна-асвет-
ніцкім грамадскім аб’яднаннем украінцаў 
“Барвінак” праводзіць літаратурна-музыч-
ную вечарыну “Шаўчэнкаўскі шлях на Бела-
русі”.

28 красавіка ў Каменскай сельскай біблія-
тэцы Навагрудскай ЦБС пройдзе літаратур-
ная віктарына, прымеркаваная да 130-годдзя 
з дня нараджэння Якуба Коласа.

29 красавіка Трабская сельская бібліятэка 
Іўеўскай ЦБС запросіць на вечарыну “Слу-
хаю сэрца” — да юбілею беларускай пісьмен-
ніцы Р. Баравіковай. 

Магілёўшчына
У Магілёўскай абласной бібліятэцы імя 

У. І. Леніна пройдуць выстаўкі:
з 19 па 30 красавіка — “Покліч дабрыні” 

(да 100-годдзя Л. Прокшы);
з 18 па 30 красавіка — “Вядомы біблія-

тэказнаўца — наш зямляк” (да 120-годдзя 
І. Сіманоўскага, заслужанага дзеяча культуры 
Беларусі). 

24 красавіка на літаратурную гасцёўню 
“Цуд, імя якому — кніга” запросіць Крычаў-
ская цэнтральная бібліятэка.

26 красавіка Дзень памяці “Чарнобыль-
ская трагедыя — боль, смутак, крык чалаве-
чай душы” пройдзе ў Бельскай сельскай бі-
бліятэцы Дрыбінскай бібліятэчнай сістэмы.  

Міншчына
23 красавіка ў сельскай бібліятэцы в. Зачы-

сце Барысаўскага раёна плануецца правесці 
віртуальнае падарожжа па старонках бела-
рускіх дзіцячых кніг “У краіне таямніц”.

24 красавіка Любанская цэнтральная ра-
ённая бібліятэка арганізуе літаратурную веча-
рыну “Сейбіты слова і мудрасці”.

Штрых-кодШтрых-код

Да ўвагіДа ўвагі

1. “Мастер и Маргарита” Міхаіла Булгакава.
2. “Война и мир”, “Анна Каренина” Льва Талстога.
3. “Преступление и наказание”, “Идиот” и “Братья Карамазо-

вы” Фёдара Дастаеўскага.
4. “Властелин колец” Джона Толкіена.
5. “Алхимик” Паула Каэльа. 
6. “Три товарища”, “Триумфальная арка” Эрыха Марыя Рэ-

марка.
7. “Гарри Поттер” Джоан Роўлінг. 
8. “Граф Монте-Кристо”, “Королева Марго” и “Три мушкетё-

ра” Аляксандра Дзюма. 
9. “Каласы пад сярпом тваім” Уладзіміра Караткевіча.
10. “Дзікае паляванне караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча. 
11. “Палата № 6” Антона Чэхава. 
12. “Маленький принц” Антуана дэ Сент-Экзюперы.
13. “Поющие в терновнике” Колін Маккалоў.
14 “Евгений Онегин”, “Капитанская дочка” Аляксандра Пуш-

кіна. 
15. “Гость”, “Сумерки” Стэфані Маер.

У Беларускім дзяржаўным універсітэце падведзены 
вынікі апытання  “Што чытае студэнт БДУ?” 

Праводзілася акцыя з мэтай выяўлення 
найбольш папулярных у студэнцкім асяроддзі кніг. 

У выніку ў рэйтынгу “зачытаных кніг”
вызначыліся 15 пазіцый.

Зачытаныя кнігіЗачытаныя кнігі

І сэрцам калыша
калыску сына…
Прэзентацыя кнігі ўспамінаў Адама Багдановіча 
“Я всю жизнь стремился к свету” адбылася ў Мінскай 
абласной бібліятэцы імя А.С. Пушкіна.

Ірына ТУЛУПАВА

А. Багдановіч. Яраслаўль, 
1900 — 1908 гг. 

Зялёны лісток 
на аршанскай зямлі
Гэтымі днямі пачынаецца новая старонка 
ў гісторыі Аршанскай цэнтральнай гарадской 
бібліятэкі імя А. С. Пушкіна, якая мае больш 
як стагадовую гісторыю.

Як нам паведаміла галоўны бібліятэкар аршанскай Пушкінкі 
Наталля Янкоўская, у адкрытай пасля капітальнага рамонту 
кніжніцы чытачоў чакаюць  абноўленыя абанемент і чыталь-
ная зала, публічны цэнтр прававой інфармацыі, прасторная 
зала масавых мерапрыемстваў. Адметнасцю і гордасцю біблія-
тэкі з’яўляецца  ўнікальная  “Чытальная зала Янкі Сіпакова”.

У 2011 годзе вядомы беларускі пісьменнік, лаўрэат Дзяржаў-
най прэміі Рэспублікі Беларусь, заслужаны дзеяч культуры 
Беларусі Янка Сіпакоў падарыў кніжніцы сваю асабістую бі-
бліятэку. Амаль уся беларуская літаратура ў зборы — з аўто-
графамі. Ёсць надпісы Уладзіславы Луцэвіч, Алега Лойкі, Леа-
ніда Дайнекі, Алеся Бачылы. Аўтар “Зялёнага лістка на плане-
це Зямля”, “Зубрэвіцкай сагі” клапаціўся пра малую радзіму, 
апяваў яе ў сваіх творах, цесна знітоўваючы лёс мясцін, што 
знаходзяцца ў верхнім цячэнні ракі Дняпро і яе прытока Ар-
шыцы, з лёсам усёй Беларусі, ствараючы своеасаблівы партрэт 
Айчыны.

Рыта СТАХ
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Юрыдычны адрас:
220034, Мінск,
пр. Незалежнасці, 39, п. 4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарава, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-66-73
намеснік галоўнага
рэдактара — 284-66-73

Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04
аддзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

Е-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by
Пры перадруку просьба спасылац-
ца на “ЛіМ”. Рукапісы рэдакцыя не 
вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў 
у рэдакцыю паведамляюць сваё 
прозвішча, поўнасцю імя і імя па 
бацьку, пашпартныя звесткі, асноў-
нае ме  с ца працы, зваротны адрас.
Пазіцыя рэдакцыі можа не супа-
даць з меркаваннямі і думкамі 
аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютар-
нага цэнтра РВУ “Літаратура і 
Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстано-
ва “Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва “Беларускі Дом друку”
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856 

Кошт у розніцу — 2300 рублёў

Наклад — 2808
Умоўна друк. 
арк. 5,58
Нумар падпісаны
ў друк
19.04.2012 у 11.00
Газета зарэгістравана ў Міністэрстве 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 
Рэгістрацыйнае пасведчанне
№ 7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 1750
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З глыбінкіЗ глыбінкі

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь,
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Таццяна Мікалаеўна СІВЕЦ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Святлана Берасцень

Віктар Гардзей
Уладзімір Гніламёдаў
Вольга Дадзіёмава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крэйдзіч

Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Няма горшага за той суд, 
якім судзіш сябе сам.

                                                                                Іван МЕЛЕЖ

АфарызмАфарызм

У Крупскім раённым до-
ме рамёстваў з гонарам рас-
казваюць пра свой поспех, а 
яго супрацоўнікі гатовы зноў 
удзельнічаць у конкурсах та-
кога кшталту — ужо з новымі 
творамі. За стварэнне вянкоў 
і падрыхтоўку прэзентацыі 
калекцыі адказвала метадыст 
гэтай установы Вольга Алек-
сіевіч, якая лічыць, што пе-
рамога ў конкурсе — заслу-
га ўсяго калектыву на чале з 
дырэктарам Таццянай Суха-
плюевай, бо аднаму чалавеку 
здзейсніць такую творчую 
задуму не па сілах.

Для самой Вольгі Яўгенаў-
ны шлях да перамогі пачаўся, 
мабыць, з вялікай лялькі, 
якую ёй прапанавалі ства-
рыць у Доме рамёстваў. 
Гэта быў зборны вобраз, 
у беларускім народным 
стылі. Потым з’явілася 
лялька-нявеста. Май-
стар закончыла яе пе-
рад самым пачаткам 
працы над вянкамі. 
Дарэчы, ідэя ства-
рэння ўганараванай 
калекцыі зыходзіла ад 
вядучага спецыяліста 
Мінскага абласнога 
цэнтра народнай 
творчасці Ірыны 
Смірновай, якая 
падказала круп-
скім майстрам, у 
якім кірунку шу-
каць неабходную 
і н ф а р м а ц ы ю , 
і прадаставіла 
частку цікавых 
матэрыялаў.

— Дадатковую 
інфармацыю чэр-
палі і ў інтэрнэце, 

і ў розных энцыклапедыях 
ды даведніках, — распавяла 
Вольга Алексіевіч. — Спачат-
ку хацелі стварыць калекцыю 
вянкоў Крупскага раёна, але 
захавалася вельмі мала па-
трэбных нам матэрыялаў. 

Паездзіўшы па вёсках і 
пагутарыўшы са ста-
ражыламі, мы знай-
шлі толькі некалькі 
ўнікальных вясель-

ных фотаздымкаў. 
Таму вырашы-

лі пашырыць 
рамкі і адлю-
страваць у 
сваёй калек-
цыі тэндэнцыі 

развіцця вяс-
ковай вясельнай 
моды ХІХ — ХХ 
стагоддзяў у Бе-
ларусі на пры-
кладзе Слуцка-
га раёна. Так 
ат ры м а л а с я , 
што фота-
здымкі, якія 
мы адабралі, 
датычылі ў 
а с н о ў н ы м 
гэтага рэгі-
ёна. Экспа-
наты ства-

ралі на пра-
цягу года.

Калекцыя складаецца з дзе-
вяці вянкоў. Ні адзін выраб 
не паўтарае іншы, бо кожная 
майстрыха, хоць і захоўвала 
традыцыйную для сваіх мя-
сцін форму вянка, аздабля-
ла яго ў адпаведнасці з аса-
бістым густам і мастацкімі 
здольнасцямі. Спачатку былі 
вянкі-абручы (з кветкамі і 
стужкамі), вельмі папуляр-
ныя ў канцы ХІХ — пачатку 
ХХ стагоддзя. У больш позні 
перыяд з’явіліся вянкі ў вы-
глядзе паўабруча, таксама з 
кветкамі і стужкамі, але ўжо з 
вэлюмам. Яго шылі звычайна 
з марлі ці іншага паўпразры-
стага матэрыялу (гэта харак-
тэрна для пачатку і сярэдзіны 
ХХ стагоддзя). У трэцюю гру-
пу ўвайшлі больш сучасныя 
вянкі з фатою (канец ХХ ста-
годдзя).

— Пры вырабе кветак стара-
ліся ўзнавіць старыя тэхнікі, 
іншы раз нават паводле рас-
поведаў старажылаў, абапіра-
ючыся на вынікі вялікай да-
следчай працы, — зазначыла 
Вольга Яўгенаўна. — Штосьці 
і самі дадумвалі, штосьці пад-
казалі ў абласным Цэнтры на-
роднай творчасці, спецыялі-
сты якога пільна сачылі за на-
шымі творчымі намаганнямі і 
іншы раз карэкціравалі іх.

Дарэчы, Вольга Алексіе-
віч працуе ў Доме рамёстваў 
толькі год. Прыйшла сюды 
зусім выпадкова. Пасля дэк-
рэтнага адпачынку шукала 
работу, абышла нямала роз-
ных устаноў і арганізацый, 
але безвынікова. Маючы дып-
лом мадэльера-канструктара 
верхняга жаночага адзення, 
адкрыла ўласную майстэр-
ню. Дзесьці праз год маладой 
жанчыне патэлефанавалі з 
Дома рамёстваў і запрасілі на 
працу. 

— Мы вырашылі, што тут 
вельмі патрэбны спецыяліст-
універсал, які можа вырабіць, 
без перабольшання, амаль усё, 
— расказала дырэктар уста-
новы Таццяна Сухаплюева. 
— Хаця пэўнымі відамі рамё-
стваў Вольга Яўгенаўна пачала 
займацца толькі ў нас. Першае, 
што яна стварыла, — трады-
цыйны касцюм старавераў, які 
складаўся з сарафана і блузы. 
Потым занялася рознымі віда-
мі ткацтва. Асабліва палюбіла 
ткацтва бісерам, асвоіла і бісе-
рапляценне.

Вось так Дом рамёстваў 
знайшоў выдатнага майстра 
і добрага педагога, якая пра-
цуе і з дзецьмі, і з дарослымі, 
а маладая жанчына — працу 
для душы. 

Раіса МАРЧУК,
фота аўтара

У Лепельскім раённым краязнаўчым 
музеі лета ў самым разгары. 
Блакітныя васількі і незабудкі,
пунсовыя цюльпаны і макі, 
рознакаляровыя ружы і браткі
сагрэюць кожнага, хто наведае выстаўку
“Вышыўка 1960 — 80-х гадоў”. 
Мастацтва вышывання мае 
шматвекавую гісторыю, але яно
і па сёння не страціла актуальнасці, 
паўстала нароўні з жывапісам,
скульптурай і музыкай. 

На выстаўцы прадстаўлена каля 60 
дэкаратыўных прадметаў інтэр’еру з 
фондаў лепельскага музея. Большасць 
экспанатаў была створана майстрыхамі 
ў пасляваенныя дзесяцігоддзі на ўлас-
ную патрэбу. Гэта сурвэткі (“дарожкі” і 
“вугалкі”), абрусы, падзоры, навалачкі, 
накідкі на падушкі, кішэнькі для насо-
вак і іншыя рэчы з раслінным узорам. 
На карцінах — жывёлы, кветкі, дзяў-
чаты. Тут жа прадстаўлена 19 ручнікоў, 
якія выкарыстоўваліся для ўпрыгажэн-
ня абразоў і падчас вяселля. Вышыўка 

на ручніках, паводле павер’яў, павінна 
была засцерагаць чалавека ад наслання 
і сурокаў.

З даўніх часоў шырока распаўсюджа-
на аздабленне адзення: аблямоўка рука-
ва, каўняра кашулі, манішкі. Дарэчы, 
лічылася, што вышыўка, размешчаная 
на месцах судотыку цела чалавека з на-
вакольным светам (па каўняры, рукавах, 
падоле), выконвала ролю абярэгу.

Старэйшаму пакаленню выстаўка нага-
дае пра маладосць. Юныя наведвальнікі 
пазнаёмяцца з захапленнем сваіх бабуль.

Куток таемнасціКуток таемнасці
Таццяна ШЛЕГ

Вясельныя вянкі —
ад крупскіх майстроў

Калекцыя вясельных вянкоў крупскіх 
майстроў падчас конкурсу традыцыйных 
касцюмаў Мінскай вобласці, вынікі якога
падвялі напрыканцы мінулага года 
ў Любані, заняла першае месца ў намінацыі 
“За выдатнае асваенне складаных тэхнік
і тэхналогій”. Прафесійнае журы ацэньвала 
цэласнасць касцюмаў, наватарскі падыход,
узровень майстэрства пры стварэнні
строяў, глыбіню вывучэння рэгіянальных
традыцый, асваенне тэхнік і тэхналогій,
асабліва старадаўніх.

Вольга Алексіевіч з карцінай, 
вытканай бісерам.

Спагада
і падтрымка

Больш як трыццаць гадоў існуе ў 
Дзяржынску мастацкае аддзяленне 
Дзіцячай школы мастацтваў, якое 
ўзначальвае жывапісец, графік, пла-
катыст, член Беларускага саюза ма-
стакоў Уладзімір Шчарбін. Работы 
вучняў экспанаваліся на выстаўках 
ува многіх краінах свету і ўсюды 
атрымлівалі добрыя водгукі. А зусім 
нядаўна калектыў Дзіцячай школы 
мастацтваў атрымаў запрашэнне 
ўзяць удзел у праекце “Фукусіма 
— год пасля…”, ідэя якога належыць 
супрацоўніцы ЮНЕСКА спадарыні 
Музе Кемагай-Кагава.

Тэма для дзяцей Беларусі, краі-
ны, якая таксама перажыла вялікую 
тэхнагенную катастрофу — выбух 
на Чарнобыльскай атамнай элек-
трастанцыі, — аказалася блізкай і 
зразумелай. У ходзе падрыхтоўкі 
да выстаўкі вучні школы пад кі-
раўніцтвам вопытных педагогаў 
У. Шчарбіна, У. Хачатурана і І. Да-
рашэвіч дэталёва азнаёміліся з 
культурай Японіі, яе архітэктурай, 
керамікай, мастацтвам. Адбор дзі-
цячых прац для Такійскай экспазі-
цыі спачатку правялі галандскія, а 
потым японскія мастацтвазнаўцы. 
У выніку на выстаўку ў Японіі па-
трапіла 27 малюнкаў з Дзяржынска. 
Сярод лепшых — работы Данілы 
Рабцава, Таццяны Сальнікавай, 
Яна Макарчыка, Аліны Карніцкай 
і Крысціны Жаковіч. А над цудоў-
ным пано “Экалогія” працавалі 
дзевяць вучняў мастацкай школы. 
Шчырая спагада і жаданне падтры-
маць японскіх сяброў — у кожнай 
рабоце. 

Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

Сляды 
ўзыходзячых
зорак

Вынікі літаратурнага конкурсу юных 
літаратараў “Навучыліся чытаць, бу-
дзем самі сачыняць”, ініцыяванага ад-
дзелам па справах моладзі Уздзенскага 
райвыканкама і дзіцячым філіялам ра-
ённай бібліятэкі пры падтрымцы члена 
Саюза пісьменнікаў Беларусі Дзмітрыя 
Вінаградава, былі падведзены на літара-
турным свяце “Наша кніга дзіцячая…”, 
якое адбылося ў раённай дзіцячай бі-
бліятэцы.

Ацаніўшы 63 вершаваныя і праза-
ічныя літаратурныя творы, дасланыя 
на конкурс вучнямі гарадскіх і сельскіх 
школ, кампетэнтнае журы прысудзіла 
ганаровыя граматы пераможцаў Сня-
жане Бушыле, Каці Ліпай, Віцы Казу-
боўскай, Лізе Кучук, Алёшу Раманові-
чу і Алёшу Ханцэвічу. Яшчэ некалькі 
хлопчыкаў і дзяўчынак атрымалі па-
хвальныя лісты. Добрым дапаўненнем 
да ўзнагарод сталі кнігі і салодкія пада-
рункі.

Сярод ганаровых гасцей, што завіта-
лі на сустрэчу з дзецьмі, быў рэдактар 
раённай газеты, кіраўнік раённага лі-
таб’яднання “Нёманец”, член СПБ Вік-
тар Сабалеўскі, які ўхваліў таленавітыя 
дзіцячыя работы. Сваю кнігу “След по-
гасшей звезды” падарыў пераможцам 
Дзмітрый Вінаградаў.

Вера ЛУКАШЭВІЧ,
Уздзенскі раён

                      Лялька-нявеста. 

Завітала лета ў музей


