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ЗМЯС ТОЎ НАСЦЬ 
ПАЭ ТЫЧ НАЙ ФОР МЫ

Зміт рок Ма ро заў. Ва чы ма сэр ца. — Мінск: Ча ты ры чвэр-
ці, 2014. — 290 с.

У вы да вец твах за ход-
не еў ра пей скіх кра ін рых-
та ваць да вы пус ку кні гі 
паэ зіі лі чыц ца спра вай 
ры зы коў най і не пры быт-
ко вай. Збор ні кі вер шаў 
су час ных паэ таў там 
вы хо дзяць над звы чай 
ма лень кі мі на кла да мі і 
за га дзя пра піс ва юц ца 
ў бюд жэ це вы да вец тва 
як пра ек ты, вы дат кі на 
пад рых тоў ку якіх па він-
ны кам пен са вац ца са 
звыш пры быт ку, атры ма-
на га ад про да жу бест се-
ле раў. Там тэй шы ры нак 
па тра буе ра ма наў. Ці на 
край ні вы па дак — кла-
січ ных вер шаў, вы да-
дзе ных у па да рун ка вым 
ва ры ян це з вы тан ча ным 
афарм лен нем.

Ін шае ста но ві шча на зі ра ем у Бе ла ру сі. Тут вы даў цы не 
ад маў ля юц ца ад вер шаў, а на кла ды паэ тыч ных збор ні каў 
амаль роў ныя на кла дам про зы. Не здар ма ж на шу зям лю 
на зы ва юць кра і най паэ таў. Тут лю дзі лю бяць чы таць (і час та 
пі саць) вер шы. Вы хад но вай кні гі паэ та Зміт ра ка Ма ро за-
ва — вы дат ная на го да гэ та яшчэ раз па цвер дзіць. Да рэ чы, 
ты раж вы дан ня — 1000 асоб ні каў. Па га дзі це ся, пры стой ная 
ліч ба. Але ду ма ец ца, на шы вы даў цы ро бяць стаў ку не толь кі 
на лю боў бе ла ру саў да паэ зіі — гэ та бы ло б над та ры зы коў-
на. Мож на на зваць, на пэў на, ад ну аб' ек тыў ную і не каль кі 
суб' ек тыў ных пры чын для та ко га сме ла га кро ку. Пач ну з 
аб' ек тыў най.

Імя Зміт ра ка Ма ро за ва на заў сё ды бу дзе ўпі са на ў гіс то-
рыю су свет най паэ зіі. Гэ та не прос та гуч ныя сло вы. Спра ва 
ў тым, што па эт пер шым у сла вян скім све це ў 1989—1990 
гг. на пі саў і на дру ка ваў вя нок вян коў са не таў «Апа ка ліп сіс 
ду шы». Гэ та над звы чай скла да ны паэ тыч ны жанр, які па-
тра буе не прос та ўме ла га абы хо джан ня з фор май са не та, 
вы дат на га май стэр ства пі саць вер шы, але і здоль нас ці за ся-
родж вац ца і вы трым лі ваць ідэй ную і змес та вую цэ лас насць 
уся го вян ка вян коў.

Кры ху па тлу ма чу. Ду маю, мно гія ве да юць ад мет нас ці та-
кой паэ тыч най фор мы, як са нет. Гэ та верш, які скла да ец ца з 
ча тыр нац ца ці рад коў (за звы чай двух ча ты рох рад коў яў і двух 
трох рад коў яў). Са не ты мо гуць аб' яд ноў ва юц ца ў больш скла-
да ную фор му — вя нок са не таў. Ён скла да ец ца з 15 вер шаў. 
Са не ты ў ім ні бы та злу ча юц ца ў ко ла: апош ні ра док пер ша га 
з'яў ля ец ца пер шым рад ком на ступ на га, а апош ні, пят нац ца ты 
са нет, што на зы ва ец ца «ма гіст раль ным», па ві нен утва рац ца 
з апош ніх рад коў кож на га з са не таў.

Па та кім жа прын цы пе ча тыр нац цаць асоб ных вян коў са-
не таў мо гуць аб' яд ноў вац ца ў вя нок вян коў. Да іх да да ец ца 
пят нац ца ты вя нок — «ма гіст раль ны». Кож ны на ступ ны вя нок 
са не таў па чы на ец ца рад ком па пя рэд ня га, а «Вя нок ма гіст-
раль ны» скла да ец ца з пер шых рад коў усіх па пя рэд ніх 210 
са не таў. Та кім чы нам, агуль ная коль касць са не таў у вян ку 
вян коў — 225. Вось та кая паэ тыч ная ма тэ ма ты ка.

Пры гэ тым вар та па мя таць, што паэ ту трэ ба не прос та на-
пі саць 225 са не таў, якія ўтва ра лі б ад мыс ло вую ма за і ку, але і 
за хоў ваць іх ідэй нае адзін ства па пра ця гу ўся го вян ка вян коў. 
На та кую скла да ную пра цу мо жа спат рэ біц ца не адзін год, а 
так са ма шмат ве даў і цяр пен ня. На пэў на, та му ва ўсёй су свет-
най паэ зіі на бя рэц ца ўся го не каль кі «вян коў вян коў», і адзін з 
іх — аў тар ства бе ла рус ка га паэ та Зміт ра ка Ма ро за ва.

Вар та пад крэс ліць і тое, што Зміт рок Ма ро заў не мае спе-
цы яль най лі та ра тур най ці фі ла ла гіч най аду ка цыі (ён скон чыў 
аг ра на міч ны фа куль тэт Бе ла рус кай сель ска гас па дар чай ака-
дэ міі ў Гор ках). Ды нель га сцвяр джаць, што паэ ту бра куе ве-
даў: ад мет нас ці паэ тыч най на ву кі ён асво іў са ма стой на. Так, 
у но вы збор нік «Ва чы ма сэр ца» ўвай шоў зна ка мі ты вя нок 
вян коў са не таў «Апа ка ліп сіс ду шы», ін шыя вян кі і асоб ныя 
са не ты паэ та. «Са не тная» част ка зай мае дзве трэ ція част кі 
аб' ёму ўсёй кні гі. Ураж вае!

Вар та звяр нуць ува гу і на ўме лае абы хо джан не аў та ра з 
жан рам са не та. Яшчэ ў па чат ку ХХ ста год дзя мно гія паэ ты 
лі чы лі са нет (як і ін шыя тра ды цый ныя паэ тыч ныя жан ры) 
мёрт вай і ста рой фор май, ня здоль най даць маг чы масць 
су час на му аў та ру вы ка заць улас ныя дум кі і пе ра жы ван ні. 
Зміт рок Ма ро заў па каз вае нам, што гэ та не зу сім так. На ват у 
па чат ку ХХІ ста год дзя са нет мае пра ва на жыц цё, яго фор ма 
мо жа быць не цвёр дай, але гнут кай, плас тыч най.

Ды не толь кі з-за са не таў вар та ўзяць у ру кі збор нік вер-
шаў Зміт ра ка Ма ро за ва. У кні зе са бра ны паэ тыч ныя тво ры, 
на пі са ныя аў та рам на пра ця гу апош ніх га доў. Гэ та яго раз-
ва гі пра жыц цё і смерць, адзі но ту і сяб роў ства, пра ка хан не і 
ра дзі му, пра ма ці, веч насць, пры ро ду... Зда ец ца, паэ тыч ная 
ду ша аў та ра не па кі дае па-за ўва гай ні вод най драб ні цы, 
амаль на ўсё ад гу ка ец ца доб рым тра ды цый ным вер шам. 
На прык лад, вось та кім:

Што бу дзе заўт ра — не га даю,
Па днях пра жы тых не ту жу...
Дзень сён няш ні я да чы таю,
Рад ком у сэр цы пра пі шу.

Ма ры на ВЕСЯЛУХА
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Па соль ства Іта ліі ў Мін ску су мес на з лі та ра тур-
най «Прэ мі яй Стрэ га» і пар та лам www.booksіnіtaly.іt 
за пра шае бе ла ру саў паў дзель ні чаць у пе ра кла дзе 
тво раў су час ных італь ян скіх аў та раў — для зна ём-
ства з імі бе ла рус кіх чы та чоў.

У рам ках пра ек та «Хто доб ра пач не...: вы бе ры леп шы па-
ча так» ар га ні за та ры ўсім удзель ні кам пра да стаў ля юць урыў кі 
з кніг — фі на ліс таў 2014 го да, якія мо гуць быць за гру жа ны на 
ад па вед най элект рон най ста рон цы, раз ме шча най па ад ра се 
www.premіostrega.іt/download.htm.

Да ўдзе лу ў пра ек це за пра ша юц ца вы клад чы кі італь ян скай 
мо вы і лі та ра ту ры ка фед раў ра ман скіх моў бе ла рус кіх уні вер сі-
тэ таў, чле ны гра мад ска га аб' яд нан ня вы клад чы каў італь ян скай 
мо вы «Дан тэ», а так са ма на стаў ні кі, якія пра цу юць у дзяр жаў ных 
або пры ват ных шко лах за меж ных моў. Пра цэ ду ра пе ра кла ду на-
ступ ная: вы клад чы кі пра да стаў ля юць вуч ням фраг мен ты па чат ку 
кніг для азна ям лен ча га чы тан ня. За тым кож ны клас ці гру па сту-
дэн таў вы бі ра юць уры вак, які ім па да ец ца най больш удач ным і 
за хап ляль ным, і з да па мо гай вы клад чы ка пе ра кла да юць яго на 
бе ла рус кую ці рус кую мо вы. Пас ля за вяр шэн ня ка лек тыў най 
ра бо ты вы клад чы кі ад праў ля юць фі наль ны ва ры янт пе ра кла ду 
на элект рон ны ад рас прэс-служ бы Па соль ства Іта ліі ў Мін ску 
mіnsk.stampa@esterі.іt. Апош ні тэр мін па да чы пе ра кла даў — 
30 ве рас ня гэ та га го да.

Па соль ства Іта ліі ў Мін ску на кі руе лі та ра тур ныя пе ра кла ды 
на пар тал www.booksіnіtaly.іt, які апуб лі куе элект рон ную кні гу, 
да ступ ную для ўсіх. Дэ ма вер сія элект рон най кні гі з'я віц ца на 
сай це ў час ад крыц ця Су свет на га тыд ня італь ян скай мо вы, 
які прой дзе ў каст рыч ні ку. Ча ка ец ца, што кан чат ко ва ад рэ-
да га ва нае вы дан не пе ра кла даў бу дзе да ступ на з 1 снеж ня 
2014 го да.

Для да вед кі. «Прэ мія Стрэ га», за сна ва ная ў Ры ме ў 1947 
го дзе, спры я ла куль тур на му ад ра джэн ню Іта ліі пас ля Дру гой 
су свет най вай ны. Што год 400 прад стаў ні коў куль ту ры вы бі-
ра юць леп шы твор пра за іч на га жан ру, апуб лі ка ва ны па між 
1 кра са ві ка па пя рэд ня га го да і 31 са ка ві ка гэ та га. Ін тэр нэт-
пар тал www.booksіnіtaly.іt — пер шы сайт, які пра соў вае пра-
дук цыю італь ян скіх вы да вец тваў, італь ян скую мо ву і куль ту-
ру ў све це. Аў та ры пар та ла звяр та юц ца да сва ёй аў ды то рыі 
— лі та ра тур ных аген таў, пе ра клад чы каў, спе цы я ліс таў у 
га лі не ра ман скіх моў, ін сты ту таў італь ян скай куль ту ры і 
італь ян цаў, якія жы вуць за мя жой, на дзвюх мо вах — італь-
ян скай і анг лій скай. Ін фар ма цый ную пад трым ку пар та лу 
аказ ва юць Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Іта ліі, Мі ніс тэр ства 
куль ту ры і ту рыз му, Цэнтр кні гі і чы тан ня, Італь ян ская аса-
цы я цыя вы даў цоў, Су свет ная вы ста ва «ЭКС ПО Мі лан-2015», 
рэ гі ён Лам бар дзія, ка му на Мі ла на і Фонд Ка рып ла.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Філь мам з та кой наз вай 
тэ ле ка нал АНТ ад кры ў 
но вы се зон. Стуж ку 
мож на было па гля дзець 
у ме жах пра ек та «Зва-
рот ны ад лік». Аў тар 
сцэ на рыя — На тал ля Го-
лу бе ва, рэ жы сёр — Тац-
ця на Краў чан ка. На га-
да ем, 2014 год у на шай 
кра і не пра хо дзіць пад 
зна кам 60-год дзя су пра-
цоў ніц тва з ЮНЕС КА.

Сён ня з гэ тай ар га ні за-
цы яй у Бе ла ру сі шмат плён-
ных куль тур ных кан так таў, 
су мес ныя пра ек ты. Ад нак 
так бы ло да лё ка не заў сё ды. 
Шлях на ладж ван ня ста сун каў 
з ЮНЕС КА быў цяр ніс тым... 
На між на род ную кан фе рэн-
цыю ў Лон да не па ства рэн ні 
ЮНЕС КА, якую склі ка лі 16 
ліс та па да 1945 го да, пры-
еха лі прад стаў ні кі больш як 
50 кра ін. Са вец кі Са юз ад 
удзе лу ад мо віў ся, пры чым у 
до сыць уль ты ма тыў най фор-
ме. Афі цый нае па ве дам лен-
не пра гэ та са вец кі па сол у 
Вя лі ка бры та ніі Фё дар Гу сеў 
аса біс та ўру чыў анг лій ска му 
ўра ду. Аб грун та ван ні та ко га 
стаў лен ня бы лі зу сім фар-
маль ны мі.

Фільм вя дзе сваё рас-
сле да ван не пры чын ад мо вы 
СССР ад удзе лу ў між на род-

най ар га ні за цыі. Ства раль ні кі 
карціны імк нуц ца вы свет ліць, 
ча му ў са вец ка га кі раў ніц тва 
бы ла та кая жорст кая не га-
тыў ная па зі цыя ў да чы нен ні 
да аб' яд нан ня, якое не ста ві-
ла пе рад са бой пэў ных па лі-
тыч ных за дач? Ча му Ста лін 
быў су праць і на стой ваў на 
ства рэн ні ў су праць ва гу ААН 
Еў ра пей скай і Азі яц кай ААН і 
на ват вёў пе ра мо вы з кі раў-
ні ком ура да КНР Чжоў Энь-
ла ем?

Да рэ чы, прад стаў нік афі-
цый най Бе ла ру сі, пер шы мі-
ністр за меж ных спраў Кузь ма 
Кі ся лёў вы ка заў са вец ка му кі-
раў ніц тву су праць лег лае мер-
ка ван не ад нос на су пра цоў ніц-
тва з ЮНЕС КА. У лю тым 1947 
го дзе ён афі цый на на кі ра ваў 
у МЗС СССР зва рот, у якім 
да каз ваў мэ та згод насць і ка-
рысць для рэс пуб лі кі ўдзе лу ў 
гэ тай ар га ні за цыі. За ўва жым, 
у 1947 го дзе рэ прэ сіі ў кра і не 
Са ве таў яшчэ пра цяг ва лі ся — 
трэ ба бы ло мець асаб лі вую 
сме ласць, каб вы ка заць ін-
шае мер ка ван не. І якой бы ла 
рэ ак цыя Мо ла та ва і Вы шын-
ска га на па зі цыю бе ла рус ка га 
мі ніст ра? Пра ўсё гэ та рас па-
вя да ец ца ў філь ме.

Ста тут ЮНЕС КА ў анг лій-
скай ста лі цы пад пі са лі прад-
стаў ні кі 37 дзяр жаў. У іх лі ку 
ака за лі ся і са юз ні кі СССР — 

Поль шча, Венг рыя, Чэ ха сла-
ва кія, Юга сла вія. 4 ліс та па да 
1946 го да Ста тут ар га ні за цыі, 
пас ля яго ра ты фі ка цыі дзяр-
жа ва мі, ус ту піў у сі лу. Гэ тая 
да та і лі чыц ца днём ства рэн-
ня ЮНЕС КА. 14 снеж ня 1946 
го да ста тус ЮНЕС КА як спе-
цы я лі за ва най уста но вы за-
цвер дзі ла Ге на самб лея ААН. 
Но вая між на род ная ар га ні за-
цыя па ча ла сваю дзей насць.

СССР стаў чле нам ар га-
ні за цыі толь кі пас ля смер ці 
Ста лі на. У кра са ві ку 1954 
го да чле нам ЮНЕС КА ста-
ла і Бе ла русь. Вя до ма, свой 
па тэн цы ял у су пра цоў ніц тве 
з гэ тай ар га ні за цы яй на ша 
рэс пуб лі ка рас кры ла толь кі 
ў пе ры яд не за леж най дзяр-
жа вы. Але і тут усё склад ва-

ла ся ня прос та. У 1992 го дзе 
за яў ку Бе ла ру сі аб уклю чэн-
ні Мір ска га зам ка ў спіс су-
свет най спад чы ны ЮНЕС КА 
на ват не раз гля да лі, ад кла лі 
пад пад ста вай не аб ход нас ці 
вы ву чэн ня ана ла гіч ных зам-
каў аба рон на га ты пу ў Еў ро-
пе. А Ня свіж скі за мак і зу сім 
пры зна лі бес перс пек тыў ным 
аб' ек там, які не мо жа прэ-
тэн да ваць на вы со кі ста тус 
су свет най куль тур най каш-
тоў нас ці. Што прый шло ся пе-
ра адо лець ма ла дой бе ла рус-
кай дзяр жа ве, каб за явіць пра 
ся бе ў све це праз уні каль ную 
куль тур ную спад чы ну, так са-
ма адлюстравана ў філь ме 
«ЮНЕС КА. Бе ла рус кі спіс».

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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СУ ЧАС НАЯ ІТАЛЬ ЯН СКАЯ ПРО ЗА — 
НА БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ

У кадрыУ кадры  ��

«ЮНЕС КА. БЕ ЛА РУС КІ СПІС»

«СО НЕЧ НЫ СВЕТ ДЛЯ ЎСІХ»

— Га лоў ная мэ та — даць 
маг чы масць стаць блі жэй да 
мас тац тва ма ла дым лю дзям 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця-
мі, іх са цы яль ная адап та цыя. 
Да рэ чы, мно гія з іх зай ма юц ца 
твор час цю. Пры чым не ка то рыя 
ра бо ты вы ка на ны на столь кі 
пра фе сій на, што не ве рыц ца ў 
аб ме жа ва ныя фі зіч ныя маг чы-
мас ці аў та раў. На вы ста ве (яна 
ад кры ла ся ў бу дын ку ві цеб скай 
ра ту шы), якая бу дзе прэ зен та ва-
на ў рам ках свя та, прад стаў ле-
на больш за 400 твор чых ра бот. 
Яны вы ка на ныя ў роз ных тэх ні-
ках. Гле да чы ўба чаць гра фі ку і 
жы ва піс, драў ля ную і ке ра міч ную 
скульп ту ру, мяк кую цац ку, ке ра-
мі кі, вы шыў ку, вя зан не, вы ра бы 
з бі се ру, са лом кі... Без умоў на, 
вя лі кі ін та рэс вы клі кае ка лек цыя 
ды зай нер ска га адзен ня, — па-
ве да мі лі «Звяз дзе» ў му зей най 
уста но ве.

Ві цеб скі кон курс ста но віц ца 
тра ды цый най ак цы яй аб лас но га 

ўзроў ню. Пра гра ма свя та ў гэ-
тым го дзе больш раз на стай ная 
і ці ка вая. У кан цэрт най за ле «Ві-
цебск», дзе ся род ін ша га пра во-
д зяц ца і кан цэр ты між на род на га 
фес ты ва лю мас тац тваў «Сла-
вян скі ба зар у Ві цеб ску», прой-
дзе ўзна га ро джан не пе ра мож цаў 
і ўдзель ні каў кон кур су дып ло ма мі 
і па мят ны мі па да рун ка мі. А твор-
чыя ка лек ты вы Цэнт ра куль ту ры 
«Ві цебск» па ка жуць кан цэрт.

У му зеі-ся дзі бе Рэ пі на «Здраў-
нё ва» лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі ча ка юць тэ ат ра-
лі за ва ныя эк скур сіі, спар тыў нае 
ме ра пры ем ства... А яшчэ, што 
вель мі ці ка ва, усе ах вот ныя змо-
гуць «пры ме раць» на ся бе воб-
ра зы пер са на жаў рэ пін скіх кар-
цін, на пі са ных у Здраў нё ве. У рэ-
пін скім са дзе (да на шых дзён там 
за ха ва лі ся дрэ вы, якія вы са дзіў 
мас так. — А.П.) ар га ні зу юць ча-
я ван не з дэ гус та цы яй пра дук цыі 
ві цеб скіх прад пры ем стваў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ві цеб скі аб лас ны края знаў чы му зей ар га ні зуе аб лас ное свя-
та-кон курс мас тац ка га і дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац-
тва для лю дзей з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі «Со неч ны 
свет для ўсіх». Ме ра пры ем ства прой дзе 5 ве рас ня.
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НА СТАЎ НІК БУ ДУ ЧЫ НІ. 
ЯКІ ЁН?

Бе ла рус кі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт 
аб' яў ляе кон курс на леп шае са чы нен не пра на-
стаў ні ка, пры све ча нае 100-год дзю БДПУ.

На ву чэн цам 10-11-х кла саў пра па ну ец ца вы браць 
ад ну з ча ты рох тэм: «Ёсць та кая пра фе сія — «се яць 
ра зум нае, доб рае, веч нае...»; «На стаў нік бу ду чы ні: які 
ён?»; «На стаў нік-муж чы на: за і су праць» і «Ка лі пой-
дзем са школь на га два ра...»: шко ла ў ма ім жыц ці».

Са чы нен не, на пі са нае на бе ла рус кай ці рус кай мо-
ве, не па він на пе ра вы шаць 4 ста рон кі дру ка ва на га 
або ру ка піс на га тэкс ту. Пер шы этап кон кур су — з 10 
ве рас ня па 1 каст рыч ні ка. Аў та ры двац ца ці леп шых 
ра бот, ада бра ных жу ры па вы ні ках пер ша га эта пу, 
удзель ні ча юць у кон кур се са чы нен няў, які пра во дзіц ца 
не па срэд на ў БДПУ.

Га лоў ныя кры тэ рыі ацэн кі кон курс ных ра бот — 
умен не сфар му ля ваць сваю аў тар скую па зі цыю, са-
ма стой насць мер ка ван няў аў та ра, ары гі наль насць і 
не стан дарт ны па ды ход да рас крыц ця тэ мы, шчы расць 
і эма цы я наль насць вы кла дан ня, кам па зі цый ная строй-
насць, пас ля доў насць вы кла дан ня ма тэ ры я лу і мас-
тац кі густ.

Аў та ры са чы нен няў, якія зой муць пер шае, дру гое 
і трэ цяе мес цы, бу дуць уз на га ро джа ны ноў тбу ка мі і 
план шэ та мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


