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  МАГІЛЁЎСКІЯ ПІСЬМЕННІКІ НА МІЖНАРОДНАЙ КНІЖНАЙ ВЫСТАВЕ

Літаратурная старонка газеты «Магілёўскія ведамасці» і абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Падрыхтавалі Алесь КАЗЕКА і Марыя САМУСЕНКА.

На ўваходзе ў галоўны 
корпус Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
змесцавана памятная 
дошка. Народны паэт 
Беларусі нібы пільна 
ўглядаецца ў тых, хто 
ўваходзіць у будынак: 
чым сёння жывяце, мае землякі? 
Пра што марыце? Што чытаеце?

Я
шчэ не так даўно адным 
з найважных аспектаў 
добрай адукацыі лічыліся 
веды спадчыны вялікіх 

паэтаў сваёй краіны і свету, а за-
каханыя чыталі адзін аднаму вершы. 
Сёння ж мы часцей кажам пра пры-
ярытэт тэхнічных ведаў і тэхналогій, 
пра «кліпавую свядомасць» моладзі, 
якая часцей мае зносіны лаканічнай 
мовай SMS-паведамленняў праз 
сацыяльныя сеткі. Так ці ёсць месца 
паэтам і паэзіі ў сэрцах моладзі ў 
наш прагматычны час?

Нягледзячы на наяўнасць у 
школьнай праграме, многія мала-
дыя людзі ўпершыню ўсвядомлена 
адкрываюць для сябе паэтыч-
н у ю  т в о р ч а с ц ь  А . Ку л я ш о в а 
ва ўніверсітэце. Помню шчы-
рае неўразуменне студэнцкай 
браціі, калі на адным з канцэртаў 
прагучаў верш А.Куляшова «Алеся» 
ў выкананні Хатамбая Хатамова, які 
прыехаў вучыцца з Туркменістана. 
Вучыў ён верш па складанцы ў 
поўным варыянце, а большасць 
помніла тэкст па песні на музыку 
І. Лучанка ў выкананні «Песняроў»!

Класікамі літаратараў назы-
ваюць людзі, калі было напісана 
шмат, напісана добра пра тое, што 
адлюстроўвала час і яго дух, калі 

радкі запалі ў душу. Па-
чуць тое, пра што хацеў 
сказаць пісьменнік, 
адчуць прыгажосць 
мовы, глыбіню і не-
звычайнасць вобразаў 
дапамагае «правільнае 
прачытанне» твора. 
Пранізлівая цішыня 
стаіць у зале, калі верш 
А.Куляшова «Балада 
аб маці» чытае пра-
фесар А.М.Макарэвіч. 
Змена інтанацый, тэмп 

слоў, дынаміка, паўзы фармуюць 
у слухачоў пэўнае эмацыйнае 
ўспрыманне...

А.Куляшоў не толькі нарадзіўся 
паэтам у Беларусі, але і стаў ім тут. 
Любы народ палічыў бы за гонар 
мець паэта такога маштабу. Таму 
мы лічым важнай папулярызацыю 
творчасці паэта, перш за ўсё сярод 
моладзі, якая імкнецца ўзбагаціць 
свой унутраны свет, развіць эстэ-
тычныя і творчыя якасці асобы. 

Безумоўна, стопяцігоддзе з 
дня нараджэння А.Куляшова бу-
дуць святкаваць выкладчыкі і сту-
дэнты Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя пісьменніка. Яны 
рыхтуюць літаратурныя імпрэзы, 
інфармацыйныя акцыі, кніжныя вы-
ставы. Студэнты даведаюцца пра 
цікавыя факты з жыцця і творчай 
дзейнасці паэта. У Зале Славы 
ўніверсітэта навучэнцы наведаюць 
тэматычную экскурсію. Плануецца 
правесці конкурс чытальнікаў па 
творчасці пісьменніка. Сумесна 
з Магілёўскім аблвыканкамам, 
Магілёўскім аддзяленнем Саю-
за пісьменнікаў Беларусі, кафе-
драй літаратуры і міжкультурных 
камунікацый аб’яўлены літаратурны 
конкурс студэнтаў і навучэнцаў 
«І кружыцца планета Куляшова». 
Ва ўніверсітэце правядуць спе-
цыяльныя куратарскія гадзіны, 
арганізуюць мастацкую выставу 
студэнтаў.

Актыўны ўдзел у мерапрыемствах 
возьме літаратурнае аб’яднанне 
«Натхненне», якое ўзначальвае 
сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі 
Н.А.Міхальчук.

Маладыя і таленавітыя паэты, 
празаікі, фотамастакі пастаянна 
заяўляюць пра сябе. Так, зусім 
нядаўна адкрылася фотавыста-
ва «І зноў вясна мая прыйдзе...» 
студэнткі 4 курса Наталлі Юран-
ковай. Апроч прыгожых пейзажаў, 
Наталля прапанавала таксама 
зірнуць на старадаўні беларускі 
абрад гукання вясны. На фотаздым-
ках – прыгожыя маладыя людзі ў 
нацыянальных строях. Яны танчаць 
карагоды, спяваюць «вяснянкі» і 
падкідаюць у паветра «журавоў». 
На адкрыцці выставы ўсе жадаючыя 
маглі выканаць старадаўні беларускі 
танец «Ойра», паспрабаваць тых са-
мых, выпечаных з цеста, «журавоў».

У канцы снежня 2018 года 
ў медыялабараторыі МДУ імя 
А.А.Куляшова адбылася прэ-
зентацыя кнігі паэзіі «Et Cetera» 
студэнткі Крысціны Башарымавай. 
На мерапрыемстве прысутнічалі 
журналісты, рэдактары СМІ, 
пісьменнікі, выкладчыкі. Тэмы, да 
якіх звяртаецца паэтка, класічныя 
– каханне, пошук ідэнтычнасці, 
пошук родавых каранёў, спроба 
разабрацца ва ўласных перажы-
ваннях. Старонкі кнігі ўпрыгожаны 
малюнкамі, якія адлюстроўваюць 
светапоглядную пазіцыю паэткі. 

Калі сказаць словамі народнага 
паэта: «Яшчэ ёсць хуткасць думкі, 
хуткасць тая, што, як святло, ста-
годдзе абганяе…»

Дык давайце ж помніць сваіх 
паэтаў-класікаў, чытаць сучасных 
беларускіх пісьменнікаў, калі мы 
прагнем захаваць сваю мову і куль-
туру, каб, як казаў ужо іншы класік, 
«людзьмі звацца».

Уладзімір  ЯСЕЎ.

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

6 лютага
105 год з дня нараджэння Аркадзя 

Аляксандравіча Куляшова 

ВІНШУЕМ З ДНЁМ 
НАРАДЖЭННЯ:

3 лютага – Барысенку Мікалая Сяргеевіча 
5 лютага – Палітыку Афанасія Паўлавіча 
10 лютага – Уласенку Міхаіла Аляксандравіча 
14 лютага – Іскрова Леаніда Уладзіміравіча 
22 лютага – Малянкову-Куляшову Вольгу  
                   Сяргееўну 
26 лютага – Габрусеву Валянціну Фёдараўну 

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 

105 год з дня нараджэння Аркадзя 

КРЫЛЫ ТВОРЧАГА НАТХНЕННЯ
…Няхай ляцяць, ляцяць, 

ляцяць
майго юнацтва крылы.

А.А.Куляшоў.

Што такое Міжнародная кніжная выстава-ярмарка 
ў Мінску? Гэта  дзясяткі выдавецтваў, стракатасць 
кніжных выстаў і безліч стэндаў з розных краін: 
Беларусі, Расіі, Казахстана, Італіі, Германіі, Сірыі, 
Турцыі… Для чытача гэта шанец убачыць кніжныя 
навінкі і пазнаёміцца з аўтарамі. Для пісьменніка 
гэта магчымасць прапанаваць сваю творчасць вы-
давецтвам, а найперш – чытачам. 

Н
а Міжнароднай выставе ў Мінску заўсёды можна 
сустрэцца з новым. Але, паколькі ў гэтым годзе 
выстава-ярмарка працуе аж у дваццаць шосты 
раз, складваюцца на ёй і свае традыцыі. І не-

каторыя з іх ствараюць якраз магілёўскія літаратары. 
Вось і на гэты раз дэлегацыя Магілёўскага аддзя-

лення Саюза пісьменнікаў Беларусі наведала Мінскую 
выставу, каб падарыць удзельнікам і гасцям  нешта 
новае і нешта нязменнае, на што можна паглядзець з 
пачуццём прыемнага пазнавання. 

Добрай традыцыяй зрабіліся выступленні разам з 
народным ансамблем народнай песні і музыкі «Люлеч-
ка» Асіповіцкага раённага цэнтра культуры і адпачынку  
(мастацкі кіраўнік Наталля Андрушкевіч). Цымбалы, 
баян, бадзёрыя народныя спевы – якраз тое, чым можна 
ўпрыгожыць вершы пра малую радзіму (бо менавіта Году 
малой радзімы вырашылі магілёўскія творцы прысвяціць 
сваё выступленне). 

Адкрыў выступленне літаратараў старшыня 
Магілёўскага аддзялення СПБ паэт  Алесь Казека. У 
лаканічнай прамове ён нагадаў, як важна памятаць пра 
свае карані – і пацвердзіў гэта вершаванымі радкамі: 

З праўдай Божаю ставіцца Вера мая
Да людзей. Без хлусні і прымусу –
Гонар маю лічыцца часцінкаю я
Асвячонай зямлі беларусаў!
Паэтка Валянціна Габрусева прысвяціла сваё вы-

ступленне прыгажосці і непаўторнасці роднага краю. 
Знайшліся ў яе словы і аб тых, хто жыве на гэтай зямлі:

Трымалі мы тое, што выпала, 
І кожны данёс, што нёс, 
Бо кросны нас тыя выткалі, 
Якія верылі ў лёс.
Алена Кісель, паводле яе слоў, прынесла ў размову 

аб малой радзіме трошкі магілёўскасці. Таму ў вершах 
распавяла пра цёплыя адносіны са сваім горадам – які, 
калі трэба, можа падставіць плячо і развеяць скруху: 

Вее ад неба, зямлi i муроў
Невыразнаю ласкай…

То суцяшае цябе Магiлёў –
Запрашае у казку.
А паэтка Вольга Бялова парадавала слухачоў не 

толькі патрыятычнай лірыкай, але і ўзнёслымі вершамі 
пра вандроўкі на планету Кахання,  бо яна на нейкі час 
робіцца малой радзімай для кожнага з нас:

Оллайло, адлятаем хутчэй 
у сусвет на планету Кахання, 
дзе чакаюць нас тысячы зорных начэй, 
шматмільённае красак буянне.
Увогуле, выступленне магілёўскіх літаратараў было 

вельмі гарманічным. І не толькі таму, што абрамленнем 
для іх вершаў служылі народныя песні, але і таму, што 
на выставе дзяліліся сваёй творчасцю як сталыя паэ-
ты, вершы якіх добра вядомыя чытачам, так і маладыя 
аўтары. Свой уклад у выступленне ўнеслі таксама і 
юныя ўдзельніцы тэатральнай студыі «В точку!» ДАУ 
«Магілёўская дзіцячая школа мастацтваў №1» Анна 
Сергіенка і Даша Вярцінская. Дзяўчынкі прачыталі вершы 
Валянціны Габрусевай і Віктара Кунцэвіча.

І няма ярчэй агня, 
Чым святло радзімы малай. 
Без яе ці быў бы я? 
Так, яна мяне пазвала. 
Вершы магілёўскіх творцаў на Міжнароднай вы-

ставе можна было не толькі пачуць. Але і… атрымаць 
непасрэдна з рук саміх аўтараў! У рамках новага пра-
екту «Знаёмства з магілёўскімі пісьменнікамі» чытачам 
прапаноўваліся паштоўкі з вершамі магілёўскіх паэтаў. 
Спадзяёмся, што гэтае пачынанне  стане добрай 
традыцыяй… Як і сама Мінская кніжная выстава. Як і 
выступленне магілёўскіх літаратараў на ёй. Як і цёплая 
атмасфера зносін з чытачамі.

Алена КІСЕЛЬ.

ШЛЯХАМ ДОБРЫХ ТРАДЫЦЫЙ

«МЫ КНИГУ ЖИЗНИ 
ПИШЕМ САМИ…»

Самая молодая поэтес-
са Могилевского област-
ного отделения Союза 
писателей Беларуси Ма-
ленкова-Кулешова Ольга 
Сергеевна родилась 22 
февраля 1989 года в горо-
де Могилеве.

Окончила среднюю об-
разовательную школу №32 
города Могилева, Моги-
левский государственный 
библиотечный колледж 
им. А.С.Пушкина, Институт 
парламентаризма и пред-
принимательства города 
Минска по специальности 
«документирование  и ин-
формационное обеспече-
ние управления».

Работает в Могилевском 
городском коммунальном 
унитарном предприятии 
теплоэнергетики специ-
алистом по кадрам отде-
ла правовой и кадровой 
работы.

Пишет на русском язы-
ке.  Первые ее стихотворе-
ния печатались на страни-
цах районных и областных 
газет.

Стихотворения Ольги 
Сергеевны вошли  в кол-
лективные сборники «Спа-

сибо Вам за день Победы» 
(посвященный 65-летию 
Победы), «Мы книгу жизни 
пишем сами…» (посвящен-
ный Году книги), «Победное 
«ура» (посвященный 70-ле-
тию Великой Победы), «В 
лучезарной дали» (посвя-
щенный Году культуры).

Участник и победитель 
многих областных литера-
турных конкурсов.

Член Союза писателей  
Беларуси с 2011 года.

А в т о р  п о э т и ч е с к и х 
сборников «Перо и порох» 
и «Утро нового дня». 

Ветераны последней 
войны…

Желтых гор ожесточенный 
профиль,

Небо, облицованное 
в пыль.

Доктора сержанту колют
 морфий,

Чтобы он про боль свою
 забыл.

Скорби край – Афганистан
 песчаный,

Преждевременно состарил
 сыновей.

Безустанно из открытой
 раны 

Свищет память – кровь
 земли твоей.

У солдат, необратимо 
павших,

 Заключенных в 
мраморную гладь, 

Дети не родятся. И у 
ждавших

Случая не будет их обнять.

Что осталось после 
пепелища

В душах, исстрадавшихся 
сполна?

И домой вернувшийся 
что ищет

В рюмке горькой, выпитой
 до дна?

***
Дышит холод в сводах 

обелиска,
Пробегая в каждом 

позвонке,
Эхом в фотографиях 

и списках,
С черной лентой в правом 

уголке.

В четности пунцового 
букета

Догорит оборванная жизнь.
В песне скорбной, в честь

 погибших спетой,
Боль тупая вороном 

вскружит.
***

Заклинаю, смерть 
повидавшие,

Не согнувшие твердой
 спины,

Будьте здравы, духом 
не павшие,

Ветераны последней 
войны.

* * *
Было в сердце пусто,
Было сердцу грустно,
А явилось чувство
И взрастило в сердце 
Чистую любовь.
Заиграло живо
Пышных красок буйство,
Но незваным гостем
Постучалась боль,
Семя непростое
Принесла с собой:
Не из горькой правды, 
Из проросшей лжи, 
И разрезав сердце
Любящее… вдоль,
Хочет это семя
Внутрь положить.
Стало в сердце грузно,
Стало сердцу гнусно,
И одело сердце черную 

вуаль, 
И явилось чувство,
И взрастило в сердце
Верную подругу – 
Тихую печаль.


