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АЎТОГРАФ: ГАЛЕРЭЯ ТВОРЦАЎ. Iлюстраваны iнфармацыйна-

метадычны зборнік / складальнік: А. С. Лаўрыновіч. – Мiнск : НЦМТДМ, 
2021. – 72 с. 
 

У зборніку прадстаўлены вынік сумеснай работы Нацыянальнага 
цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі і “Настаўніцкай газеты”. 

У фармаце рэспубліканскага культурна-асветніцкага і інфармацыйна-
метадычнага праекта “Галерэя творцаў” на працягу 2019–2020 гадоў была 
ажыццёўлена магчымасць знаёмства са шматгадовай дзейнасцю лепшых 
творчых калектываў устаноў вышэйшай адукацыі – аб’яднанняў літаратурнай 
творчасці студэнтаў, шматразовых пераможцаў рэспубліканскага конкурсу 
літаратурнай творчасці “Аўтограф”. 

Матэрыялы ілюстраванага iнфармацыйна-метадычнага зборніка 
“АЎТОГРАФ: ГАЛЕРЭЯ ТВОРЦАЎ” – гэта перадавы педагагічны вопыт 
кіраўнікоў калектываў, папулярызацыя актуальных практык выхаваўчай 
работы, прэзентацыі сучасных тэндэнцый і асаблівасцей захавання традыцый 
літаратурнай творчасці студэнцкай моладзі.  

Зборнік адрасаваны спецыялістам устаноў адукацыі, якія 
забяспечваюць арганізацыю культурна-выхаваўчай работы і мастацка-
творчай дзейнасці, кіраўнікам і ўдзельнікам літаратурных аб’яднанняў, 
студэнтам педагагічных спецыяльнасцей. 

 Установа адукацыі  
“Нацыянальны цэнтр  
мастацкай творчасці  
дзяцей і моладзі”  
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь 
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Вітаю аматараў літаратурнай творчасці! 
 
Нагадаю, што на працягу некалькіх гадоў героямі нашага сумеснага 

рэспубліканскага культурна-асветніцкага праекта “Галерэя творцаў” 
становяцца неверагодна таленавітыя маладыя аўтары і іх апантаныя, адданыя 
справе настаўнікі.  

У нас атрымаўся, як мне здаецца, чарговы выдатны зборнік, складзены 
з журналістскіх артыкулаў пра ўдзельнікаў студэнцкага літаратурнага 
конкурсу “Аўтограф”. Спадзяюся, што гартаючы яго, нехта пазнаёміцца і 
даведаецца пра існаванне літаб’яднання ў суседняй установе вышэйшай 
адукацыі, пра адораных талентам юнакоў і дзяўчат, якія робяць першыя крокі 
ў творчасці, і іх незвычайных педагогаў. 

Кожны раз, знаёмячыся з усімі вамі, мы, журналісты, пераконваемся ў 
шматграннасці вашых талентаў, у невычэрпнасці крыніцы натхнення, глыбіні 
разважанняў і шчырасці апавядання, разнастайнасці творчых жанраў і 
напрамкаў, што пастаянна ўзбагачаюцца эксперыментальнымі формамі і 
стылямі. А таксама заўважаем, што вы ўзнімаеце актуальныя тэмы, нават 
хоць яны і адны і тыя ж, але вам, сучаснай моладзі, удаецца па-новаму 
выказваць свае пачуцці і турботы, думкі і мары. 

Звяртаючыся да вас, паважаныя кіраўнікі літаб’яднанняў, хочацца 
адзначыць прафесійна-педагагічнае майстэрства кожнага з вас, бо так тонка, 
неназойліва і незаўважна раскрываць маладых творцаў, заўважаць іх 
патэнцыял, дапамагаць выказваць і праяўляць сябе – можаце толькі вы! У 
многіх літаратурных творах, якія мне давялося прачытаць, адчуваецца 
глыбокае веданне гісторыі і цікавасць да культурнай спадчыны роднага краю, 
у чым таксама ваша заслуга! А таму вучні павінны ганарыцца такімі 
настаўнікамі, а вы ў сваю чаргу – такімі таленавітымі выхаванцамі. 

Нашы дарагія чытачы, будзьце і надалей натхнёнымі і ўлюбёнымі ў 
літаратурную творчасць, смелымі, настойлівымі, адказнымі, сапраўднымі! 
Пішыце тое, што цікава асабіста вам. Нішто так не пранікае ў душы чытачоў, 
як напісаны сэрцам твор. Няхай ваша паэзія будзе шчырай, проза – 
эмацыйна-выразнай, а публіцыстыка – выверанай, дакладна-інфармацыйнай і 
пераканаўчай.  

Няхай вашы імёны становяцца вядомымі шырокаму колу чытачоў, а 
вашы творы – крыніцай натхнення і прыкладам для пераймання! А таму не 
бойцеся ўвасабляць свае самыя смелыя творчыя задумы! 

 
Рэдактар аддзела “Культура” 

ўстановы «Рэдакцыя газеты “Настаўніцкая газета”» 
рэдакцыйна-выдавецкай установы “Выдавецкі дом  

«Педагагічная прэса»” 
В.М. Антоненкава  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО:  
ЖИВОЕ БЕЛОРУССКОЕ СЛОВО,  

МАСТЕР-КЛАССЫ И ОБМЕН ОПЫТОМ 
 

Первое республиканское методическое мероприятие и творческая 
встреча руководителей и студентов-участников литературных 
объединений «Воспитательные возможности литературного жанра 
в реализации творческого потенциала студентов» состоялось в нашем 
Брестском государственном университете имени А.С. Пушкана  
20–21 февраля 2019 года.  
 

На праздник «Ад прадзедаў спакон вякоў…» приехало около десяти 
делегаций из высших учебных заведений страны: Брестского 
государственного технического университета, Белорусского 
государственного педагогического университета имени М. Танка, Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова, Барановичского 
государственного университета, Гродненского государственного 
медицинского университета, Могилёвского государственного университета 
имени А.А. Кулешова, Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии, Белорусского национального технического университета, 
Белорусского государственного технологического университета.  

Организаторы мероприятия – Национальный центр художественного 
творчества детей и молодёжи Министерства образования и БрГУ имени 
А.С. Пушкина – в этот день также открыли экспозицию Республиканской 
выставки визуального творчества студентов «Грани творчества». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старт мероприятию дали проректор по воспитательной работе БрГУ 

Татьяна Соколова и заведующий отделом социокультурных проектов 
ученической и студенческой молодёжи Национального центра 
художественного творчества детей и молодёжи Елена Лавринович. 
  

http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
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Татьяна Васильевна отметила, что мероприятие объединило 
обучающихся со всех уголков Беларуси. «Отрадно, что многие из 
представителей студенчества являются членами литературных студий и 
своим творчеством укрепляют традиции белорусской литературы, 
заложенные известными художниками слова», – сказала она. Этой мысли 
придерживается и Елена Сергеевна. «Приятно, что в рамках методического 
мероприятия соединились литературное и художественное творчество, 
ведь оно многогранно», – отметила организатор. 

 
Творческие выступления 
студентов нашего 
университета и презентация 
помогли участникам 
мероприятия совершить 
путешествие по живописным 
местам Брестчины. Народные 
песни и танцы, стихи 
известных белорусских 
поэтов – всё это наше 
национальное богатство, 
достояние, наша гордость. 

 
 

Затем гости приняли участие в работе интерактивной площадки 
«Гуканне вясны».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В древности считалось, чтобы приблизить весну, нужно много 

веселиться: петь, играть и танцевать. Студентам представилась возможность 
водить солнечный хоровод и украсить древо декоративными птицами-
желаниями.  

http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
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Одной из самых массовых стала научно-методическая секция 
«Актуальные формы психолого-педагогического сопровождения 
деятельности творческих объединений студенческой молодёжи».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На ней выступили преподаватели БрГУ: Елена Леванцевич 

(заведующий кафедрой белорусской филологии, кандидат филологических 
наук, доцент), Инга Матыцина (заведующий кафедрой педагогики 
социальной и начального образования, кандидат педагогических наук, 
доцент), Елена Марченко (доцент кафедры психологии развития, кандидат 
психологических наук) и Инна Церкович (педагог социальный отдела 
воспитательной работы с молодёжью). 

«Палитра педагогического и творческого опыта» стала площадкой 
для обмена опытом.  

Руководители студенческих научно-исследовательских лабораторий, 
литературных клубов и объединений, другие выступающие поделились 
своими секретами педагогического мастерства и творческим подходом к 
работе. 

Во время «Літ-чыткі» 
состоялись литературные 
чтения, творческие показы и 
выступления студентов-
авторов и их педагогов. 
Каждый предстал яркой 
индивидуальностью, 
наделённой мастерским 
владением голосом, 
перевоплощением, 
эмоциональностью. А 
объединило всех главное – 
любовь к родной земле, 
малой родине. 

http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
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Предваряла насыщенную работу следующего дня увлекательная 
экскурсия в зимний сад БрГУ. 21 февраля для гостей нашего университета 
была проведена ознакомительная экскурсия с инфраструктурой БрГУ. 
Представители университетов посетили образовательно-просветительский 
центр имени В.А. Колесника, Русский центр, студенческую научно-
исследовательскую лабораторию «Фольклористика и краеведение» и другие 
центры, функционирующие в БрГУ. 

Интересной и познавательной стала встреча с главным редактором 
журнала «Маладосць» Светланой Вотиновой, которая подробно 
рассказала о том, что такое жанр и каковы особенности построения текста в 
соответствии с ним. 

На открытой профессиональной площадке «Творчество и личность 
автора / авторская индивидуальность» руководители литературных 
объединений и студенты выступили с мастер-классами. Популяризация 
белорусской культуры и поэзии в молодёжной среде, эмоциональные 
особенности декламации лирических произведений – темы, которые были 
в центре внимания участников мероприятия. 

Многих впечатлило выступление студентов филологического 
факультета БрГУ Виктории Павлюченко и Владислава Шпарло, которые 
презентовали материал о том, какое место в жизни молодёжи занимает 
национальная культура. Они представили своё исследование торговых точек, 
СМИ, социальных сетей, наружной рекламы и т.д., активно использующих 
белорусский язык. 

Завершением республиканского 
методического мероприятия стало 
подведение итогов и вручение 
участникам сертификатов. В 
торжественной обстановке к 
участникам обратилась Татьяна 
Соколова, которая поблагодарила всех 
за плодотворную работу и за любовь к 
слову, литературе, творчеству – всего 
того, что обогащает человека духовно.  

Елена Лавринович выразила 
надежду на дальнейшее тёплое 
сотрудничество. «Я очень рада, что 
наше замечательное мероприятие состоялось в Международный день 
родного языка, потому что язык объединяет народ», – подытожила Елена 
Лавринович. 

Форум, собравший сотни студентов, показал, что молодёжь знает о 
важности родного белорусского слова, его силе, относится к нему с любовью 
и трепетом. Пока молодое поколение бережёт его – родной язык остаётся 
устойчивым и актуальным. 

Юлия Вовк, студенческий клуб БрГУ  

http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
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ВЫХАВАННЕ ТВОРЧАСЦЮ 
 

На два дні Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна стаў 
месцам правядзення рэспубліканскага метадычнага мерапрыемства 
“Выхаваўчыя магчымасці літаратурнай творчасці для рэалізацыі 
творчага патэнцыялу студэнтаў” і творчай сустрэчы кіраўнікоў і 
ўдзельнікаў літаратурных аб’яднанняў і студый літаратурнай творчасці 
ўстаноў вышэйшай адукацыі. 

Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Міністэрства адукацыі, 
Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі і Брэсцкі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Сярод студэнтаў і выкладчыкаў шмат творчых асоб, надзеленных 

вакальнымі, харэаграфічнымі, літаратурнымі і іншымі здольнасцямі, – 
адзначыла загадчык аддзела сацыякультурных праектаў навучэнскай і 
студэнцкай моладзі Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і 
моладзі А.С. Лаўрыновіч. – Вельмі важна сваечасова заўважыць іх, 
падтрымаць і развіць. З гэтай мэтай ва ўстановах адукацыі дзейнічаюць 
аб’яднанні, студыі, калектывы і гурткі, якія дапамагаюць раскрыць творчы 
патэнцыял студенцкай моладзі. Даволі карыснымі з’яўляюцца і цікавыя 
культурныя праекты, у якіх моладзь актыўна ўдзельнічае. 

Літаратурна-музычнае падарожжа “Ад прадзедаў спакон вякоў…” 
запрасіла ўдзельнікаў прайсціся сцежкамі малой радзімы мясцовых 
пісьменнікаў. 

Інтэрактыўная пляцоўка “Гуканне вясны” паклікала ў вясёлы карагод, 
зладжаны па матывах абрадавага свята.  

Пасля музычна-танцавальнага зачыну ўдзельнікам прапанавалі 
перайсці да навукова-метадычнай пляцоўкі, прысвечанай актуальным 
формам псіхолага-педагагічнага суправаджэння дзейнасці творчых 
аб’яднанняў студэнцкай моладзі.  

http://www.brsu.by/nauchnye-i-obrazovatelnye-meropriyatiya/pervoe-respublikanskoe-metodicheskoe-meropriyatie-i
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У сваіх выступленнях выкладчыкі УВА расказвалі пра месца моладзі ў 
сучасным беларускамоўным творчым працэсе, прадставілі дзейнасць 
крэатыў-лабараторыі “ТаТУ” БрДУ імя А.С. Пушкіна, магчымасць біяхакінгу 
ў аптымізацыі работы творчых аб’яднанняў студэнцкай моладзі, новыя 
формы арганізацыі дабрачыннай работы студэнтаў у кантэксце іх 
літаратурна-творчай дзейнасці, выкарыстанне кантэкстуальнай прасторы 
паэзіі Максіма Танка ў дзейнасці студэнцкага народнага літаратурнага тэатра 
“Жывое слова” Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка і інш.  

Пасля гэтага адбылася агульная дыктоўка для студэнтаў, настаўнікаў і 
школьнікаў Брэстчыны. 

Палітра педагагічнага і творчага вопыту дазволіла пазнаёміцца з 
работай народнага літаратурнага музея і студэнцкай навукова-даследчай 
лабараторыі “Тэорыя і практыка літаратурнай творчасці” Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя П.М. Машэрава, літаратурнага клуба “Катарсіс” 
Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, літаратурна-творчага 
аб’яднання “Натхненне” Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.А. Куляшова, народнага літаратурнага аб’яднання “Парнас” Беларускай 
дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, літаратурнага клуба “Ветліца” і 
студэнцкага гуртка “Памяць” Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта. 

“ЛітЧытка” ўключала творчыя паказы, літаратурныя чытанні і 
аўтарскія выступленні студэнтаў і літаб’яднанняў розных універсітэтаў 
краіны. 

У Міжнародны дзень роднай мовы ўдзельнікі наведалі адукацыйна-
асветніцкі цэнтр імя У.А. Калесніка, рускі цэнтр, створаны на базе БрДУ і 
студэнцкую навукова-даследчую лабараторыю “Фалькларыстыка і 
краязнаўства”. Вялікую цікавасць выклікалі інтэрактыўныя пляцоўкі. 

Даволі пазнавальнай атрымалася сустрэча з галоўным рэдактарам 
часопіса “Маладосць” С.Д. Воцінавай, прысвечаная сакрэтам пісьменніцкай 
лабараторыі. 

Падчас адкрытай прафесійнай пляцоўкі кіраўнікі аб’яднанняў 
абмяркоўвалі пытанні, звязаныя з метадычным забеспячэннем іх дзейнасці. 

Студэнты БрДУ імя А.С. Пушкіна прэзентавалі актуальныя формы 
папулярызацыі беларускай культуры і мовы ў маладзёжным асяроддзі. 

Кіраўнік студыі мастацкага чытання “Дзеяслоў” Баранавіцкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта Алеся Пшаўлоцкая правяла майстар-клас 
“Рэцытацыя як сучасны мастацкі прыём папулярызацыі беларускай паэзіі ў 
студэнцкім асяроддзі”, дацэнт кафедры беларускай філалогіі БрДУ імя 
А.С. Пушкіна, кандыдат філалагічных навук У.А. Сенькавец зладзіў майстар-
клас “Ад сэрца да сэрца”, дзе паказаў эмацыянальныя адметнасці мастацкага 
чытання лірычных твораў. 

 
Сяргей ГРЫШКЕВІЧ  
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МЕСЦА НАТХНЕННЯ – “ПАРНАС” 
 
Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія – 

своеасаблівы горад у горадзе. Дзясяткі вучэбных і вытворчых карпусоў, 
сотні выкладчыкаў, тысячы студэнтаў. Сярод прадстаўнікоў установы 
мноства таленавітых творчых людзей. Для развіцця талентаў педагогаў і 
студэнтаў у акадэміі дзейнічаюць шматлікія аб’яднанні па інтарэсах. 
Асаблівае месца сярод іх займае народнае аматарскае літаратурнае 
аб’яднанне “Парнас”, якім кіруе Андрэй Міхайлавіч Пугач. Гэты 
калектыў на працягу вось ужо 65 гадоў аб’ядноўвае неардынарных 
людзей, самабытных паэтаў і празаікаў, якія з дапамогай мастацкага 
слова імкнуцца расказаць свету пра нешта важнае, сваё. 

 

 
Падчас пасяджэння народнага аматарскага літаратурнага 

аб’яднання “Парнас”. 
 

З творчасцю – праз гады 
 

– Народнае аматарскае літаратурнае аб’яднанне “Парнас” з’яўляецца 
прадаўжальнікам спраў і традыцый у літаратурнай спадчыне нашай акадэміі. 
Гэта імправізаваны гадавальнік талентаў, дзе будучыя аграномы, эканамісты, 
землеўпарадчыкі, будаўнікі і механікі, зоаінжынеры растуць і як майстры 
слова. Сярод былых і цяперашніх удзельнікаў літаб’яднання шмат вядомых у 
краіне пісьменнікаў, якія дабіліся значных поспехаў на літаратурнай ніве, – 
паведаміў прарэктар БДСГА па выхаваўчай рабоце М.В. Патапенка. 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/01/ethetnmkry640.jpg
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Літаратурная дзейнасць у горацкіх сельскагаспадарчых навучальных 
установах пачалася яшчэ ў XIX стагоддзі. Ужо тады сярод педагагічнага і 
студэнцкага калектываў было шмат тых, хто імкнуўся авалодаць рытмам і 
словам. 

– Найбольшага росквіту літаратурная творчасць дасягнула ў 20-я гады 
мінулага стагоддзя, калі тут працавалі Максім Гарэцкі, Юрась Гаўрук, 
Паўліна Мядзёлка і іншыя вядомыя беларускія пісьменнікі. У памяць аб 
дзейнасці Максіма Гарэцкага яго імем у нас названы вучэбная аўдыторыя, 
музей-кабінет і персанальная прэмія замежным студэнтам за выдатную 
вучобу і грамадскую дзейнасць. Памятныя знакі і дошкі ўстаноўлены таксама 
ў гонар Янкі Купалы і Якуба Коласа, якія ў свой час часта наведвалі Горкі і 
акадэмію, дзе сустракаліся з выкладчыкамі і студэнтамі. Больш частым 
госцем быў Янка Купала. Як успамінаў былы дырэктар акадэмічнай 
бібліятэкі Дзям’ян Раманавіч Новікаў, які сябраваў з Купалам, паэт у 
перадваенныя гады амаль штогод прыязджаў у наш горад, – расказаў кіраўнік 
аб’яднання А.М. Пугач. 

Горацкія літаратары не забывалі пра творчасць нават у цяжкія для 
краіны ваенныя гады. Акадэмія не функцыянавала, але яе студэнты і 
педагогі, знаходзячыся на франтах і ў тыле, працягвалі пісаць вершы і 
празаічныя творы. Пасля перамогі над фашысцкімі захопнікамі работа УВА 
адрадзілася. Адначасова аднавілася і літаратурная дзейнасць выкладчыкаў і 
студэнтаў. 

У сярэдзіне мінулага стагоддзя творчасць горацкіх аматараў слова была 
багатай і шматграннай. У гэты час у акадэміі працаваў факультэт грамадскіх 
прафесій, на якім вялі падрыхтоўку па творчых спецыяльнасцях, такіх як 
канцэртмайстар, кураўнік самадзейнага хору, тэатральнага калектыву, 
харэограф, грамадскі карэспандэнт, фотакарэспандэнт, інструктар па відах 
спорту. Каб аб’яднаць шматлікіх творцаў, вырашана было стварыць клуб па 
інтарэсах. Так у 1953 годзе ўзнікла аматарскае літаратурнае аб’яднанне, якое 
атрымала назву “Парнас”. 

– Для любой літаратурнай творчасці трэба натхненне. Натхненне 
прыносяць музы. У міфалогіі гара Парнас – гэта месца, дзе жывуць музы. 
Менавіта гэтым тлумачыцца назва. Да таго ж у Горках ёсць узвышша, на якім 
заўсёды праводзіліся культурныя мерапрыемствы. Гэтакі своеасаблівы 
мясцовы Парнас. Напэўна, гісторыя так распарадзілася, што для першай у 
нашай краіне вышэйшай сельскагаспадарчай установы выбралі месца, 
напоўненае паданнямі, легендамі, міфамі. Усё гэта ў спалучэнні з чароўнай 
прыродай зрабіла навучальную ўстанову скарбонкай навуковай думкі і 
творчай педагогікі, – адзначыў А.М. Пугач. 

З першых гадоў свайго існавання “Парнас” адрозніваўся 
аўтэнтычнасцю, самабытнасцю аўтараў. Удзельнікі аб’яднання ў сваёй 
творчасці казалі пра ўнутраныя чалавечыя перажыванні, сэнс жыцця, любоў 
да Радзімы, закраналі многія надзённыя праблемы, рабілі экскурс у гісторыю. 

У 60–70-я гады дзейнасць “Парнаса” была цесна звязана з таленавітай 
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беларускай паэтэсай Анэляй Тулупавай, якая у той час працавала рэдактарам 
шматтыражнай газеты акадэміі “Савецкі студэнт”. Анэля Тулупава была 
членам Саюза пісьменнікаў СССР. Яна аўтар шматлікіх паэтычных 
зборнікаў, асобныя вершы якіх пасля напісання музыкі ператварыліся ў 
песні. У многіх яе творах можна знайсці радкі, якія прысвечаны акадэміі, 
Горкам. 

Тварыў тады ў аб’яднанні таксама вядомы беларускі паэт, аўтар вельмі 
складанага літаратурнага жанра – вянка вянкоў санетаў “Апакаліпсіс душы” 
Змітрок Марозаў. Наогул, у той час сярод “парнасаўцаў” было шмат 
здольных літаратараў. Гэта выкладчыкі акадэміі: Уладзімір Пакуш, Ілья 
Сцельмашонак, Леў Васільеў, дырэктар друкарні Леанід Каліненка, студэнты 
Тэрэза Крумплеўская, Рыгор Бабчанок, Марыя Саўчыц і іншыя. Пазней 
некаторыя з іх сталі сябрамі творчых саюзаў пісьменнікаў і журналістаў. 

– Доўгі час актыўным удзельнікам аб’яднання быў ветэран Вялікай 
Айчыннай вайны, ганаровы прафесар акадэміі Аляксей Міхайлавіч 
Багамолаў. Пасля яго засталіся не толькі навуковыя дасягненні, але і нарысы, 
апавяданні, эсэ, кніга “З попелу і руін”. У сузор’і аўтараў “Парнаса” 
неабходна адзначыць і паэта-лірыка, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
кандыдата філалагічных навук, дацэнта Сяргея Андрэевіча Кісялёва, які 
працаваў дацэнтам кафедры педагогікі, сацыялогіі і псіхалогіі. Апошнія гады 
значны ўклад у дзейнасць аб’яднання ўносяць літаратары, выкладчыкі 
акадэміі Аляксандр Віктаравіч Клачкоў, Ганна Іванаўна Малько, Таццяна 
Іванаўна Скікевіч, Алеся Дзмітрыеўна Цэван, супрацоўнік Марыя 
Міхайлаўна Студнёва, а таксама былыя выкладчыкі і супрацоўнікі 
Канстанцін Пятровіч Сучкоў, Святлана Іосіфаўна Бакчэева-Варухіна, 
Аляксандр Сяргеевіч Сенцюроў, Таіда Мікалаеўна Рэдказубава і іншыя. 
Сярод сучасных аўтараў вызначаецца таксама Уладзімір Ліўшыц. Яго 
“Раскопкі вакол горацкага «Парнаса»” з’яўляюцца выдатным дапаможнікам 
для літаратуразнаўцаў, выхавальнікаў, выкладчыкаў беларускай 
літаратуры, – падкрэсліў А.М. Пугач. 

 
У аснове – якасць і разнастайнасць 

 
Дзейнасць літаратурнага аб’яднання “Парнас” вельмі разнастайная. 

Акрамя выдання кніг і правядзення творчых конкурсаў, па ініцыятыве 
калектыву ў акадэміі рэгулярна праходзяць літаратурна-асветніцкія 
мерапрыемствы па выхаванні каштоўнасных адносін да літаратуры, 
беларускай культуры, фарміраванні эстэтычнага густу, аказваецца істотная 
метадычная падтрымка адораным педагогам і студэнтам. 

– Актывісты “Парнаса” пастаянна праводзяць літаратурныя вечарыны, 
прэзентацыі кніг, арганізоўваюць сустрэчы з пісьменнікамі. Усе 
мерапрыемствы праводзяцца сумесна з упраўленнем вучэбна-выхаваўчай 
работы, творчым калектывам Палаца культуры акадэміі, бібліятэкай, 
студэнцкай шматтыражнай газетай, кафедрай лінгвістычных дысцыплін. Такі 
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творчы тандэм робіць кожную сустрэчу інфармацыйна насычанай, карыснай 
для кожнага яе ўдзельніка, – расказаў мастацкі кіраўнік літаб’яднання. 

Паводле яго слоў, вельмі актыўна “Парнас” ажыццяўляе выдавецкую 
дзейнасць. Мясцовыя аўтары, выкладчыкі і супрацоўнікі акадэміі 
выпускаюць свае зборнікі паэзіі і прозы. Толькі за апошнія некалькі гадоў тут 
выйшлі кнігі Алёны Гогалевай “Маёй душы палёт мяцежны”, Святланы 
Бакчэевай-Варухінай “Акадэмія: пошукі сэнсу”, Таіды Рэдказубавай 
“Хочаце – верце, хочаце – не”, Ганны Малько “Акадэмія літаратурная”, 
Канстанціна Чарады “Крокі да чалавека”, Аляксандра Клачкова “Формулы 
жыцця”, Леаніда Каліненкі “Дзяцінства, апаленае вайной”, Уладзіміра 
Ліўшыца “Максім Гарэцкі: сцежкамі жыцця” і інш. Пад эгідай аб’яднання 
рэгулярна друкуецца калектыўны зборнік “Акадэмічны вянок”. 

Значнае месца ў дзейнасці аб’яднання займае метадычная і навучальная 
работа. Перыядычна “парнасаўцы” праводзяць сустрэчы са студэнтамі, 
работнікамі раённай цэнтральнай бібліятэкі, вучнямі школ горада і раёна. 
Такія дыялогі заўсёды носяць тэматычны характар і прысвечаны пэўным 
падзеям, гістарычным датам і вядомым асобам у беларускай літаратуры. 

Арганізавана і вучоба ў круглагадовым семінары пачынаючых 
журналістаў і літаратараў. Гэта дапамагае маладым творцам быць сучаснымі, 
актуальнымі і запатрабаванымі. З адоранымі студэнтамі і педагогамі 
праводзяцца лекцыі, практычныя заняткі, майстар-класы, што дае свой плён. 
Студэнты, удзельнікі літаратурнага аб’яднання, пасля заканчэння акадэміі 
становяцца пазаштатнымі карэспандэнтамі раённых газет. 

Большасць маладых людзей з’яўлюцца лаўрэатамі Рэспубліканскага 
конкурсу “Аўтограф”. Толькі летась на гэтым творчым конкурсе дыпломы 
пераможцаў атрымалі Раман Максіменка, Надзея Усава, Ігар Драздоў. 
Прызавыя дыпломы былі ўручаны Максіму Гарбачову, Настассі 
Новабыхавец, Ганне Рубінавай, Лізавеце Халецкай, Мікіце Белавусаву, 
Аляксею Коржычу, Юрыю Каралёву, Ірыне Пятроўскай, Ігару Холапаву. 

Увогуле, плённая творчасць “парнасаўцаў” за 65-гадовую гісторыю 
аб’яднання неаднойчы была адзначана. З 2003 года калектыў носіць 
ганаровае званне народнага. 

 
Неверагодны кіраўнік і месца натхнення 

 
Высокія дасягненні “Парнаса” – заслуга ўсяго калектыву. Аднак 

асаблівы ўклад у іх унесены кіраўнікамі літаратурнага аб’яднання. У розныя 
гады “Парнас” узначальвалі найбольш актыўныя творцы. З 2000 года 
кіраўніком аб’яднання з’яўляецца А.М. Пугач. 

Андрэй Міхайлавіч – з тых людзей, пра якіх кажуць: таленавіты ва 
ўсім. Неверагодна творчы, ініцыятыўны чалавек, добры педагог. З 
Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміяй А.М. Пугач звязаны на 
працягу ўжо амаль пяцідзесяці гадоў. Прыйшоў ва ўстанову за атрыманнем 
прафесіі, скончыў эканамічны факультэт, некаторы час працаваў у калгасе, 
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пасля адвучыўся ў аспірантуры і замацаваўся ў акадэміі на ўсё далейшае 
жыццё. Доўгія дзесяцігоддзі Андрэй Міхайлавіч плённа займаўся 
педагагічнай дзейнасцю. У яго працоўнай біяграфіі пасады ад асістэнта і 
выкладчыка да дэкана. Побач з асноўнай дзейнасцю ў яго заўсёды было і 
ёсць захапленне мастацкай самадзейнасцю, журналістыкай, літаратурнай 
творчасцю. 

– Творчасцю захоплены з дзіцячых гадоў. Яна заўсёды дапамагала з 
пазітывам ісці па жыцці, дасягаць пэўных поспехаў. Акрамя таго, музыка і 
літаратура заўсёды адкрываюць магчымасць падзяліцца сваімі думкамі з 
навакольнымі. Гэта дарагога варта. Я заўсёды кажу пра гэта моладзі, – 
адзначыў А.М. Пугач. 

Андрэй Міхайлавіч з’яўляецца лаўрэатам і дыпламантам саюзных і 
рэспубліканскіх фестываляў мастацкай самадзейнасці. У розныя гады быў 
салістам-вакалістам творчых калектываў. Зараз ён саліст народнага аркестра 
народных інструментаў і народнай студыі эстраднай песні “Золак” БДСГА, 
раённага народнага акадэмічнага хору “Спадчына”. 

У журналістыцы і літаратурнай творчасці Андрэй Міхайлавіч таксама 
вельмі актыўны. Ён грамадскі карэспандэнт рэспубліканскіх і мясцовых 
сродкаў масавай інфармацыі. Усяго ім апублікавана каля 1 900 матэрыялаў, у 
якіх ён расказвае чытачам пра найбольш важныя падзеі ў жыцці акадэміі, 
раёна, пра іх знакамітых прадстаўнікоў. З 2006 года Андрэй Міхайлавіч – 
сябар Саюза журналістаў Беларусі. 

З “Парнасам” жыццёвы шлях А.М. Пугача звязаны ўжо больш за 
пяцьдзясят гадоў. З 2000-га ён узначальвае літаратурнае аб’яднанне. У работу 
калектыву ён прыўносіць асабістую ініцыятыўнасць, творчую актыўнасць. 
Падтрымлівае ў творчасці калег, навучае, матывуе моладзь – пачынаючых 
літаратараў. Пры непасрэдным удзеле Андрэя Міхайлавіча было выдадзена 
шэсць калектыўных зборнікаў літаратурных твораў удзельнікаў аб’яднання 
“Акадэмічны вянок” і зборнік “Парнасу” – 60”. 

За шматгранную дзейнасць, накіраваную на прапаганду і развіццё 
культурнага жыцця, выхаваўчага працэсу ў раёне і роднай альма-матар, 
асабістыя творчыя дасягненні А.М. Пугач неаднаразова быў адзначаны. Усе 
ўзнагароды для яго важныя, але самае галоўнае для яго – далучэнне да 
заняткаў літаратурнай творчасцю адоранай моладзі. 

– Цяперашняе пакаленне маладых літаратараў некалькі адрозніваецца 
ад нас, больш сталых. Яны іншыя, у іх больш магчымасцей для 
самарэалізацыі. Але яны таксама, як і мы, неабыякавыя да такіх жыццёвых 
каштоўнасцей, як любоў да роднай зямлі, бацькоў, дабрыня, уменне 
суперажываць. Так, яны больш рэзка, чым мы, рэагуюць на нейкія недахопы, 
праблемы. І гэта зразумела. Яны хочуць бачыць сваю краіну багатай і 
квітнеючай, а людзей – шчаслівымі, – адзначыў А.М. Пугач. – Стаўшы 
ўдзельнікамі народнага літаратурнага аб’яднання, атрымаўшы падтрымку 
больш вопытных аднадумцаў, адораная моладзь пачынае верыць у свой 
талент, імкнуцца да ўдасканалення сваіх здольнасцей. 



16 

 

За гады свайго існавання горацкі “Парнас” стаў для многіх 
своеасаблівай прыступкай, стартам у прафесійную літаратурную творчасць. 
Пасяджэнні, сустрэчы дапамагаюць яго ўдзельнікам натхняць і натхняцца. 
Шмат каму менавіта ўдзел у аб’яднанні дапамог раскрыцца і дасягнуць 
пэўных творчых вышынь. 

 
Ганна СІНЬКЕВІЧ. 
Фота прадастаўлена Беларускай 
дзяржаўнай сельскагаспадарчай 
акадэміяй 
 
 

Паэзія ўдзельнікаў народнага аматарскага літаратурнага 
аб’яднання “Парнас” заўсёды адрознівалася сваёй шматграннасцю, 
прыгажосцю мастацкага слова. 

 
СВЯТА ВЁСКІ 

Рыгор Бабчанок 
 

Свята вёскі, свята працы 
У лістападзе настае, 

Ураджаем поле плаціць, 
Смачным хлебам на стале. 

Памідорамі, гуркамі 
Ды духмянаю каўбаскай. 

Усё створана рукамі, 
Дабрынёй сялян і ласкай. 
Людзі лецейка працуюць, 
Не шкадуюць сваіх рук, 

Росцяць хлеб, яго пястуюць, 
Адчуваюць кожны рух. 

І шурпатаю далоняй 
Бяруць у рукі каласы. 

I зямельку чуюць скроняй: 
Яе песні, галасы. 

Бо яна для іх жывая – 
Наша матухна-зямля. 
Працавітых паважае 
I дае ўсяго спаўна. 

Сёння, вёска, тваё свята. 
I пяюць душа і ніва. 

Дык жыві заўжды багата, 
Годна, люба і шчасліва. 
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У БЕЛАРУСІ 
Рыгор Бабчанок 

 
Цвіце чаромха, вішня, сліва, 

І малаком абліты грушы. 
Жыву спакойна і шчасліва 

Пад зорным небам Беларусі… 
Смакую ранкам пахі саду, 

Настрой жыццёвы ўздымаю. 
Мне не даруе вёска здраду. 

Яе на горад не змяняю. 
Сады, палеткі, зеляніну 

I майскай ночы цеплыню, 
Сваё жыццё, сваю краіну 

На рай замежны не змяню! 
 

ВЯРТАННЕ 
Рыгор Бабчанок 

 
Я зноў вярнуўся ў сваю хату 

Пасля адкрочаных дарог. 
І чую сэрцам – вінаваты, 

Калі ступаю на парог. 
Я некалі, як вольны вецер, 

Так ірвануў ад родных сцен. 
Хацеў пазнаць усё на свеце. 

I многа ўсё ж зрабіць паспеў? 
Хаджу самотна я па хаце, 

Дзе ў сцюжу грэліся на печы. 
Пачуць бы мілы голас маці. 

Не будзе больш з ёю сустрэчы. 
Чаму астыла наша хата 
I апусцела без бацькоў? 

Тут ні сястры няма, ні брата. 
I толькі матчына любоў, 

Што засталася ў гэтых сценах 
Аддзён былых нам на вякі. 
Сцякае кропляй па паленах, 
Жывіцай мочыць усе вянкі. 
Я анямеў у спусцелай хаце, 
А цішыня – душы бальзам. 
За ўсё жыццё хачу аддаці 

Сына любоў– сваім бацькам. 
Шкада, што позна разумеем. 
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І невядома мне, чаму 
Жывым прызнацца не умеем, 

Цяпер ужо – няма каму! 
 
 

СТИХИ 
Сергей Киселев 

 
В стихе мы любим красоту 
Непредсказуемых созвучий, 
И смысла с рифмою летучей 

Обманчивую простоту. 
Поэт не властен над собой: 

Как раб души своей бездонной, 
Он на распутную мадонну 

Взирает с трепетной мольбой. 
Затем рождаются стихи, 

И мы, с восторгом воспаряя 
К высотам призрачного рая, 
Прощаем грешному грехи. 

 
 

ПОСЛЕДНИЕ ЖУРАВЛИ 
Сергей Киселев 

 
Как весел и печален лес 
С его ажурной паутиной 
И пламенеющей рябиной 

Под синим пологом небес! 
Кто разъяснил бы мне мою, 

Невыразимую до боли, 
Любовь к пустеющему полю 

И жизни хитрой колею? 
Я жду последних журавлей: 
Они, наверно, что-то знают, 

Когда, рыдая, пролетают 
И растворяются во мгле. 

Ах, как мне хочется побыть 
Хотя бы миг в звенящей стае, 

Где всех заблудших принимают, 
Чтоб просто слушать и любить! 
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ВЕЧНАЯ ВОЙНА 
Таида Редкозубова 

 
Осколок сердца упадёт на лёд. 

Колючим снегом заметёт погоны. 
Он никуда отсюда не уйдёт – 

Здесь вечно мчатся в Вечность эшелоны. 
Тут оборвутся все его пути. 

И в этот краткий миг, последний самый, 
Успеет только он произнести 

Одно-единственное слово: «Мама…» 
Но на каких-то странных виражах, 
Среди незримых глазу параллелей 
Он будет вечно так в снегу лежать, 
Где кровь на белом каплями алеет. 
И время вновь замкнёт своё кольцо 

И снова возвратится в миг тот самый, 
Где засыпает снег его лицо, 

А губы, холодея, шепчут: «Мама…» 
 

СНЫ ИЗ ПРОШЛОГО 
Алеся Цеван 

 
Ночь. Возвращаюсь в снах туда, 
Где старый сад. И в черной луже 

Дрожит печальная звезда, 
Где дом, отчаяньем контужен, 
Чуть подбоченившись, стоит 
И смотрит окнами пустыми. 

Гуляют тени у ракит, 
И горько мне встречаться с ними. 

Их в неизведанную даль 
Влекут белесые туманы. 

И опадают на асфальт 
Цветные паруса тюльпанов. 

Отец – в кладбищенской тиши. 
Там не влекут его заботы 

Всех тех, кто продолжает жить, 
И в понедельник ждать субботы, 

И вздрагивать, когда дожди 
И липкий сон вползает в душу. 

…Иду. Деревня позади. 
Безумно сладко пахнут груши. 

Проснувшись, целый день ношу 
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Внутри себя частицу мая, 
Родных берез тоскливый шум 
В ладонях к сердцу прижимая. 

 
ВЫТОКІ 

Іван Шэйко 
 

О мой выток і мой жыццёвы вырай, 
Мой сум, туга, імкненне працаваць! 

О, дай мне, Божа, быць да скону шчырым 
І чыстым, бы срабрыстая раса. 

О, дай мне крылы, каб світанкам сталым 
Мог надзівіцца фарбамі зямлі, 

На родны кут, на край мой жураўліны, 
Дзе плыў матулін гоман на раллі. 

О, дай мне, Божа, сілы, каб падняцца 
Над болем, зайздрасцю, пакутамі, тугой. 

І каб без веры нам не заставацца, 
Былі сябры, любімая са мной. 

Дай, Божа, шчасця, што ў цябе мы просім: 
Сябрам і родным, каб не зведалі бяды, 

Каб сонца грэла, дожджык цёплы мросіў, 
Ралля радзіла і цвілі сады. 

Каб здзейсніць свой жыццёвы запавет, 
Яшчэ малю я зім сабе і вёснаў, 

Каб землякам маім зусім не стала бед 
І ў Беларусі радасна жылося. 

 
АКАДЭМІЯ – ВІВАТ! 

Іван Шэйко 
 

Люблю свой родны кут, люблю сваю краіну, 
Але найбольш цяпер імкнуся ў Горкі я, 
Дзе ў стагоддзях развіваецца, квітнее 

Маёй Дзяржавы – Акадэмія мая! 
З пяшчотай, лёгкім сумам успамінаў 
(Бо тут мне шчасце выпала мудрэць): 

З натхненнем «грызлі» мы «граніт» навукі 
I марылі карыснымі людзьмі з гадамі стаць. 

Зашмат гадоў– кавалак часу доўгі – 
Ўзнясла высока Акадэмія свой сцяг. 

Нясеш рупліва моладзі ты веды, 
Навукі таямніцы і прагрэсу шлях. 

Тут слаўны калектыў выкладчыкаў працуе – 
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Вучоны свет даўно гэта прызнаў. 
Невыпадкова, што ў старэйшым ВУЗе 
Сам Прэзідэнт краіны веды набываў. 

Гады ляцяць –краіна багацее! 
І ты ў здабытак гэты ўнесла свой уклад. 

Мы Акадэмію з павагай і пашанай 
Віншуем шчыра: Акадэмія – Віват! 

Віват! 
Віват! 

 
ПРАДЕД 

Роман Максименко 
 

Он ждал меня, как люди ждут знаменья, 
Ведь я был первым правнуком его. 

И он меня баюкал на коленях – 
Хоть и давалось это нелегко. 

Теперь могу лишь высказать признанье: 
Его я знал и сильно полюбил. 

Осталось у меня воспоминанье: 
Каким прадедушка КРАСИВЫМ был! 
Да, прадеда не каждому дано увидеть. 
На фото чаще, может быть, найдёшь – 

Не ощутишь тепло и не обнимешь, 
С ним гордо по аллее не пройдёшь. 

Я ж видел прадеда, пускай ребёнком, 
Непонимающим и познающим свет. 

Пусть срок свиданий был совсем коротким, 
Я память о тебе храню, мой дед. 
Ты для меня остался эталоном, 
Ты защитил Отчизну и семью 

И жил всегда в содружестве с законом – 
За что готов отдать был жизнь свою. 
Ты мало был со мной на этом свете, 

И много бы я от тебя узнал: 
О детстве, об учёбе и о детях, 

О чём мечтал, как жил и воевал. 
Да, такова судьба. Ты нас покинул, 
Но помню я, каким ты, прадед, был. 

Отец и дед дополнили картину, 
И я продолжить род твой не забыл. 
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“КЛУмБА” ПАЧЫНАЕЦЦА З АБДЫМКАЎ 
 
Сухавейка і мак, вобразы Ахматавай і Караткевіча, парад 

тэматычных праектаў і паездкі па Беларусі – усё гэта глядзіць на мяне з 
юбілейнай фотакнігі літаратурнага аб’яднання “Клуб аматараў 
мастацкага слова “КЛУмБа” Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Калектыву, які 5 гадоў становіцца прычынай для ўсмешак маладых 
творцаў і для многіх пачынаецца з абдымкаў. 

 

 
 
На пляцоўках Фундаментальнай бібліятэкі БДУ жыццё бурліла 

заўсёды. Але, нягледзячы на шматлікія конкурсы, выставы і прэзентацыі, 
трывалага паэтычнага асяроддзя тут не існавала. Усё змянілася ў 2014 годзе, 
пасля конкурсу “Славянскі калейдаскоп”. Тады бібліятэкары вырашылі: у 
будучым нельга пакідаць удзельнікаў без увагі, варта далучаць да іх іншых 
зацікаўленых. Так адбыўся сінтэз няўседлівых спецыялістаў і няўрымслівай 
моладзі, і нарадзілася ідэя збірацца разам. Важным на гэтым этапе была 
падтрымка дырэктара бібліятэкі Уладзіміра Кулажанкі і куратара праекта 
Алы Буцінай. 

Аддзел гуманітарна-асветніцкай работы і папулярызацыі кніжных 
помнікаў, што стаў сэрцам будучага клуба, адразу ператварыўся ў планету 
для творчых сустрэч. А 229-я аўдыторыя галоўнага корпуса БДУ – у “штаб-
кватэру”, дзе ні дня не праходзіць без візітаў “клумбаўцаў”. На першым 
сходзе паэт Міхась Пазнякоў уручыў маладым калегам часопісы “Белая 
вежа”, дзе ўпершыню друкаваліся іх творы, пачаткоўцы атрымалі зваротную 
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сувязь. І карані будучай суполкі пачалі расці ўглыб. Сябар бібліятэкі паэт 
Анатоль Зэкаў прапанаваў назваць аб’яднанне “Клубам аматараў мастацкага 
слова”, а пазней супрацоўнікі прапанавалі абыграць назву абрэвіятурай 
“КЛУмБа”. 

Моладзь з пачатковага складу калектыву гаворыць, што “Славянскі 
калейдаскоп” стаў для многіх трамплінам, паколькі ніхто з іх на той час не 
друкаваўся. Большая частка студэнтаў пасля сустрэчы не задавалася 
пытаннем, ці прыходзіць у клуб зноў, – усё было вырашана: сваіх яны пачалі 
пазнаваць і на іншых пляцоўках. 

 

 
 

Аліна Масалава з курсантамі ваеннага факультэта 
 

Тым, хто знаёмы з клубам, цяжка ўявіць яго без першага кіраўніка – 
вядучага бібліятэкара Ірыны Шкіронак (для многіх “КЛУмБа” і Ірына 
Сцяпанаўна – сінонімы). І не дзіўна: калі просіш удзельнікаў аб’яднання 
расказаць нешта пра іх дзейнасць, гэтае імя амаль не сыходзіць з вуснаў. 

Дзеючы кіраўнік клуба Кацярына Роўда прызнаецца, што і зараз, праз 
год пасля яго ўзначальвання, яе не пакідае пачуццё таго, што ідзе за лепшым 
“клумбаводам”. 

“Калі Ірына Сцяпанаўна побач, усё згладжваецца. Але і ўзровень 
адказнасці значна павышаецца: што ні кажы, ты павінен весці за сабой, быць 
больш, чым проста кіраўніком. Ірына Сцяпанаўна для многіх як маці, а я хачу 
быць сябрам. Кіраўніку важна ўмець даваць волю, каб спрыяць творчасці, і 
пры неабходнасці ўмець адрэзаць. Самае трапяткое для мяне – не загубіць 
сувязь з народам, пры ўсёй сур’ёзнасці заставацца для іх той жа Кацяй з 
першага набору”, – дзеліцца дзяўчына. 

Сама Кацярына пачала пісаць у 16 гадоў. Блізкімі для яе сталі 
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паэтычныя творы Уладзіміра Караткевіча, Генадзя Бураўкіна і Рыгора 
Барадуліна. Дзяўчына прызнаецца, што паэты прывабілі яе нестандартнасцю 
думак і шчырасцю ў поглядах. Спачатку да юнацкага захаплення яна 
адносілася як да забаўкі, таму паступіла ў Маладзечанскі гандлёва-
эканамічны каледж. 

 

 
 

Масленіца на «КЛУмБе» 
 
“Што за прадавец такі, які не глядзіць на пакупнікоў, а запісвае на 

чэках вершы, – смяецца Кацярына. – Зразумела, што гэта не проста так, таму 
завочна паступіла на філфак БДУ: хацелася быць бліжэй да літаратуры. Там 
прыйшоў у маё жыццё “Славянскі калейдаскоп”, Фундаментальная бібліятэка 
і “КЛУмБа”. 

Сярод “клумбаўцаў” большасць тых, хто піша і шукае ў гэтым 
падтрымку. Але ў аб’яднанне прыходзяць не толькі майстры слова: з ім 
сябруюць чытачы, аператары, музыканты, вядучыя, рэдактары, а нехта 
проста завітвае на агеньчык. Людзей прываблівае тое, што “КЛУмБа” ладзіць 
мерапрыемствы па разнастайных напрамках і не абмяжоўваецца сваім 
універсітэтам. Таму сярод прыхільнікаў не толькі студэнты, але і выкладчыкі. 

“У кожнай рабоце ёсць калегі, а ёсць сябры. Апошнія будуць з табой 
пры любых дзівацтвах”, – любяць паўтараць на “КЛУмБе”. Такімі сябрамі 
для калектыву ў свой час сталі дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства 
філалагічнага факультэта БДУ Ларыса Гедзімін і педагог-псіхолаг аддзела па 
выхаваўчай рабоце з моладдзю БДУФК Сяргей Шэўчык: яны, бы снайперы, 
бачаць талент студэнтаў і прыводзяць іх у клуб. 

“У нас розныя характары, густы, жаданні данесці да іншых мастацкае 
слова, але паміж намі адбываецца цеплаабмен, – расказвае Кацярына Роўда. – 
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Да нас прыходзяць таленавітыя людзі, хоць некаторыя адкрываюць сябе не 
адразу. Кожны і паасобку самабытны, але толькі разам мы букет. Дух 
“КЛУмБы” трэба адчуць, бо адносіны да яе, як у каханні, не выкажаш 
словамі”. 

Тое, што сустрэчы “КЛУмБы” праходзяць атмасферна заўважаюць і 
новыя знаёмыя. Магчыма, сакрэт хаваецца і ў сімвалах, якія арганізатары 
ўводзяць у кожнае мерапрыемства, – гронках рабіны, гваздзіках, яблыках, 
медуніцы, самаробным парусніку. Усе рэчы не проста фон, а частка сустрэч. 
А можа – у рубрыцы “Кніжная венецыя”. З яе дапамогай бібліятэкар аддзела 
гуманітарна-асветніцкай работы і папулярызацыі кніжных помнікаў Марына 
Курэйчык, выкарыстоўваючы запасы фонду, знаёміць гасцей з цікавымі 
выданнямі, што тычацца тэм сходаў. 

 

 
 

Аліна Цвірко і Ірына Шкіронак 
 
На пытанне, што выносяць з такіх сустрэч маладыя людзі, Кацярына 

жартуе, маўляў, спачатку выносілі цукеркі і печыва. А потым сур’ёзна дадае: 
“Думку, што ёсць месца, дзе па-сямейнаму цёпла, дзе хочуць пачуць і 
дапамагчы”. 

“Я адразу ўключылася ў жыццё “КЛУмБы”. Магчыма таму, што на той 
час больш не было куды пайсці: вучоба аказалася не такой, як чакалася, а 
блізкіх сяброў у Мінску не было. А тут раптам мяне акружылі людзі, з якімі 
лёгка, з кім думалася ў адным кірунку, з якімі мы ішлі да мэт сумежнымі 
сцяжынамі. Амаль што як у сям’і, – узгадвае Аліна Цвірко. – Такія пачуцці 
перапаўнялі не толькі мяне, таму што ўсе мы інстынктыўна, а падчас і 
ўсвядомлена цягнуліся адно да аднаго. Было складана дачакацца пасяджэння 
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клуба (яны праходзілі раз на тыдзень), каб падзяліцца новымі вершамі, 
планамі, песнямі і галоўнае – цеплынёй, якой не хапала. Мы ажыўлена 
стваралі нашу вялікую творчую сям’ю. У нас быў правадыр (так ласкава 
дзяўчына называе Ірыну Сцяпанаўну) і актыў: з гэтымі людзьмі мы маглі 
звярнуць горы. Былі і тыя, з кім бачыліся некалькі разоў, а пасля нашы дарогі 
разыходзіліся. Але лішніх людзей на “КЛУмБе” не было ніколі: яны проста 
не прыжываліся. Нельга апісаць тое, колькі ўсяго мы перажылі разам!” 

Настасся Кучвальская гаворыць, што калі б не сустрэлася з 
“КЛУмБай”, не нарадзілася б Ася Айзберг (творчы псеўданім дзяўчыны) і 
пра нараджэнне паэтычнага зборніка размовы не магло б ісці. Яна раіць сваім 
паслядоўнікам улівацца ў розныя авантуры, бо ў клубе “народ за любы рух, 
акрамя галадоўкі”. 

“КЛУмБа” пачалася для мяне з падрыхтоўкі да яе дня нараджэння. Я 
прыйшла на рэпетыцыю, якая аказалася бурным абмеркаваннем будучага 
свята. Больш за ўсё была здзіўлена тым, што хоць ніхто мяне і не ведаў, а 
ўжо ўсе абдымалі, як сваю. Гэта мяне і падкупіла: вельмі люблю абдымкі”, – 
дзеліцца Насця. 

 

 
 

Кацярына Роўда і Аляксандр Паршанкоў 
 
Дзяўчына гаворыць, што клуб – гэта людзі, якія любяць здзіўляць не 

толькі іншых, але і адно аднаго. І доказ гэтага – адно з любімых свят творчай 
моладзі – Масленіца. 
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“У нас ёсць традыцыя частаваць усіх блінамі. Дзякуючы святу, я пад 
пільным тэлефонным кіраўніцтвам таты смажыла свае першыя дранікі – яго 
каронную страву. На Масленіцы Аліна і Ваня Цвірко аб’явілі, што збіраюцца 
пажаніцца: гэта было хоць і нечакана, але яскрава і насычана”, – гаворыць 
маладая паэтэса. 

Масленіца – добры прыклад маладзёжных ідэй, якія ствараюць 
атмасферу аб’яднання. Першае святкаванне настолькі ўразіла студэнтку 
Таццяну Купрыянец, што кожны год яна бярэ ініцыятыву ў свае рукі. 
Хлопцы і дзяўчаты жартуюць, калі нехта не быў на “КЛУмБе” ў гэты дзень, 
значыць, не бачыў жыцця. 

У клубе задумы рэалізоўваюцца па прынцыпе “захацеў, абмеркаваў, 
ажыццявіў”. Нехта з удзельнікаў прыдумвае канцэпцыю, астатнія 
дапамагаюць яе ўдасканаліць і арганізаваць – і творчыя пошукі моладзі 
ўвасабляюцца ў розных фарматах. Так, дзякуючы захапленню Аляксандра 
Паршанкова паэтамі сярэбранага веку, нарадзіўся спектакль “Пасля ўсяго”, 
прысвечаны Ганне Ахматавай; праз цікавасць да паэтаў-“шасцідзясятнікаў” 
Настассі Каротчыкавай – імпрэза паводле творчасці Бэлы Ахмадулінай. 

Паэтычныя пастаноўкі садзейнічалі яднанню клуба: усё пачыналася з 
паказу “Дзікага палявання караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча. Пасля былі 
нашумелыя спектаклі “Кветкавыя ветразі” (пазней даў назву агульнаму 
паэтычнаму зборніку ўдзельнікаў), “Пакуты юнага паэта, ці Дзе шукаць 
натхненне?”, напісаны “клумбаўскім” энтузіястам Мартай Кудзінай, і “Белы 
анёл Масквы”. 

Але гэта далёка не ўсё, што ёсць у арсенале моладзі. Разам 
“клумбаўцы” ладзяць мерапрыемствы па-за межамі ўніверсітэта: 
прэзентацыі, сумесныя паездкі, паходы, выступленні, святкаванне дзён 
нараджэння. Самае важнае ў рабоце аб’яднання, па словах Ірыны Шкіронак, 
тое, што студэнты і выпускнікі робяць гэта не таму, што трэба, па нечай 
просьбе, а па ўласнай ініцыятыве, з запалам. 

Сёння калектыў працуе над новым праектам – альманахам 
“аБДУмана”. Выданне задумалі, каб паспрабаваць сілы “клумбаўцаў” не 
толькі ў якасці аўтараў, але і ў карэктарска-рэдактарскай рабоце. На яго 
старонках з’явяцца вершы, проза, калумністыка і пераклады ўдзельнікаў 
аб’яднання і аўтараў-пачаткоўцаў з розных факультэтаў БДУ (нездарма 
абрэвіятура ўплецена ў назву альманаха). 

Моладзь гаворыць, што галоўнае слова, якое найбольш поўна 
характарызуе “КЛУмБу”, – жыццесцвярджальнасць. А галоўныя 
“клумбаводы” Кацярына Роўда і Ірына Шкіронак працягваюць: “КЛУмБа” 
для нас як роднае дзіця, якое трэба шкадаваць і развіваць. І ўсё з любоўю, бо 
інакш нічога не атрымаецца”. 

Ірына ІВАШКА. 
Фота з архіва “КЛУмБы” 
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СЛОЎЦА АД “ЖЫВАСЛОЎЦАЎ” 
 
У Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма 

Танка ўжо шосты дзясятак існуе народны літаратурны тэатр “Жывое 
слова”. Яго ўдзельнікі, развіваючы акцёрскія здольнасці, перамагаюць 
сваю сарамлівасць і сціпласць, вучацца даносіць літаратурнае слова да 
гледача і слухача. Апошнія гады тэатр узначальваюць Алеся Сівохіна і 
Алесь Мойскі, якія расказалі пра жыццё калектыву, пераемнасць 
традыцый і будучыя прэм’еры. 

 

 
 

“Жывому слову” – 54 
 

Тэатр “Жывое слова” быў створаны ў лістападзе 1966 года былым 
артыстам Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Янкі Купалы 
выкладчыкам Мінскага педінстытута імя А.М. Горкага Андрэем Калядой. На 
чале з ім у 1977 годзе калектыў атрымаў званне народнага. Традыцыі, 
закладзеныя Андрэем Андрэевічам, захоўвалі і развівалі яго паслядоўнікі – 
наступныя кіраўнікі тэатра: Алена і Юрась Чарэнка (1991–2004), Наталля 
Кухарава і Уладзімір Трапянок (2004–2012), а затым – Алеся Сівохіна і Алесь 
Мойскі. 

“Жывому слову” давялося прайсці шлях ад гуртка мастацкага слова да 
народнага тэатра чытальнікаў, ад творчасці чатырох чалавек да сталага 
калектыву, у якім зараз налічваецца больш за 20 удзельнікаў. Сёння тэатр 
аб’ядноўвае студэнтаў самых розных факультэтаў БДПУ, МДЛУ, БДУ, 
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БДЭУ і навучэнцаў устаноў іншых узроўняў адукацыі Мінска. Штогод 
калектыў стварае літаратурна-музычныя кампазіцыі, прысвечаныя 
юбілейным датам. Артысты тэатра з’яўляюцца пастаяннымі ўдзельнікамі 
такіх міжнародных і рэспубліканскіх форумаў і фестываляў, як “Аўцюкі”, 
“Фэст экскурсаводаў” і “Ноч музеяў”. 

 

 
 

Алеся Сівохіна і Алесь Мойскі 
 

“Жываслоўцы” неаднаразова перамагалі ў творчых конкурсах і былі 
адзначаны на розных тэатральных форумах. Так, напрыканцы 2019 года 
калектыў стаў адным з пераможцаў рэспубліканскага конкурсу 
літаратурнай творчасці студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі 
“Аўтограф” і з’яўляецца сённяшнім героем праекта “Галерэя творцаў”. 

 
Галоўнае – надвор’е ў тэатры 

 
– Тэатры бываюць розныя: прафесійныя і аматарскія, драматычныя і 

музычныя, класічныя і вулічныя, пластычныя і танцавальныя, аднаго акцёра і 
са шматлікай трупай, камерныя і з вялізнай сцэнай… Сённяшнім школьнікам 
пашчасціла мець магчымасць наведвання любога тэатра краіны. А вось у мае 
школьныя гады, якія прайшлі ў маленькім горадзе, гэта было даволі 
складана. Затое, калі я стала першакурсніцай педуніверсітэта, пастаралася 
нагнаць упушчанае. І так атрымалася, што адразу пасля Купалаўскага тэатра 
трапіла на паказ нашага студэнцкага калектыву “Жывое слова”. Праз 
20 гадоў мне складана ўспомніць, што я глядзела, але дакладна памятаю, як 
моцна мяне ўразіла ігра непрафесійных маладых артыстаў і нават 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/03/ggsbbg-3.jpg
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прамільгнула думка самой далучыцца да іх. Аднак тады было даволі 
няпроста трапіць у рады “жываслоўцаў” з-за сур’ёзнага адбору, ды і, па 
шчырасці, мне не хапіла смеласці. А пасля захапіла журналісцкая дзейнасць, 
і да тэатральнай не дайшла справа. І вось праз столькі гадоў лёс зноў звёў 
мяне з “Жывым словам”, якое, прынамсі, можна смела назваць унікальным 
сярод аматарскіх тэатраў. Гэта адзіны студэнцкі калектыў, які працуе 
выключна на беларускай мове. 

 
“Жывое слова” – адзіны студэнцкі тэатр, які працуе выключна на 

беларускай мове 
 
– Дарэчы, Алеся Сівохіна прыйшла ў тэатр у 2001 годзе, а таму не 

пагадзілася са мной, што трапіць у калектыў было складана. “Застацца было 
няпроста. Памятаю, як прачытала верш “Алеся” Янкі Купалы, а ў мяне 
запыталіся, ці валодаю якім-небудзь музычным інструментам. Пасля я 
некалькі гадоў толькі іграла на гітары і спявала. Папраўдзе, я і не імкнулася 
рабіць нешта іншае, напрыклад, вершы чытаць было даволі складана праз, 
мякка кажучы, не зусім дасканалае валоданне беларускай мовай, – з 
усмешкай узгадала яна.  

– Аднойчы пры падрыхтоўцы да вечарыны Навума Гальпяровіча наш 
тагачасны кіраўнік Юрась Валянцінавіч Чарэнка размяркоўваў вершы. І 
сказаў: “Алеся, ты дома пачытай і прыходзь на наступную сустрэчу з 
пытаннямі, калі будуць”. Я прачытала і не зразумела большую частку верша, 
бо словы паасобку былі знаёмыя, але яны не складваліся ў агульную карціну. 
Беларуская мова не была ў маім штодзённым ужытку, і словы твора не 
звязваліся з эмоцыямі. Таму зараз я добра разумею праблемы многіх нашых 
удзельнікаў, якія чытаюць верш і быццам бы ўсё зразумела, але на самай 
справе – шмат пытанняў. Аднак калі ты прыйшоў у “Жывое слова” і ў цябе 
ёсць жаданне застацца – застанешся і атрымаеш асалоду ад той атмасферы, 
якая пануе ў тэатры. 

Кожны верасень тэатр праводзіць набор новых удзельнiкаў. 
Актыўнасць у сацыяльных сетках, аб’явы пра набор на стэндах універсітэта, 
удзельнікі праекта “Вялiкая сцэна БДПУ” накiроўваюць у “Жывое слова” 
студэнтаў розных устаноў. Кіраўнікі тэатра заахвочваюць студэнтаў, калі 
праходзяць па групах філфака БДПУ, дзе расказваюць пра “Жывое слова” і 
паказваюць студэнтам літаратурна-музычныя кампазіцыі. Традыцыйна 
больш за ўсё iмкнуцца трапiць у склад калектыву фiлфакаўцы, а таксама 
студэнты факультэта пачатковай адукацыi, дзе “Жывое слова” выступае 
штогод з канцэртамі. 

Алесь Мойскі, кажучы пра спецыфіку студэнцкага тэатра, сказаў, што 
зараз яны бяруць у калектыў амаль усіх жадаючых. “Нам заўсёды вельмі 
шкада развітвацца з выпускнікамі, бо якраз на апошнім курсе яны 
раскрываюцца. Мы зноў пачынаем усё спачатку з першым курсам, што 
таксама вельмі цікава, – тлумачыць ён. – Зараз у калектыве 20 студэнтаў. 
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Мне ўзгадваецца спектакль “Афарызм” паводле У. Караткевіча, які мы 
ставілі ўчатырох з двума кіраўнікамі ў 2010–2011 гадах. І, нягледзячы на 
такую малую колькасць артыстаў, пастаноўка атрымалася настолькі ўдалай, 
што прэм’ерны паказ адбыўся двойчы ў адзін вечар. І паглядзела яго тады 
больш за 200 чалавек. А пасля пачалі далучацца новыя ўдзельнікі да 
калектыву”. 

 
Зацікавіць словам і эмоцыяй 

 
У 2012 годзе кіраўнікамі “Жывога слова” сталі Алеся Сівохіна і Алесь 

Мойскі. У рэпертуары тэатра на той момант з’явіўся спектакль “Злавіць 
будучыню”. А першым самастойным спектаклем, які яны паставілі разам, 
быў “Дудар”. У ім перапляліся творы васьмі розных аўтараў, пачынаючы з 
С. Палуяна і В. Ластоўскага і заканчваючы Ф. Кафкай і Х.-Л. Борхесам. “Наш 
тэатр пастаянна сочыць за тэндэнцыямі ў сучаснай літаратуры. Напрыклад, 
цяпер у трэндзе постмадэрнізм і антыўтопія, і мы складаем творы розных 
аўтараў у адзінае цэлае, – разважае А.Мойскі. – Зараз мы паказваем 
спектакль “Вецер”, створаны па п’есе “Маці ўрагану” У. Караткевіча і рамане 
“451 градус па Фарынгейце” Р. Брэдберы. Дарэчы, у гэтых пісьменнікаў 
сёлета юбілеі: Караткевічу – 90, а Брэдберы – 100 гадоў”. 

 

 
 
Традыцыйна кожную восень “Жывое слова” арганізоўвае вечарыну 

ўласнай творчасці “Атрасіны”, калі ўдзельнікі тэатра самі становяцца 
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рэжысёрамі і сцэнарыстамі, такім чынам “атрасаюць” творчыя знаходкі за 
год. “Гэта магчымасць студэнтам паказаць, на што яны вартыя. Хто можа 
спяваць – спявае, хто пісаць – піша і чытае свае творы. Як правіла, самі 
студэнты выбіраюць, што будуць рабіць: канцэртную праграму, вечарыну 
або спектакль”, – дадаў Алесь Мойскі. 

На працягу навучальнага года ў тэатры працуе клуб творчых дыялогаў, 
і ўдзельнікі калектыву ладзяць сустрэчы з вядомымі дзеячамі культуры і 
проста цікавымі асобамі. Так, ужо адбыліся знаёмствы з даследчыкам 
творчасці М. Танка і У. Караткевіча літаратуразнаўцам Анатолем Вераб’ём, 
дачкой Сяргея Грахоўскага – Таццянай, Навумам Гальпяровічам, Алесем 
Камоцкім і іншымі. “Вельмі хочацца да канца гэтага навучальнага года 
запрасіць нашых даўніх сяброў – супрацоўнікаў Літаратурнага музея 
М. Багдановіча, каб яны расказалі і пра нашага знакамітага класіка і пра 
музейную справу, – падзялілася А. Сівохіна. – Адна з самых запамінальных 
сустрэч адбылася пару гадоў назад з заснавальнікам тэатра Андрэем 
Андрэевічам Калядой, які правёў майстар-клас для “жываслоўцаў”. Дарэчы, 
сёлета яму споўніцца 80 гадоў. Праз нашы сустрэчы мы не проста разумеем 
сувязь пакаленняў, а адчуваем сябе працягам вялікай і важнай справы. Гэта 
вельмі прыемна і адначасова надзвычай адказна – трымаць агеньчык, 
запалены ў 1966 годзе, і распальваць ад яго агонь у сэрцах іншых. Такія 
сустрэчы вельмі натхняюць “жываслоўцаў”, бо яны лепш пачынаюць 
разумець традыцыі калектыву”. 

Як адзначаюць кіраўнікі тэатра, іх асноўная мэта – не падрыхтаваць 
прафесійных акцёраў, а зацікавіць студэнтаў розных спецыяльнасцей мовай, 
літаратурай і эмоцыямі. “Слова эмацыянальнае і жывое, таму свайго 
суразмоўніка і вучня можна зацікавіць ім. Я не схлушу, калі скажу ад імя 
нашых студэнтаў, якія ідуць на практыку ў школу, што на ўроках беларускай 
літаратуры ім вельмі дапамагае веданне вершаў, якія яны дэкламуюць лёгка і 
ад душы. Зразумела, што такі ўзор натхняе дзяцей, і яны пачынаюць шукаць 
новыя сэнсы ў творы”, – сказала А.Сівохіна. 

“Тэатр “Жывое слова” мае ў сваім рэпертуары канцэртную праграму 
“Беларуская літаратура за 45 хвілін”. Такія ўрокі ў 5–11-х класах школ 
Мінска і Мінскага раёна напоўнены лірыкай, урыўкамі прозы і драматургіі, 
песнямі на вершы класікаў. “Калі стала вельмі шмат запрашэнняў ад школ, 
мы прыдумалі такую форму, каб за ўрок акрэсліць шлях беларускай 
літаратуры ад старажытнасці да сучаснасці, – адзначыў Алесь Мойскі. – Мы 
расклалі наш рэпертуар і зразумелі, што можна храналагічна расказаць пра 
літаратуру, пачынаючы з урыўкаў з “Аповесці мінулых гадоў”, “Слова аб 
палку Ігаравым” і завяршаючы творамі Рыгора Барадуліна”.  

Тэатру вельмі пашанцавала, што ў свой час Р. Барадулін напісаў для 
яго шэраг скорагаворак. “Нам вельмі дапамагаюць у рабоце гэтыя 
скорагаворкі, такія небанальныя, складзеныя Рыгорам Іванавічам з густам і 
гумарам. Усе іх можна знайсці ў кнізе “Воз вёз лёс”, якую выдаў Алесь 
Камоцкі”, – дадала Алеся Сівохіна.  
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Любімая справа і месца натхнення 
 
Алесь і Алеся ўзначальваюць тэатр ужо восем гадоў. За гэты час 

змянілася многае, аднак нязменным застаецца захапленне і бляск вачэй 
гледачоў, што і стымулюе іх шукаць новыя формы і ідэі. “Наш глядач 
прыходзіць, каб пачуць студэнцкі імпэт і жывое беларускае слова. Тэатр не 
проста робіць пастаноўкі: у нас тут створана беларускамоўнае асяроддзе, – 
падкрэсліў А.Мойскі. – Мы рыхтуем новы спектакль і спадзяёмся, што ён 
будзе актуальным у наш зменлівы і непастаянны час. Зараз на хвалі так 
званая фэйсбучная літаратура, якую мы таксама не абмінём”. 

 
“Жывое слова” – фізічныя і галасавыя трэнінгі, майстар-класы  

па акцёрскім майстэрстве і сцэнічным маўленні 
 

Студэнты і кіраўнікі “Жывога слова” адзначаюць разам усе святы і 
творчыя дасягненні, наведваюць спектаклі айчынных тэатраў і ў канцы 
кожнага сезона ладзяць традыцыйны выпускны ў Зялёным. 

“Я ў тэатры з першага курса, бо гэта выдатная магчымасць праявіць 
сябе і навучыцца чаму-небудзь новаму, – сказаў студэнт 4 курса філфака 
БДПУ Аляксандр Саўчанка. – Сёння “Жывое слова” – гэта вялікая сям’я. Я 
сюды прыходжу і бачу амаль што родных людзей, з якімі можна пагаварыць, 
абмеркаваць штосьці, якія дапамогуць і падтрымаюць”. 

А Ганна Паўлоўская, студэнтка 3 курса факультэта пачатковай 
адукацыі БДПУ, у тэатры 2 гады: “Я вельмі шкадую, што прыйшла ў тэатр 
толькі на другім курсе, бо хутка скончу вучобу. Тэатр дапамог мне стаць 
больш смелай. Калі я працую з малодшымі школьнікамі на літаратурным 
чытанні, то мне вельмі дапамагаюць веды, атрыманыя ў тэатры, па 
пастаноўцы дыхання, голасу і выкарыстанні сродкаў маўленчай выразнасці”. 

“Жывое слова” – гэта не проста пастаноўкі, вечарыны, рэпетыцыі… 
Гэта сапраўднае жыццё”, – прызналася А. Сівохіна. А А. Мойскі дадаў, што 
тэатр – гэта любімая справа і месца натхнення: “Тэатр дапамог зразумець, 
што да ўсяго ў жыцці трэба мець творчы падыход”. 

27 сакавіка ва ўсім свеце адзначаецца Міжнародны дзень тэатра. Нашы 
сённяшнія героі жадаюць усім, хто мае дачыненне да тэатральнага мастацтва, 
не баяцца эксперыментаў і як мага часцей бываць у тэатры. “Жадаю жыць 
словам, авалодаць словам, пісаць словы і натхняцца словам! А тэатралам – 
гарэць сваёй справай, каб не толькі пастаноўка і прэм’ера, а і кожная 
рэпетыцыя, чытка спектакля ці яго абмеркаванне напаўняліся творчай 
энергіяй”, – падкрэсліў А. Мойскі. 

 
Вольга АНТОНЕНКАВА. 

Фота з архіва “Жывое слова” 
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ДЗЕНЬ “КАТАРСІСУ” 
 

Некаторыя выпускнікі Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага 
ўніверсітэта разам з дыпломам атрымліваюць і зборнік вершаў, дзе 
надрукаваны іх празаічны ці паэтычны твор. Для гэтага ім неабходна 
прайсці праз… “Катарсіс”. Менавіта такую назву носіць літаратурны 
клуб, які больш за 20 гадоў дзейнічае ва ўніверсітэце. 

 

 
 
У весь гэты час на чале літаратурнага аб’яднання стаіць старшы 

выкладчык кафедры рускай і беларускай моў, а зараз і намеснік дэкана 
медыка-псіхалагічнага факультэта па выхаваўчай рабоце Віктар Іванавіч 
Варанец. Перш чым пачаць аповед пра клуб, ахарактарызуем яго кіраўніка. 

 
Віктар Іванавіч Варанец у 1985 годзе скончыў Гродзенскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Янкі Купалы па спецыяльнасці “Філолаг. Выкладчык рускай 
мовы і літаратуры і беларускай мовы і літаратуры”. З 1985 па 1990 год 
працаваў настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Раціцкай сярэдняй 
школе Гродзенскага раёна, з 1990-га па 1992-і – настаўнікам беларускай 
мовы і літаратуры ў школе-гімназіі № 30 Гродна. З 1992 года па цяперашні 
час працуе ў Гродзенскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. 

Аўтар больш як 80 навуковых артыкулаў, 12 вучэбных дапаможнікаў, 
адзін з якіх – з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і адзін – з 
грыфам вучэбна-метадычнага аб’яднання, 6 даведачных выданняў, 5 
электронных вучэбна-метадычных комплексаў. У рэйтынгу выкладчыкаў 
Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта за 2018/2019 
навучальны год заняў 3-е месца сярод супрацоўнікаў без навуковай ступені. 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/04/yurjfd-1.jpg
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Актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. В.І. Варанец – старшыня 
рэвізійнай камісіі прафкама ўніверсітэта, кіраўнік літаратурнага клуба 
“Катарсіс”, стваральнік і кіраўнік музея беларускай этнаграфіі ГрДМУ. 
Аўтар гімна Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта. 
Чалавек года Гродзеншчыны 2013 года. Узнагароджаны граматай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

У 2011 годзе выдаў першы ў гісторыі беларускай лексікаграфіі “Руска-
беларускі тлумачальны слоўнік медыцынскіх тэрмінаў”. У 2018 годзе – 
першы ў Беларусі дапаможнік “Беларуская мова. Прафесійная лексіка для 
медыкаў” з грыфам Міністэрства адукацыі. Аўтар дзвюх тыпавых вучэбных 
праграм па беларускай мове. Рэдактар і суаўтар чатырох калектыўных 
літаратурных зборнікаў і аўтар двух персанальных. 

Для Віктара Іванавіча найбольш блізкім жанрам стаў гістарычны, а 
галоўнай тэмай – любімы горад Гродна, хоць складае ён і вершы. Напісаў і 
пра золата Напалеона, і пра “маўклівы” сойм, і пра карону князя Вітаўта. 
Яго апавяданні занялі 1-е і 2-е месцы ў конкурсе газеты “Звязда”, іх 
друкавалі многія перыядычныя выданні. Захапіўся ён і драматургіяй. На 
Міжнародным літаратурным фестывалі “Славянская ліра” п’есы 
В.І. Варанца занялі 2-е і 3-е месцы. 

 

 
 
Вось такая творчая і актыўная асоба аб’ядноўвае творчых і актыўных 

студэнтаў-медыкаў. А пачыналася ўсё ў 1999 годзе. У адзін з красавіцкіх 
вечароў сем студэнтаў тады яшчэ Гродзенскага медыцынскага інстытута 
сабраліся ў невялікай аўдыторыі на пятым паверсе галоўнага корпуса. 

– Акрамя жадання пагутарыць з калегамі па пяры, пачытаць свае і 
паслухаць чужыя творы, ставілі перад сабой больш сур’ёзныя мэты: 
навучыцца прафесійнай тэхніцы вершаскладання, зразумець структуру 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/04/yurjfd-2.jpg
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празаічнага твора, асвоіць нялёгкую пісьменніцкую справу, – успамінае 
Віктар Іванавіч той дзень. – Менавіта таму на пасяджэнне былі запрошаны і 
два выкладчыкі-філолагі. Так з’явіўся на свет літаратурны клуб Гродзенскага 
медыцынскага ўніверсітэта. 

Назва “Катарсіс” таксама з’явілася ў першы дзень. Прапаноў было 
многа, але ніводная не атрымала агульнай падтрымкі. І калі нехта сказаў, што 
пасля першага пасяджэння быццам бы нейкае прасвятленне і ўзвышэнне 
адбылося, усе згадзіліся: літаратурны клуб – “Катарсіс”. Паняцце гэтае мае 
не толькі філасофскі, эстэтычны змест, але і медыцынскі, што для будучых 
медыкаў было вельмі зразумелым. 

І закіпела пісьменніцкая справа. А ўжо праз год выйшаў першы 
калектыўны літаратурны зборнік “Вечныя канікулы”, а колькасць членаў 
клуба вырасла да 20. Сталі складвацца і свае традыцыі. Так, штогод 1 верасня 
члены “Катарсісу” выступаюць перад першакурснікамі, расказваюць пра 
свой клуб і запрашаюць таленавітую моладзь у суполку творчых людзей 
медыцынскага ўніверсітэта 

– Антон Чэхаў, Вікенцій Верасаеў, Міхаіл Булгакаў, Васілій Аксёнаў – 
гэта ўсё прадстаўнікі нашай прафесіі, – гаворыць стараста клуба студэнт 4 
курса Мікіта Валько.  

– На маю думку, менавіта пісьменніцкая дзейнасць робіць урача больш 
чулым і спагадлівым да чужога болю, праблем пацыентаў. Медыцына – гэта 
мастацтва. А яшчэ я вельмі ўдзячны сваёй настаўніцы рускай мовы і 
літаратуры з роднай 7-й ваўкавыскай школы, якая сфарміравала культуру 
мовы і любоў да літаратуры. 

 
Мікіта Валько: 
“Хеніг Брант. Не ўсё тое золата, што блішчыць” 
…Але, відаць, воляй лёсу ці проста па вялікай выпадковасці трэба было 

геру Бранту, закрануўшы рукой, сцягнуць з бутлі мешкавінны чахол. 
Святло! Яркае святло! Яно заліло ўсё памяшканне сваім свячэннем і 

проста асляпіла Хеніга. Зваліўшыся з падстаўкі на падлогу, ён, часова 
пазбаўлены зроку, са шчаслівым, як у немаўляці, тварам машынальна закрыў 
яго рукамі. 

Мігаценне, што прымроілася на дне колбы, стала найярчэйшым 
бляскам, бляскам шуканага металу. Мара стагоддзяў, мара незлічонага 
мноства алхімікаў, рамантыкаў, дзялкоў, шукальнікаў запаветнага спосабу 
атрымання золата з нічога… 

 
– Для ўрача пісьменніцкая дзейнасць – гэта тая аддушына, дзякуючы 

якой ён не чарсцвее душой ад выгляду штодзённага болю і смерці. Гэта 
магчымасць духоўнай рэлаксацыі, такой неабходнай медыку. Гэта новыя 
тэмы для зносін, не звязаныя з асноўнай прафесіяй. Ну і вядома, любоў да 
літаратуры, – падкрэслівае Віктар Іванавіч. 

Прыняць удзел у пасяджэннях клуба можа кожны жадаючы, незалежна 
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ад творчых здольнасцей і пісьменніцкага вопыту. На пасяджэнні клуба 
прыходзяць са сваімі творамі і выкладчыкі ўніверсітэта: дэкан медыка-
псіхалагічнага факультэта прафесар Таццяна Міхайлаўна Шамава, загадчык 
кафедры мікрабіялогіі Андрэй Ігаравіч Жмакін, загадчык кафедры педагогікі 
і псіхалогіі Святлана Леанідаўна Бойка і многія іншыя. У выніку адбываецца 
духоўнае яднанне былых і цяперашніх “катарсісаўцаў”. 

Форма работы клуба вочна-завочная.  
Кожны аўтар адпраўляе свой твор кіраўніку клуба для дэталёвага 

разбору, пасля чаго атрымлівае поўную раскладку наяўных агрэхаў і 
недахопаў для наступнага выпраўлення. Таксама адзначаюцца творчыя 
знаходкі, станоўчыя моманты ў творах. Кожны аўтар мае права размясціць 
свой твор на сайце клуба, каб даведацца меркавання калег па пяры, а таксама 
выказацца самому.  

Адзін-два разы на месяц члены клуба збіраюцца разам, каб 
абмеркаваць мерапрыемствы, якія маюць адбыцца, спланаваць работу на 
перспектыву, а таксама для правядзення літаратурных вечароў, квестаў і г. д.  

Праўленне клуба – гэта стараста клуба і чатыры кіраўнікі секцый паэзіі, 
прозы, драматургіі, публіцыстыкі. 

Тэматыка твораў членаў клуба вельмі разнастайная: класічная інтымная 
лірыка, фэнтэзі, гістарычныя, сацыяльна-філасофскія творы. Элементы 
будучай прафесіі накладваюць свой адбітак на творчасць удзельнікаў клуба. 
Практычна ва ўсіх творах у цэнтры ўвагі чалавек і яго маральны выбар у 
розных сітуацыях. Студэнты друкуюцца ў газетах і часопісах “Вячэрні 
Гродна”, “Эскулап”, “Маладосць”, удзельнічаюць у літаратурных конкурсах. 

– Паэзія – гэта эмоцыі, – гаворыць студэнтка 4 курса Яўгенія 
Хільмановіч. – Гэта вялікая частка майго жыцця. 

Яўгенія – пераможца Рэспубліканскага конкурсу “Аўтограф”, 3-е месца 
заняла на конкурсе “Славянская ліра”. 

Яўгенія Хільмановіч 
Что может быть проще ромашек? 
Да только весенние сны, 
Когда пришиваешь кармашек 
К подушке своей изнутри. 
Что видишь ты там, мой чудесный? 
И сможешь ли мне рассказать? 
Как в полночь фонарик небесный 
Расчертит молочную гладь. 
Как белый кораблик беззвучно 
Плывет по волнам пустоты, 
Тебе обоснуют научно, 
Что детство играет внутри. 
Но мы сохраним в себе детство, 
Ведь так, дорогой мой дружок? 
Фантазии – лучшее средство, 
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Чтоб выйти на взрослый порог. 
Члены літаратурнага клуба – людзі вельмі актыўныя. Дзявяты год 

праводзіцца адкрыты літаратурны конкурс “Катарсіс”, у якім удзельнічае 
моладзь з усіх куткоў Беларусі, а таксама з Польшчы, Расіі, Германіі. У 
красавіку штогод праводзіцца дзень “Катарсісу”, на якім падводзяцца вынікі 
конкурсу і ўсяго, што зроблена за год. Выпушчаны чатыры калектыўныя 
літаратурныя зборнікі: “Вечныя канікулы” – у 2000 годзе, “Гіпакратавы 
ваганты” – у 2008-м, “Вечар пятніцы” – у 2013-м, у мінулым годзе выйшаў 
зборнік “Менестрэлі Асклепія”. 

Члены клуба паспяхова ўдзельнічаюць у розных конкурсах. У мінулым 
годзе “Катарсіс” пабываў на Дні беларускага пісьменства ў Слоніме, і яго 
ўдзельнікі прадставілі там свае творы. 

З 2012 года “Катарсіс” прымае ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе 
літаратурнай творчасці студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі “Аўтограф” і 
заўсёды атрымлівае ўзнагароды. Найбольш паспяховым стаў 2018 год, калі 
гродзенскія студэнты заваявалі пяць дыпломаў І ступені, адзін – ІІ і два 
дыпломы ІІІ ступені ў розных намінацыях. 

Па ініцыятыве членаў клуба ва ўніверсітэце створаны музей беларускай 
этнаграфіі. Адміністрацыя адвяла пад гэтыя патрэбы аўдыторыю, і сёння 
музей налічвае 273 экспанаты. Яго з задавальненнем наведваюць беларускія і 
замежныя студэнты. Штогод ва ўніверсітэце праводзіцца Дзень роднай мовы, 
падчас якога члены клуба выступаюць са сваімі творамі перад студэнтамі, 
праводзяць розныя квесты, ток-шоу. 

Актыўна ўдзельнічаюць творчыя студэнты ва ўсіх універсітэцкіх 
мерапрыемствах: пішуць сцэнарыі для розных свят, іграюць ва 
ўніверсітэцкім тэатры, з’яўляюцца членамі каманд клуба інтэлектуальных 
гульняў. Традыцыйным стала наведванне дома-інтэрната псіханеўралагічнага 
профілю, дзе студэнты праводзяць літаратурныя сустрэчы. За апошні год 
правялі інтэрактыўную гульню “Пісьменнікі пра Гродна”, два флэшмобы – 
“Літаратурны Гродна” і “Медыкі чытаюць Купалу” – і знялі два відэафільмы. 

– Удзячны кіраўніцтву нашага ўніверсітэта за падтрымку, і асабліва 
рэктару прафесару Віктару Аляксандравічу Сняжыцкаму, – гаворыць Віктар 
Іванавіч. – Клубу выдзелена памяшканне для правядзення пасяджэнняў, 
аргтэхніка. Універсітэт заўсёды выступае спонсарам выдання ўсіх 
літаратурных зборнікаў “Катарсісу”. 

У творчых людзей немагчыма не запытацца аб планах. 
– У Гродне працуюць чытыры вышэйшыя навучальныя ўстановы, і да 

нас сталі звяртацца студэнты іншых універсітэтаў з просьбай прыняць іх у 
клуб “Катарсіс”. А можа, трэба зрабіць клуб міжуніверсітэцкім? – разважае 
В.І. Варанец. – А яшчэ хочацца ўсім пажадаць не губляць з часам тую 
паэтычную зорачку, якая сагравае душу і сэрца. 

Надзея ВАШКЕЛЕВІЧ. 
Фота аўтара  
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СВЕТ СА СВЕТАМ СУДАКРАНАЮЦЦА… 
 
“Тэатр пачынаецца з вешалкі”, – зазначыў некалі славуты класік. 

А для многіх студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
П.М. Машэрава менавіта з “Паэтычнага тэатра на філалагічным” 
пачынаецца блізкае знаёмства з жыццём факультэта. Якраз тэатр і 
непарыўна звязаныя з ім у сумесным рабочым працэсе творчыя 
студэнцкія аб’яднанні моладзь прызнае той самай – дробнай і прыватнай 
на першы погляд – часткай альма-матар, па якой можна беспамылкова 
меркаваць пра цэлае. 

Філалагічны факультэт ВДУ – гэта аб’яднаныя прагай пазнання і 
любоўю да слова амаль тысяча студэнтаў з Беларусі і шасці замежных краін, 
адзін з наймацнейшых у рэгіёне па творчым патэнцыяле і прафесійным 
майстэрстве прафесарска-выкладчыцкі калектыў, вядомыя ва ўсім свеце 
навукова-педагагічныя школы, цэнтры славянскіх моў і культур, 
французскай мовы, кітайскай мовы і культуры, маштабныя навуковыя, 
адукацыйныя і сацыяльна-культурныя праекты, насычанае захапляючымі 
падзеямі і сур’ёзнымі дасягненнямі студэнцкае жыццё, эксперыментальныя 
пляцоўкі і лабараторыі, магчымасць для студэнтаў праходзіць практыку ў 
краінах вывучаемых моў (у тым ліку Германіі, Кітаі, Польшчы, Чэхіі) і 
стажыроўкі ў рамках праграм акадэмічнай мабільнасці ў вядучых замежных 
універсітэтах, адкрытая прастора для інавацый, навуковага пошуку і творчага 
росту. Тут вучацца будучыя настаўнікі і перакладчыкі, карэспандэнты, тэле- і 
радыёвядучыя СМІ, выкладчыкі і рэферэнты, спецыялісты па камунікацыі і 
арганізатары перамоў, рэдактары па розных напрамках дзейнасці і карэктары, 
навуковыя і літаратурныя супрацоўнікі, эксперты па лінгвістычнай, 
фанаскапічнай, аўтара- і почырказнаўчай экспертызах. Акрамя традыцыйных 
“Беларускай філалогіі (рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць)” і “Рамана-
германскай філалогіі (англійская мова)” з другой замежнай нямецкай і 
факультатыўным вывучэннем трэцяй на выбар – польскай, кітайскай, 
шведскай, іспанскай і іншых моў, на факультэце сёлета адкрыты набор на 
дзве новыя запатрабаваныя і перспектыўныя спецыяльнасці: “Лінгвістычнае 
забеспячэнне міжкультурных камунікацый (знешнеэканамічныя сувязі)” і 
“Руская мова і літаратура. Замежная мова (кітайская)”. Словы “выпускнік 
філфака ВДУ” – не проста ўказанне на месца вучобы, а характарыстыка 
сучаснага прафесіянала з інаватарскім падыходам да справы, спецыяліста 
кампетэнтнага, мэтанакіраванага, мабільнага і крэатыўнага, здольнага 
прымаць адказныя рашэнні і вынікова працаваць як самастойна, так і ў 
камандзе. 

На фарміраванне і рэалізацыю адзначаных якасцей у студэнтаў 
нацэлена дзейнасць усіх структурных падраздзяленняў факультэта. Галоўныя 
дэтэрмінанты яе эфектыўнасці – вызначаная стратэгія развіцця, 
матываванасць на высокі вынік, камандная работа з улікам здольнасцей і 
магчымасцей кожнага ўдзельніка, творчы рост, сістэмнасць і комплексны 
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падыход. 
Сёння ў “Галерэі творцаў” мне прыемна павітаць апантаных аматараў і 

цудоўных майстроў мастацкага слова – выкладчыкаў, студэнтаў і 
выпускнікоў кафедры літаратуры. 

 

 
 

Калі класіка ажывае 
 

З “Паэтычным тэатрам на філалагічным” я пазнаёмілася падчас “Арт-
вакацый – 2014”. На Віцебшчыне старт мерапрыемствам быў дадзены ў ВДУ 
імя П.М. Машэрава, дзе студэнты на чале з маім былым аднагрупнікам, на 
той час кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам Віталем Падстаўленкам 
прапанавалі да “Рэцытацыі” інтэрактыўную літаратурна-музычную 
кампазіцыю “Максім Багдановіч. Маладыя гады, маладыя жаданні”. Глядзела 
на адным дыханні, з нарастаючым адчуваннем натхнення ад сапраўднага 
адкрыцця. Самадзейныя сцэнарысты, рэжысёры і выканаўцы здолелі 
прафесійна сінтэзаваць паэзію і драматургію, сканцэнтраваць, па-майстэрску 
перадаць сваё ўспрыманне класікі ў мастацкай рэфлексіі на сучаснасць. 
Уразілі як сама паліфанічная, шматпланавая сцэнічная прастора, так і 
майстэрства кожнага лірычнага героя, чытальніка і акцёра ў адной асобе. 
Хаця па сутнасці гэта і не дзіўна: філалагічны факультэт апрыёры мае на 
ўвазе высокі ўзровень работы са словам. Міжволі прыгадалася сказанае 
калісьці пра Уладзіміра Яхантава, таленавітага творцу і знакавую асобу ў 
гісторыі станаўлення паэтычнага тэатра як мастацкай з’явы, крылатае 
мандэльштамаўскае: “Рухаецца ў слове, нібыта ў прасторы”.  

– Мы ставілі на мэце сучасную інтэрпрэтацыю творчасці Максіма 
Багдановіча, які быў бліскучым знаўцам сусветных мастацкіх традыцый і 
шчырым патрыётам нашай Бацькаўшчыны, – падкрэсліў тады Віталь 
Феліксавіч. – Адпаведна праз яркія прыклады з паэтычнай спадчыны 
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пастараліся данесці ідэі, што чытаць класічныя творы вельмі важна, бо яны 
гавораць пра Чалавека, кожнага з нас і наша свабоднае, шчаслівае жыццё, 
дапамагаюць нам стаць лепшымі і больш аб’ектыўна зразумець саміх сябе. 
Ведаць Багдановіча – значыць, быць у трэндзе, гэта модна і заўсёды 
актуальна. 

Загадчык аддзела сацыякультурных праектаў навучэнскай і студэнцкай 
моладзі Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Алена 
Лаўрыновіч пра “Паэтычны тэатр на філалагічным”: “Адметны і надзвычай 
карысны вопыт – школа мастацкага майстэрства, моцны каталізатар творчай 
актыўнасці, самавыяўлення і развіцця, цікавая і эфектыўная мадэль кантакту 
з маладзёжнай аўдыторыяй у кантэксце літаратуразнаўства”. 

 
Народжаны ў Сусветны дзень паэзіі 

 
Першае выступленне тэатра выклікала ва ўніверсітэце сапраўдны 

фурор. Паказ па творах літаратурных класікаў савецкага перыяду, 
прымеркаваны да Сусветнага дня паэзіі 21 сакавіка, атрымаўся выдатным 
сюрпрызам для студэнтаў філфака. Іх выкладчыкі нечакана паўсталі ў новым 
амплуа: чыталі вершы, спявалі, танцавалі на сцэне – у тым ліку дэкан Сяргей 
Нікалаенка, якому, дарэчы, і належыць ідэя незвычайнай імпрэзы. 

– Такая была задума Сяргея Уладзіміравіча: мы павінны задаць тон, 
паказаць студэнтам прыклад, якімі шырокімі камунікатыўнымі магчымасцямі 
валодае паэтычны тэатр і наколькі сцэна ўзмацняе ўздзеянне верша, як праз 
даследаванне закладзеных у тэксце сэнсавых матываў, спасціжэнне, 
абагульненне аўтарскіх вобразаў і метафар, сцэнічнае ўвасабленне лірычнага 
героя можна не проста глыбока раскрыць (у некаторай ступені і зразумець) 
уласны ўнутраны свет, але і выклікаць сінергетычны водгук у гледачоў, 
эмацыянальна аб’яднаць усіх прысутных у адзіным суперажыванні, 
падтрымаць кожнага ў імкненні да пазнання, творчасці і ўдасканальвання, – 
патлумачыла мастацкі кіраўнік “Паэтычнага тэатра на філалагічным”, 
кандыдат педагагічных навук, дацэнт Людміла Шаўцова. – Слова, тым больш 
слова паэтычнае, чалавечыя зносіны, асабістая камунікацыя – магутныя 
духоўныя дамінанты нашага жыцця, якія заўсёды былі і застаюцца вялікай 
каштоўнасцю. Каму проста неабходна ўмець кантактаваць у рабоце са 
словам, у сяброўстве, супрацоўніцтве і творчасці, як не філолагам?! Нагод у 
нас для гэтага дастаткова. 

Асацыятыўнай архітэктонікай, сістэмай сродкаў выразнасці і 
структураўтваральных элементаў, спосабамі мадэлявання мастацкай 
рэчаіснасці дэбютная пастаноўка набліжалася да тэматычнай літаратурна-
музычнай кампазіцыі – і ў той жа час практычна па ўсіх параметрах 
пераўзыходзіла яе межы. Бясспрэчнай знаходкай можна лічыць 
распрацаваны творчай групай арыгінальны сюжэт, што потым стала 
“іскрынкай” тэатра, яго візітнай карткай. З першага паказу выраслі 
наступныя, дзе поруч з педагогамі на сцэне пачалі выступаць студэнты. Так, 
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у ходзе дэбюту аўдыторыя вельмі цёпла сустрэла аўтарскія выступленні 
выкладчыкаў – членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, арганічна ўплеценыя ў 
агульнае мастацка-кампазіцыйнае палатно. Праз некаторы час з поспехам 
адбылася пастаноўка па творах выкладчыкаў і студэнтаў факультэта, якія 
ўваходзяць у розныя творчыя аб’яднанні. 

Дэкан філфака ВДУ імя П.М. Машэрава, доктар педагагічных навук, 
прафесар Сяргей Нікалаенка: “Падобная пераемнасць і цесная 
ўзаемазалежнасць традыцый і наватарскіх ідэй, фактаў, асоб і падзей у 
агульнай плыні развіцця характэрныя для ўсіх творчых аб’яднанняў і 
праектаў, што рэалізуюцца на факультэце. У прыватнасці, менавіта іх варта 
разглядаць як перадумову ўзнікнення “Паэтычнага тэатра на філалагічным”. 
Найперш у сувязі з гэтым мы гаворым пра Народны літаратурны музей 
нашага ўніверсітэта, работу якога курыруе кафедра літаратуры, а таксама 
вучэбна-навукова-вытворчы комплекс “Экслібрыс” і студэнцкую навукова-
даследчую лабараторыю “Тэорыя і практыка літаратурнай творчасці”. 

 

 
 

Захавальнікі спадчыны, творцы будучыні 
 

Народны літаратурны музей ВДУ імя П.М. Машэрава 12 красавіка 
адзначыў сваё 40-годдзе. У вобласці, а, магчыма, і ў рэспубліцы ён адзіны з 
літаратурных музеяў устаноў вышэйшай адукацыі, які мае ганаровае званне 
“народны”. І, несумненна, перад намі ўнікальная з’ява па значнасці і 
маштабах дзейнасці. Гэта аўтарытэтная і вядомая далёка за межамі рэгіёна 
навукова-адукацыйная і сацыяльна-культурная пляцоўка, дзе разгорнута 
работа ў напрамку патрыятычнага і эстэтычнага выхавання моладзі, 
папулярызацыі нацыянальнай літаратуры, захавання этнаграфічных і 
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культурных традыцый, актывізацыі і далейшага развіцця мастацкіх 
здабыткаў Віцебшчыны. Колькасць экспанатаў на сёння набліжаецца да 1,3 
тысячы, з іх 720 – у асноўным фондзе. Штогод музей прымае больш за 
тысячу экскурсантаў з Беларусі і краін замежжа, прычым іх геаграфія 
пастаянна пашыраецца: ад Расіі, Польшчы, Латвіі да Германіі, Францыі, 
Славакіі, Узбекістана, Туркменіі і Кітая. Міжнароднай вядомасці спрыяюць 
сумесныя праекты, кантакты з нацыянальнымі дыяспарамі і асабіста 
замежныя студэнты ВДУ: яны з цікавасцю наведваюць музей разам са сваімі 
куратарамі і знаёмымі. 

– Наша спецыфіка ў тым, што музейныя плошчы і экспанаты 
эфектыўна задзейнічаны ў адукацыйным працэсе і творчых мерапрыемствах 
як універсітэта, так і ўстаноў агульнай і спецыяльнай сярэдняй адукацыі, – 
расказала кіраўнік музея, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Вольга 
Русілка. – На базе музея традыцыйна арганізоўваюцца экскурсіі і тэматычныя 
выставы, праводзяцца вучэбныя заняткі, патрыятычныя мерапрыемствы і 
акцыі, майстар-класы па беларускай літаратуры і методыцы яе выкладання, 
квесты і квізы, літаратурныя конкурсы і канферэнцыі, інтэлектуальныя 
гульні для старшакласнікаў, ладзяцца літаратурныя сустрэчы і чытанні, 
юбілейныя вечары і сустрэчы з пісьменнікамі, пасяджэнні школьных, 
гарадскіх і раённых метадычных аб’яднанняў настаўнікаў, выконваюцца 
пошукавыя і даследчыя праекты па літаратуры Віцебшчыны – як правіла, 
напрацаваныя такім чынам даныя кладуцца ў аснову курсавых, дыпломных і 
магістарскіх работ, навуковых артыкулаў. 

Музей актыўны ў медыяпрасторы: папулярнасцю карыстаюцца 
віртуальная экскурсія на аднайменнай старонцы сайта ўніверсітэта, работа і 
мерапрыемствы, якія праводзяцца, рэгулярна асвятляюцца ў публікацыях 
ўніверсітэцкай газеты “Мы і час”, абласнога і рэспубліканскага друку, 
спецыяльных выпусках інтэрнэт-тэлебачання ВДУ, праграмах абласнога 
тэлебачання. Матэрыялы музейных пошукаў выкарыстоўваліся пры 
распрацоўцы задання “Мастацкая рэпрэзентацыя маральна-духоўных асноў 
нацыянальнага характару ў сучаснай беларускай літаратуры” Дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў “Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства” на 2016–2020 гады, якое выконвалася пад 
кіраўніцтвам Вольгі Русілкі. 

Як бачна на прыкладзе літаратурнага музея, мэтавая аўдыторыя 
ініцыятыў і праграм філалагічнага факультэта не абмяжоўваецца студэнтамі і 
выкладчыкамі. Паказальны ў гэтым плане літаратурна-адукацыйны праект 
“Шматкроп’е”, які сабраў разам аматараў літаратурнага слова розных 
узростаў і ўзроўняў падрыхтоўкі: старшакласнікаў і студэнтаў філфака, 
педагогаў устаноў агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі, культурных 
дзеячаў Віцебска, работнікаў бібліятэк. Рэалізуецца ён у рамках дзейнасці 
вучэбна-навукова-вытворчага комплексу “Экслібрыс”, адкрытага кафедрай 
літаратуры на базе Цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Віцебска. Праект 
прадугледжвае шырокі спектр мерапрыемстваў, ад навучальных семінараў 
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для настаўнікаў-прадметнікаў і кансультацый для маладых даследчыкаў, 
складання бібліяграфічных спісаў і відэатэк з экранізацыямі або 
тэатральнымі спектаклямі па літаратурных творах, прыкладных планаў 
пазакласных заняткаў па літаратуры, сцэнарыяў бібліятэчных 
мерапрыемстваў паводле біяграфіі і творчасці аўтара з іх наступным 
правядзеннем, падрыхтоўкі мультымедыйных прэзентацый, дакументальных 
фота- і відэаматэрыялаў да вывучэння не ўключаных у школьную праграму 
персаналій, малавядомых фактаў з жыцця і літаратурнай дзейнасці 
пісьменнікаў, вызначэння перспектыўнай тэматыкі даследаванняў 
(арыентаваных у тым ліку на моладзь – аўтараў школьных даследчых работ, 
студэнцкіх курсавых і дыпломных праектаў) і навукова-асветніцкіх сустрэч, 
дзе спікерамі выступаюць запрошаныя спецыялісты – літаратуразнаўцы, 
супрацоўнікі ЦБС, мастацтвазнаўцы, журналісты, выдаўцы. Вынікі сумеснай 
работы выкладваюцца на старонцы ва “УКантакце” і даступныя ўсім 
удзельнікам праекта. 

Кіраўнік ВНВК “Экслібрыс” і студэнцкай літаратурнай гасцёўні 
“Радком нягучным…”, загадчык кафедры літаратуры кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза 
пісьменнікаў Расіі Алена Крыклівец: “Неад’емнай часткай нашай вучэбна-
метадычнай і выхаваўчай работы з’яўляецца работа з адоранай моладдзю. 
Многія нашы студэнты маюць схільнасці да літаратурнай творчасці, ім 
неабходна арганізаваць спрыяльную атмасферу для раскрыцця таленту, 
актыўнага далучэння да літаратурнай дзейнасці. На кафедры літаратуры 
створаны ўсе ўмовы для сістэмнага развіцця прафесійных, навуковых і 
творчых здольнасцей студэнтаў. Задача выкладчыцкага калектыву – 
падрыхтаваць спецыяліста, які ўмее арыентавацца ў сучаснай 
інфармацыйнай і навуковай прасторы, валодае камунікатыўным і 
эмацыянальным інтэлектам, дэманструе высокі ўзровень філалагічнай 
культуры. Абагульняючы вопыт, хачу зрабіць акцэнт на комплекснай мадэлі 
падрыхтоўкі і развіцця творчых здольнасцей будучых спецыялістаў з 
вышэйшай філалагічнай адукацыяй і маладых вучоных, што ўключае 
студэнцкі навуковы гурток “Спасцігаючы мастацкую рэальнасць” як школу 
літаратурнай крытыкі, вучэбна-навукова-вытворчы комплекс, 
літаратурную гасцёўню і паэтычны тэатр як практычныя пляцоўкі 
асветніцкай, метадычнай і навукова-даследчыцкай работы, павышэння 
прафесійных кампетэнцый і мастацкага майстэрства, народны 
літаратурны музей як магутную рэсурсную базу і навукова-
эксперыментальная пляцоўку”. 

 
Тэорыя майстэрства 

 
У праекцыі на жыццё факультэта студэнцкую навукова-даследчую 

лабараторыю “Тэорыя і практыка літаратурнай творчасці” можна 
ахарыктарызаваць як школу творцаў. Структурная частка лабараторыі – 
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гурток “Спасцігаючы мастацкую рэальнасць” пад кіраўніцтвам Людмілы 
Шаўцовай – чацвёрты год працягвае і развівае традыцыю студэнцкіх 
навуковых аб’яднанняў, што пад рознымі назвамі ў ранейшы час існавалі пры 
кафедры. Студэнты вывучаюць і абмяркоўваюць канцэпцыі ў галіне 
літаратуразнаўства і фалькларыстыкі, збіраюць і аналізуюць літаратурныя 
факты з выкарыстаннем традыцыйных метадаў і сучасных ІТ-тэхналогій, 
практыкуюцца ў навыках філалагічнага аналізу і інтэрпрэтацыі тэкстаў. 
Упершыню ў рамках работы гуртка зададзены супастаўляльны пласт: міф – 
фальклор – літаратура – анімацыйныя і кінафільмы – анімацыйнае і 
кінамастацтва – тэатр, жывапіс – маладыя віды мастацтва, якія нарадзіліся ў 
XX стагоддзі. 

– Візуальны пачатак дамінуе ва ўспрыманні сучаснікаў, і нараджаецца 
новая культурна-гістарычная парадыгма, – пракаменціравала Людміла 
Іванаўна. – Для будучага літаратуразнаўца важна мець дакладнае ўяўленне 
пра мастацкую дзейнасць ва ўсёй яе разнастайнасці, аднак не менш значным 
бачыцца аспект узнікнення, існавання міфаў і фальклору, як нацыянальных, 
так і замежных, іх пранікнення ў літаратуру – і адпаведна асэнсаванне 
архетыпічных вобразаў, матываў, сімвалаў у творах мастацкай літаратуры, 
выяўленне інтэртэкстуальных сувязей. Зараз у літаратуразнаўстве 
актуалізаваліся інтэрмедыяльныя падыходы, што звязана з даследаваннем 
інтэрпрэтатарскай дзейнасці ў розных відах мастацтва. Візуальнае мастацтва 
актыўна звяртаецца да міфалагічных, фальклорных і літаратурных сюжэтаў, 
момант інтэрпрэтацыі непазбежны – напрыклад, рэжысёрскай, акцёрскай, 
аператарскай. Слова сказанае, напісанае, візуалізаванае – якая іх спецыфіка? 
На грэбні навуковай хвалі знаходзяцца і дыскурсіўна-жанравыя аспекты 
даследавання мастацкай рэальнасці, ім таксама ўдзяляецца вялікая ўвага на 
пасяджэннях гуртка. Улічваючы набыты вопыт інтэртэкстуальнага і 
інтэрмедыяльнага аналізу, мы спасцігаем паняцці, звязаныя з рознымі 
дыскурсіўнымі мадэлямі выказванняў і камунікатыўнымі стратэгіямі 
мастацкага пісьма. Пасяджэнні праходзяць ва ўтульнай, амаль дамашняй 
атмасферы: звычайна пасля заняткаў збіраемся на кафедры за вялікім 
зялёным сталом, гатуем смачны чай (уваход з печывам!) – і “пераключаем 
рэальнасць”. Тэорыя, якой мы аперыруем, на першы погляд здаецца даволі 
складанай – так і ёсць, – але напрамкі даследавання найцікавейшыя і, як 
паказвае практыка, папулярныя ў маладзёжным асяроддзі. Красамоўны факт: 
сёлета да чатырнаццаці нашых студэнтаў – пастаянных удзельнікаў гуртка – 
далучыліся студэнты з факультэта матэматыкі і інфармацыйных тэхналогій. 
Арыгінальная інтэрпрэтацыя адвечнага сюжэта пра “фізікаў” і “лірыкаў”! 

 
Практыка творчасці 

 
У 1995/1996 навучальным годзе пры кафедры літаратуры быў 

арганізаваны гурток “Народнай паэтычнай творчасці”, які пазней 
пераўтварыўся ў студэнцкую літаратурную гасцёўню “Радком нягучным…”. 



46 

 

Першымі яе кіраўнікамі былі кандыдаты філалагічных навук дацэнты 
Валянціна Паклонская і Зоя Андрыянава. У складзе студэнцкай навукова-
даследчай лабараторыі літаратурная гасцёўня працуе з верасня 2015 года. 

– Мы рэалізуем некалькі актуальных напрамкаў работы, – расказала 
Алена Крыклівец.  

– У першую чаргу назаву вучэбна-метадычны кірунак, звязаны з 
паспяховым праходжаннем студэнтамі гістарычна-літаратурных курсаў, 
фарміраваннем у іх навыкаў навуковага аналізу і ацэнкі літаратурна-
мастацкіх твораў. Не менш важны і блізкі для ўдзельнікаў гасцёўні напрамак 
грамадска і асабіста карысны, які мае на ўвазе знаёмства з сутнасцю, 
асаблівасцямі, ідэйна-маральным і эстэтычным значэннем мастацкай 
літаратуры, фарміраванне гуманітарнага мыслення і маўленчай культуры, 
імкнення да асобаснага і прафесійнага самавызначэння. І ў аснове асноў – 
творчасць, імкненне авалодаць таямніцамі мастацкага майстэрства. 

Тэматычныя пасяджэнні літаратурнай гасцёўні, абмен меркаваннямі па 
навінках мастацкай літаратуры, актуальных пытаннях літаратуры і эстэтыкі, 
літаратурныя віктарыны, арганізацыя сустрэч з сучаснымі пісьменнікамі 
Віцебшчыны, творчых вечароў, літаратурных мерапрыемстваў рознага 
ўзроўню і фота-, відэасправаздач па іх выніках, падрыхтоўка і пастаноўка 
літаратурна-музычных кампазіцый, фестываль паэзіі, аўтарскай песні і 
тэатральнага майстэрства “Восеньская палітра” ў музеі-сядзібе І.Я. Рэпіна 
“Здраўнёва” (сумесны праект нашага факультэта і БРСМ), традыцыйныя 
паездкі па літаратурных мясцінах, выпуск насценгазеты, якая з цягам часу 
эвалюцыяніравала ў газету філалагічнага факультэта “Лесвіца”, выступленні 
з чытаннем уласных твораў, падрыхтоўка іх да друку і, нарэшце, публікацыі 
ў газеце “Мы і час”, на інтэрнэт-рэсурсах, у гарадской і рэспубліканскай 
перыёдыцы, прэзентацыі чарговых калектыўных зборнікаў вершаў і прозы 
(якіх толькі за апошнія гады літаратурнае аб’яднанне падрыхтавала і выдала 
пяць), перамогі ў рэспубліканскіх творчых конкурсах (напрыклад, з 2012 года 
студэнты ўдзельнічаюць у рэспубліканскім конкурсе “Аўтограф” і нязменна 
заваёўваюць дыпломы І і ІІ ступеняў) – усё гэта прываблівае моладзь, 
абуджае мноства цікавых ідэй і жаданне іх увасобіць. 

Літаратурная гасцёўня мае цікавы вопыт работы з замежнымі 
студэнтамі. У 2010 годзе ўпершыню ў калектыўным зборніку “Прыдзвінскія 
зоры” былі прадстаўлены вершы студэнтаў з Кітайскай Народнай Рэспублікі, 
напісаныя на рускай мове. Студэнты з КНР стараюцца спасцігнуць 
славянскую культуру, інтэгравацца ў іншакультурнае асяроддзе – і ў гэтым 
ім дапамагае ўдзел у студэнцкім літаратурным аб’яднанні. Вывучаючы 
рускую мову як замежную на філалагічным факультэце ВДУ, кітайскія 
студэнты не толькі засвойваюць граматычныя і лексічныя нормы, але і 
развіваюць свае творчыя здольнасці, пашыраюць філалагічны кругагляд.  

Характэрна, што пры гэтым маладыя аўтары застаюцца вернымі 
традыцыям кітайскай паэзіі, дэманструюць спецыфіку, уласцівую выключна 
кітайскай паэтычнай творчасці.  
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Прэм’еры і тэатральныя будні 
 

“Паэтычны тэатр на філалагічным” заўсёды ў творчым пошуку. 
Студэнты разам з мастацкім кіраўніком складаюць рэпертуар і зацвярджаюць 
яго на савеце факультэта, збіраюць і аналізуюць матэрыял, працуюць над 
сцэнарыем, вызначаюць сцэнаграфію, медыя- і музычнае суправаджэнне, 
асноўных выканаўцаў і масоўку, мастацка-пастановачную і здымачную 
групы, рэпеціруюць, абмяркоўваюць прэм’еру, уносяць, калі неабходна, 
карэктывы ў пастаноўку. Амаль усё як у прафесійным тэатры – ад 
літаратурнай і музычнай рэдакцый да рэжысёраў, аператараў, касцюмераў, 
асвятляльнікаў. Зладжана дзейнічаюць адміністратыўная, гаспадарчая і 
маркетынгавая часткі (між іншым, праграмы і рэкламныя буклеты маюць 
попыт), ёсць адказныя за сувязь са СМІ, размяшчэнне запісаў спектакляў на 
YouTube… Хіба што цякучасць кадраў даволі высокая, але не па волі 
кадраў – студэнцкая пара пралятае вокамгненна. Узаемазамяняльнасць і 
спецыялізацыя, наадварот, вельмі шырокія: кожны можа паспрабаваць сябе ў 
новай ролі, неабавязкова акцёрскай. У скарбонцы тэатра з моманту 
заснавання назбіралася шмат метадычных напрацовак, творчых знаходак, 
арыгінальных рашэнняў і канцэпцый, цікавых сцэнарыяў. Многія з прэм’ер 
зараз успамінаюцца як падзеі ўніверсітэцкага і абласнога маштабу. Калі ж 
улічыць перамогі на “Арт-вакацыях” і ўдзел замежных студэнтаў  – трэба 
сказаць пра пэўны рэспубліканскі і міжнародны рэзананс. 

Большасць выступленняў прымеркавана да знамянальных дат, 
маштабных мерапрыемстваў і юбілеяў пісьменнікаў. Запамінальным 
атрымаўся спектакль да юбілею Сяргея Ясеніна.  

Сюжэт разгортваўся паводле яго біяграфіі, у храналагічным парадку. 
Праз творы, напісаныя паэтам у розныя перыяды жыцця, водгукі – амаль 
супрацьлеглыя – літаратурных крытыкаў, прыхільнікаў і антаганістаў, 
метафарычныя сэнсы, сканцэнтраваныя ў дзеянні, удала падабраныя 
харэаграфічныя і музычныя эпізоды акцёры паказалі эвалюцыю ўнутранага 
свету творцы. Са сцэны паўстаў майстар слова, яркая і неадназначная асоба, 
таленавіты чалавек, які ўпарта шукае сваё сапраўднае прызванне, радуецца, 
памыляецца, пакутуе, знаходзіць, пераконваецца і пераконвае – і глядач у 
нейкі момант пачынае спачуваць яму як блізка знаёмаму сучасніку, успрымае 
перажыванні лірычнага героя як свае асабістыя.  

Пошукі сцэнічнага ўвасаблення паэтычных твораў, аўтарскага стылю 
працягнуты ў спектаклі, прысвечаным сярэбранаму веку рускай паэзіі. Дзея 
адбывалася ў дэкарацыях знакамітага пецярбургскага кабарэ “Бадзяжны 
сабака”: у прысутнасці прызнаных мэтраў-сімвалістаў маладыя акмеісты і 
футурысты ўступілі ў паэтычны батл. Фінальную сцэну вырашана было 
перанесці ў сучаснасць: на сцэну са сваімі вершамі выйшлі маладыя паэты 
нашых дзён – удзельнікі літаратурнага аб’яднання “Радком нягучным…”.  

У юбілейным пушкінскім спектаклі сюжэт быў завязаны на студэнцкім 
жыцці: у інтэрнаце напярэдадні экзамену па спецкурсе, пасярод раскіданых 
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кніг філфакавец ліхаманкава рыхтуецца: яму неабходна за ноч перачытаць 
усяго Пушкіна. Перыядычна малады чалавек засынае і ў сне трапляе ў якасці 
гледача ці непасрэднага ўдзельніка ў сцэны з “Прарока”, “Пікавай дамы”, 
“Дуброўскага” … 

На завяршэнне – сцэна на экзамене, дзе вынаходлівыя студэнты 
чытаюць вершы, танцуюць, спяваюць, а шакіраваны творчым падыходам 
выкладчык выстаўляе ўсім добрыя адзнакі. 

 
Агульны плён 

 
Нярэдка здараецца, што ў тэатралізаваных мерапрыемствах філолагаў 

разам са студэнтамі і выкладчыкамі ўдзельнічаюць школьныя настаўнікі, 
кіраўніцтва ўніверсітэта. Да стварэння спектакляў перыядычна далучаюцца 
ўсе кафедры факультэта. Пад куратарствам кафедр германскай філалогіі і 
сусветных моў ладзяцца калядныя спектаклі на нямецкай мове, на якія 
традыцыйна запрашаюць педагогаў і навучэнцаў з Оршы. 

– Двое маіх калег, якія выкладаюць замежную мову ў нашай установе 
адукацыі, – выпускнікі філфака ВДУ імя П.М. Машэрава, я сама таксама 
выпускніца 2000 года, многія мае аднакурснікі зараз працуюць на родным 
факультэце. Нас штогод клічуць у Віцебск. Папярэдне ў школе мы з дзецьмі 
рыхтуем, па дамоўленасці з універсітэтам, асобныя сцэны, якія потым 
ўстаўляюцца ў агульны спектакль. Сувязь з альма-матар з гадамі толькі 
мацнее, – падзялілася настаўніца замежнай мовы сярэдняй школы № 20 
Оршы Ірына Белякова. – У мінулым снежні было прыемна атрымаць 
чарговае запрашэнне паўдзельнічаць у каляднай імпрэзе ўжо не ад 
выкладчыкаў, а ад сваіх былых выпускнікоў  – цяпер студэнтаў 2 і 3 курсаў 
філалагічнага факультэта, якія арганізоўвалі мерапрыемства. Яны адразу 
знайшлі кантакт з нашымі навучэнцамі. Лепшую прафарыентацыйную 
мадэль цяжка прыдумаць! У рамках рэалізацыі ініцыятывы “Школы  – 
партнёры будучыні” мы цесна супрацоўнічаем з Інстытутам Гётэ, таму ёсць 
традыцыя: у ВДУ звычайна прыязджаем разам з валанцёрамі. На гэты раз з 
намі была Элізабет Шыле, студэнтам было карысна і цікава пагутарыць з 
носьбітам мовы.  

Сяргей Лапуноў, старшы выкладчык кафедры літаратуры, удзельнік 
пастановак: “Шчыра прызнаюся: спачатку поспех паэтычнага тэатра як 
арганізаванага па ініцыятыве “зверху” студэнцкага праекта выклікаў у мяне, 
мякка кажучы, вялікія сумненні. Вопыт удзелу ў некалькіх пастаноўках 
толькі пацвярджае: калі спектакль зроблены не на “адчапіся”, гледачамі ён 
заўсёды сустракаецца на ўра. Асабіста для мяне першым такім адкрыццём 
стала рэакцыя залы на пастаноўку “Рэквіем”. 

Сяргей Леановіч, студэнт 5 курса філалагічнага факультэта: “Наш 
паэтычны тэатр мае сапраўды важнае значэнне, як мінімум у межах 
універсітэта. Кожны раз, выступаючы на сцэне, студэнты паказваюць 
гісторыю і літаратуру ў крыху іншым ключы, больш цікавым для сучаснай 
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моладзі. Такім чынам нам удаецца падштурхнуць гледачоў да вывучэння 
нашай культуры, гісторыі, літаратуры. Мы матывуем да самаразвіцця”. 

Еўдакім Гірдзюк, студэнт 3 курса філалагічнага факультэта: “Уплыў 
тэатр аказвае непасрэдны і моцны (асабліва калі знаходзішся ў яго ўнутранай 
рэчаіснасці). Цікава глядзець на яго і звонку – гледачом. Моцныя ўражанні, 
цёплыя ўспаміны застаюцца пасля пражытых на сцэне жыццяў. І на душы – 
светла. І нараджаюцца думкі…”. 

Два гады назад падчас сумеснай патрыятычнай акцыі філалагічнага 
факультэта, раённай адміністрацыі і абласнога Савета дэпутатаў да 9 мая 
прачытаць вершы паэтаў-франтавікоў выйшлі апранутыя ў ваенную форму 
студэнты – усе без выключэння хлопцы філфака, каля 50 чалавек, а разам з 
імі выкладчыкі на чале з дэканам, цяперашні рэктар ВДУ, доктар 
эканамічных навук, прафесар Валянціна Багатырова, старшыня адміністрацыі 
Першамайскага раёна Віцебска Мікалай Арлоў і кіраўнік дэпутацкага 
корпуса Віцебшчыны Уладзімір Цярэнцьеў.  

Цудоўныя спектаклі падрыхтаваны паводле твораў беларускай 
літаратуры – з іх асабіста мне найбольш запомніліся спектакль, прысвечаны 
Уладзіміру Караткевічу, “Тарас на шостым паверсе” (інтэрпрэтацыя 
класічнай паэмы Канстанціна Вераніцына на сучасны лад: на шостым, самым 
высокім ва ўніверсітэце, паверсе размяшчаецца факультэт, куды і трапляе 
галоўны герой), іскрамётная “Паўлінка на новы лад” і спектакль-калаж па 
матывах камедыі Уладзіміра Бутрамеева “Новыя прыгоды Несцеркі” (абедзве 
пастаноўкі на беларускай мове з удзелам туркменскіх студэнтаў).  

Назаву яшчэ адзін спектакль – “Свет са светам судакранаюцца”, які я 
вынесла ў загаловак. Гледачы “Паэтычнага тэатра на філалагічным” у свой 
час прыхільна прынялі пастаноўку пра ўнутраную барацьбу паэта, перад якім 
стаіць нялёгкі выбар: з аднаго боку, слава, грошы і дабрабыт, з другога – 
магчымасць захаваць свае вершы ў першапачатковым выглядзе і не згубіць 
сябе.  

Мне ж у выбранай назве бачыцца ўдалая метафара на дзейнасць усіх 
літаратурна-творчых аб’яднанняў факультэта: гэта, зноў звяртаючыся да 
класікі, зусім не “паралельныя светы” – наадварот, іх нельга ўявіць паасобку, 
яны знітаваны ў прасторы і часе, і дасягнутыя поспехі – калектыўны плён, і 
планы на перспектыву – сумесныя. Няхай яны абавязкова здзейсняцца. 

 
Таццяна БОНДАРАВА. 

Фота прадастаўлена  
кафедрай літаратуры філалагічнага факультэта  

ВДУ імя П.М. Машэрава 
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ЛІРЫЧНЫЯ ФІЗІКІ 
 

Вы скажаце, што такога не можа быць, і чалавек альбо фізік – 
рацыяналіст з матэматычным складам розуму, які пастаянна аналізуе і 
разважае, альбо лірык – летуценнік, ідэаліст з гуманітарным, мастацка-
вобразным светапоглядам, які больш адчувае і перажывае. Але 
бясстрасны фізік наўрад ці зробіць адкрыццё. Гэтак жа як і лірык без 
ведаў па дакладных навуках не зможа апісаць тыя ці іншыя з’явы. 
Канечне, фізіка – рухавік прагрэсу, але лірыка робіць наш свет і нас 
саміх гарманічнымі. І менавіта выхаваць не проста адукаванага 
спецыяліста, а рознабаковага і гарманічнага імкнецца літаратурны клуб 
“Ветліца” Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. 

 

 
 

Надзея Яўсееўна Савіцкая 
 

Дарога да сяброўства 
 
Літаратурны клуб быў заснаваны ў верасні 1997 года пры кафедры 

беларускай мовы БДТУ. Яго нязменны кіраўнік – Н.Я. Савіцкая, старшы 
выкладчык кафедры беларускай філалогіі (з 2018 года – педагог-арганізатар), 
ініцыятар стварэння ўніверсітэцкага гімна, арганізатар вакальнага ансамбля 
выкладчыкаў “Акавіта”, укладальнік літаратурна-мастацкага альманаха 
“AVE”. 

“Я вельмі творчы чалавек, люблю паэзію і літаратуру. Працуючы ва 
ўніверсітэце, я сустракала шмат таленавітых студэнтаў і супрацоўнікаў, якія 
цікавіліся паэзіяй, самі нешта пісалі. І мне захацелася стварыць такое 
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асяроддзе, дзе можна было б творча развівацца і ў моўным плане ўзбагачацца 
словамі і вобразамі. Маю ідэю падтрымаў наш прафесар доктар хімічных 
навук Георгій Іванавіч Новікаў, з якім я часта сустракалася на розных 
пасяджэннях і захаплялася яго цудоўнай рускай мовай, – расказала Надзея 
Яўсееўна. – Калі мы абмяркоўвалі стварэнне клуба, ён сказаў, што без клуба 
па інтарэсах няма сапраўднага ўніверсітэта, паколькі ён павінен рыхтаваць да 
жыцця ўсебакова развітую асобу і грамадзяніна. Бо ў жыцці адной навукі 
мала, павінен быць узлёт духоўны і душэўны. Так прыйшло разуменне, што 
ўніверсітэцкае жыццё – гэта не толькі навучанне спецыяльнасці, але і 
магчымасць вольны час выкарыстоўваць для развіцця сваіх літаратурных 
задаткаў і талентаў, сустракацца з цікавымі людзьмі і аднадумцамі, развіваць 
эстэтычны густ і сваю асобу, абапіраючыся на нацыянальную культуру і 
традыцыі”. 

А затым пачаліся пошукі назвы клуба, бо вельмі хацелася, каб яна не 
толькі была адметная, а і мела беларускамоўныя карані. І спыніліся на 
дыялектным слове з гаворак Віцебшчыны, з Ушаччыны, – “ветліца”. “Так 
называюць дарогу, абсаджаную вербамі – ветламі. Яны сваімі схіленымі долу 
галінкамі як бы вітаюцца ў паклоне з падарожнымі, а лісткамі шэпчуць 
прывітальныя словы, жадаючы кожнаму здароўя, добрай долі і шчасця. І сама 
дарога ветліцца – разыходзіцца ў розныя бакі на новыя шляхі-дарогі, 
гасцінцы, аўтастрады, сыходзячы з вялікіх дарог, зноў ветліцца на дарожкі і 
сцяжынкі, – патлумачыла кіраўнік клуба. – А дадому вядзе адна дарога – 
ветліца. Яна – прадчуванне радасці ад сустрэчы з домам, з роднымі і любымі 
сэрцу мясцінамі, блізкімі і мілымі людзьмі. Наша “Ветліца” – гэта дарога да 
сэрцаў людзей, сяброўства і ўзаемаразумення праз слова і дзякуючы слову”. 

 

\ 
 

Удзельнікі “Ветліцы”  
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Сяброў “Ветліцы” яднае любоў да літаратурнай творчасці 
 
Найбольшая колькасць сяброў клуба – студэнты: будучыя інжынеры-

тэхнолагі, інжынеры хімічнай тэхналогіі і тэхнікі, інжынеры-механікі, 
электратэхнікі, эколагі, эканамісты… – усяго каля 60 спецыяльнасцей і 
спецыялізацый. З клубам таксама сябруюць і выкладчыкі, іх дзеці і ўнукі, 
замежныя навучэнцы, былыя супрацоўнікі – пенсіянеры. Усяго ў клубе каля 
100 членаў. І хоць склад вельмі рухомы, бо студэнты ўвесь час мяняюцца, але 
ёсць і тыя, хто ў клубе з яго заснавання. Усіх іх яднае любоў да літаратурнай 
творчасці. 

 
23 гады клуб “Ветліца” на чале з Надзеяй Яўсееўнай Савіцкай 

раскрывае і развівае таленты будучых інжынераў. Напрыканцы 2019 года 
калектыў стаў адным з пераможцаў рэспубліканскага конкурсу 
“Аўтограф” і з’яўляецца сённяшнім героем праекта “Галерэя творцаў”. 

 

 
 

“Кожны малады чалавек шукае ў сабе таленты і імкнецца развіваць іх, 
каб адчуваць сябе ўсебакова развітой асобай і быць задаволеным сваім 
развіццём у духоўным і эстэтычным плане. Маладым хочацца не толькі 
тварыць, пазнаваць сябе і свет, але і атрымліваць самарэалізацыю праз 
творчасць. І літаратурны клуб імкнецца вызначыць і задаволіць памкненні і 
жаданні ўсіх членаў клуба, – дадала Н.Я. Савіцкая. – Многія студэнты 
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захапіліся літаратурнай творчасцю яшчэ ў школе, а цяпер ва ўніверсітэце 
імкнуцца праявіць сябе, выступаць са сваімі творамі перад новай 
аўдыторыяй, публікавацца, удзельнічаць у розных конкурсах і фестывалях, 
паэтычных дыялогах, знаёміцца з творчымі людзьмі. Людзі прыходзяць у 
клуб, бо ім тут цікава!”. 

Гэта пацвярджаюць і ўдзельнікі клуба. Так, сённяшні студэнт Дзмітрый 
Уласенка адзначыў, што Н.Я. Савіцкая дапамагла яму раскрыць сябе і 
перастаць пісаць у стол. “Надзея Яўсееўна заўважыла мяне на конкурсе 
чытальнікаў і прапанавала далучыцца да “Ветліцы”, а затым паспрабаваць 
чытаць вершы, пісаць прозу і дзяліцца сваёй творчасцю з аднадумцамі. Што я 
і зрабіў. Так у мяне з’явіліся неабыякавыя слухачы і новыя сябры. 
“Ветліца” – творчы клуб, які дапамагае ўсім нам развіваць свае таленты, – 
прызнаўся Дзмітрый. – Я вельмі ўдзячны Надзеі Яўсееўне за дапамогу і 
падтрымку. У нашым клубе ўсё трымаецца менавіта на ёй, яна наш лідар і 
ідэйны натхняльнік, вялікі дзякуй ёй за гэта!”. 

Акрамя студэнтаў, якія пішуць, у клубе многа тых, хто проста чытае 
вершы, іграе на музычных інструментах, спявае, фатаграфуе, ажыццяўляе 
камп’ютарную дапамогу, рэдагуе тэксты і інш. “Варта стварыць творчае 
асяроддзе. Калі студэнты бачаць прыклады захопленых творчасцю членаў 
клуба, знаёмяцца з іх творамі, чуюць іх выступленні, то і ў іх узнікае жаданне 
далучыцца да прыгожага, – сказала кіраўнік “Ветліцы”. – Прытым і спектр 
нашай літаратурнай творчасці вельмі разнастайны – гэта паэзія, проза, 
публіцыстыка, літаратурная крытыка, пераклады, навуковыя работы, даклады 
і артыкулы, казкі, хронікі і радаводы”. 

“Ветліца” таксама ладзіць конкурсы вершаў і чытальнікаў, праводзіць 
тэматычныя пасяджэнні, на якіх абмяркоўваюцца творы для друку і выпускі 
насценных газет, вечарыны, прысвечаныя розным святам, экскурсіі па 
знакамітых мясцінах Беларусі і нават прафарыентацыйныя заняткі ў школах, 
гімназіях, бібліятэках Мінска, іншых гарадоў. У літаратурнай гасцёўні 
“Ветліцы” пабывалі звыш сотні беларускіх пісьменнікаў, рэдактараў 
часопісаў, выдаўцоў, бардаў, знакамітых асоб. А каб мерапрыемствы 
атрымліваліся больш цікавымі, удзельнікі клуба праводзяць іх па-сучаснаму, 
арганізуючы флэшмобы, стэндапы і разнастайныя акцыі. 

“Я стараюся падрыхтаваць студэнтаў так, каб яны, выступаючы, 
адчувалі сябе свабодна. І заўсёды кажу ім, што колькі вы аддасце, столькі і 
атрымаеце, і паміж вамі павінен быць хоць маленечкі дыялог. Яны 
прыслухоўваюцца, выконваюць мае рэкамендацыі, і ў выніку часам 
атрымліваюцца сапраўдныя стэндапы, – расказала Н.Я. Савіцкая. – А 
флэшмобы здараюцца на фестывалях. Напрыклад, на F.-Art.by члены клуба 
разам з замежнымі студэнтамі і ансамблем нашых выкладчыкаў “Акавіта”, 
выступаючы, сталі адзіным цэлым. Такія нумары вельмі складана 
падрыхтаваць, яны патрабуюць шмат намаганняў, каб заахвоціць працаваць 
разам да 50–60 чалавек і дасягнуць найвышэйшага выніку – узняць залу і 
адчуць агульную эмпатыю. Дарэчы, так ствараецца эфект далучанасці да 



54 

 

прыгожага, высокадухоўнага ў сённяшнім жыцці”. 
 

 
 

Клуб дазваляе асобе адбыцца праз слова. Выходзячы ад сэрца, слова 
здольна прыйсці да сэрца іншага чалавека, абудзіць яго пачуцці, узбагаціць 
думкі, далучыць да новых культурных вышынь. “У клубе мы стараемся 
стварыць атмасферу даверу і шчырасці, бо чалавек раскрываецца толькі 
тады, калі ён адчувае, што яго зразумеюць і ніхто не высмее”, – дадала 
кіраўнік “Ветліцы”. 

 
“AVE” 

 
Важнае месца ў рабоце клуба займае выдавецкая дзейнасць. З 2003 года 

ў БДТУ выходзіць літаратурна-мастацкі альманах “AVE”. Гэта назва азначае, 
з аднаго боку, вітанне, напрыклад “Ave, Maria!”, а з другога – абрэвіятуру 
“Адраджэнне. Вера. Еднасць”. “Як бачым, у назвах клуба і альманаха існуе 
еднасць: дарога-ветліца вітае і вядзе дадому, а альманах вітае ўсіх, хто бярэ 
яго ў рукі, пачынае чытаць. І многія творы, надрукаваныя ў альманаху, 
знаходзяць дарогу да сэрцаў чытачоў, – адзначыла Надзея Яўсееўна. – Ідэя 
друкаваць лепшыя творы ўзнікла амаль адразу з заснаваннем клуба, паколькі 
з’явілася шмат аўтараў, творы якіх былі вартымі таго, каб быць 
надрукаванымі. Сярод іх ёсць і творы нашых выкладчыкаў і супрацоўнікаў, 
якія таксама пішуць і гатовы з моладдзю падзяліцца сваім бачаннем падзей. 
У клубе судакранаюцца сваёй творчасцю людзі розных узростаў, можна 
сказаць, што ажыццяўляецца сувязь пакаленняў і культур: узаемнае 
ўзбагачэнне досведам, мудрасцю – з аднаго боку, імпэтам, новым свежым 
поглядам на жыццё і падзеі – з другога, і пазнанне іншых культур – з 
трэцяга”.  
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Альманах – гэта неперыядычнае выданне, таму друкуецца па меры 
магчымасці, як паспее гэта зрабіць укладальнік. На сённяшні дзень 
выдадзена 9 нумароў, у якіх упершыню апублікавалі свае творы некалькі 
соцень членаў клуба. Рыхтуецца да выдання дзясяты нумар, які будзе 
прысвечаны юбілейным датам: 90-годдзю БДТУ і 75-годдзю Вялікай 
Перамогі. 

 
Вялікай Перамозе прысвячаецца 

 
Тэма Вялікай Айчыннай вайны скразная ў дзейнасці клуба, а таму, 

зразумела, што і зараз рыхтуюцца розныя мерапрыемствы, прысвечаныя 75-
годдзю Перамогі. Так, бесперапынна вядзецца работа над праектам 
“Ушануем памяць змагароў за Радзіму”, у які ўвойдзе і хроніка “Яны 
змагаліся за Радзіму”, складзеная з імёнаў і біяграфій былых выкладчыкаў 
БДТУ – ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. “Знайшліся цудоўныя студэнты, 
якія актыўна працуюць і фактычна за месяц напісалі больш за 80 біяграфій. 
Разам мы ствараем хроніку: дзе нарадзіўся, ваяваў, на якой кафедры 
працаваў, дзе пахаваны і г. д. А яшчэ зробім дадатак з успамінамі калег і 
нашчадкаў”, – расказала Н.Я. Савіцкая. 

Акрамя таго, “Ветліца” запланавала правядзенне конкурсу чытальнікаў 
вершаў “Людзі добрыя, помніце” і конкурсу ўласных твораў студэнтаў, 
прысвечаных 75-годдзю Вялікай Перамогі і 90-годдзю БДТУ. Да таго ж 
сябры клуба восенню зноў стануць удзельнікамі Рэспубліканскага конкурсу 
літаратурнай творчасці студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі “Аўтограф”, а 
самі правядуць акцыю “Чытаем разам!”. “Я паглядзела свае альманахі, і там 
ёсць цудоўныя работы нашых студэнтаў па непасрэдным і яркім фальклоры 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/05/yufj-4.jpg


56 

 

Вялікай Айчыннай вайны, – патлумачыла Н.Я. Савіцкая. – І ў мяне з’явілася 
ідэя сабрацца і пачытаць гэты фальклор, каб сённяшнія студэнты даведаліся, 
як людзі ў ваенны час выказвалі свае пачуцці і адносіны да ўсяго, што тады 
адбывалася”. 

 

 
 

З мэтай вяртання гістарычнай памяці аб Вялікай Айчыннай вайне праз 
прызму сямейнай гісторыі быў распрацаваны пастаянна дзеючы праект 
“Жыву і помню” ў межах работы гуртка “Памяць”, які існаваў 8 гадоў на чале 
з Вольгай Аляксандраўнай Кузьміч. Матэрыялы праекта неаднаразова 
прадстаўляліся на шматлікія рэспубліканскія выставы і конкурсы і 
атрымлівалі высокую ацэнку. За час дзеяння праекта падрыхтавана больш за 
500 студэнцкіх работ, у цэнтры якіх – сямейныя гісторыі, аб’яднаныя тэмай 
“Гісторыя сям’і ў гісторыі вайны” ў адпаведным для гэтага жанры. Пры 
гэтым узнаўлялася гістарычная памяць не толькі пра падзеі Вялікай 
Айчыннай вайны, але і пра ролю кожнай сям’і ў вызваленні ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. Зараз гэтую дзейнасць таксама працягвае 
Н.Я. Савіцкая. 

 
Справа жыцця 

 
Сапраўды, для Н.Я. Савіцкай літаратурны клуб стаў справай жыцця.  
23 гады работы ў “Ветліцы” – гэта разнастайная творчая дзейнасць, 

далучэнне да лёсаў соцень людзей, перажытыя хвіліны радасці падчас 
правядзення шматлікіх мерапрыемстваў. Гэта ўзнёслыя хвіліны палёту 
творчай фантазіі, высокай духоўнасці, яднання малых і вялікіх аўдыторый 
людзей, якія ў адным парыве, на адным дыханні з аўтарамі ўзнімаюцца да 
высокай паэзіі і далучаюцца да беларускага слова. 
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“У “Ветліцы” заўсёды ідзе шчыры дыялог паміж сябрамі. Я не ведаю, 
як гэта атрымліваецца, але, магчыма, мая шчырасць выклікае шчырасць у 
іншых людзей, каб яны маглі свабодна выказацца, пабачыць, як мяняецца час 
і развіваецца чалавек. І колькі б табе ні было гадоў, 18 ці 70, у цябе адны і 
тыя ж галоўныя каштоўнасці ў жыцці. І тое, што чалавек выказвае не столькі 
свае думкі, колькі пачуцці, бо менавіта яны кранаюць і западаюць у памяць, 
гэта і важна”, – рэзюмавала Н.Я. Савіцкая. 

 

   
 

   
 
Так “Ветліца” аб’ядноўвае студэнтаў і выкладчыкаў, улюбёных у 

літаратурную творчасць. За гады работы клуба звыш тысячы студэнтаў 
спрычыніліся да мастацка-літаратурнай творчасці. Дзейнасць “Ветліцы” 
стала арганічнай часткай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў, павышаючы іх 
культурны ўзровень, дапамагаючы сацыялізацыі і фарміруючы гарманічна 
развітую асобу, якая валодае мастацкім словам. А таму і атрымліваецца, што 
фізік-лірык часта пішацца менавіта праз злучок, як часткі адзінага цэлага, 
якія дапаўняюць адна адну. 

 
Вольга АНТОНЕНКАВА. 

Фота з архіва клуба “Ветліца”  
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КАБ НАТХНЕННЕ НЕ ПРАПАЛА 
 
У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А.А. Куляшова больш 

за 30 гадоў дзейнічае літаратурнае аб’яднанне “Натхненне”, якое для 
многіх студэнтаў і выкладчыкаў ператварылася ў сапраўдны духоўны 
аазіс. Напрыканцы 2019 года калектыў стаў адным з пераможцаў 
рэспубліканскага конкурсу “Аўтограф” і з’яўляецца сённяшнім героем 
праекта “Галерэя творцаў”. 

 

 
 

Карані “Натхнення” 
 

Пачатак “Натхненню” быў пакладзены ў далёкія 30-я гады ў 
літаратурным гуртку Магілёўскага педінстытута, які стаў школай творчага 
майстэрства для студэнтаў-літфакаўцаў – будучых пісьменнікаў: байкапісца 
Эдуарда Валасевіча, драматурга Мікалая Гарулёва, паэта Васіля Матэвушава, 
празаіка Пятра Шасцерыкова, крытыка Якуба Усікава і іншых. Гурткоўцы 
абмяркоўвалі творы пачынаючых паэтаў, праводзілі літаратурныя вечары, 
выступалі з лекцыямі і гутаркамі аб выдатных майстрах слова перад 
рабочымі. Неаднаразова студэнты сустракаліся з Якубам Коласам, Янкам 
Купалам, Пятром Глебкам, Кандратам Крапівой, Петрусём Броўкам. 
Літаратурныя творы студэнтаў друкаваліся на старонках газет і часопісаў. А 
калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, многія выкладчыкі, студэнты і 
выпускнікі педінстытута змагаліся з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, былі 
ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі. У 1979 годзе свет пабачыў раман 
Мікалая Гарулёва “Бывайце, любімыя”, прысвечаны незабыўным падзеям 
Вялікай Айчыннай вайны і лёсам людзей, якім выпала абараняць родную 
зямлю ад лютага ворага. А ў 2004 годзе ўсталяваны памятны знак байцам-
апалчэнцам – студэнтам Магілёўскага педінстытута, якія загінулі ў гады 
вайны, – у вёсцы Благавічы Чавускага раёна. 
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У канцы 80-х гадоў добрыя літаратурныя традыцыі былі працягнуты. І 
ў кастрычніку 1988 года заснавана літаб’яднанне “Натхненне” на чале з 
паэтэсай дацэнтам кафедры рускай мовы Тамарай Рыгораўнай Міхальчук, 
справу якой у 2008 годзе падхапіла дачка Наталля Аляксандраўна 
Міхальчук – таленавіты вучоны, паэтэса, дацэнт кафедры агульнага і 
славянскага мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук, член Союза 
пісьменнікаў Беларусі. 

“Натхненне” – з’ява ўнікальная, бо ля яго вытокаў стаялі не толькі 
студэнты, а і выкладчыкі МДУ імя А.А. Куляшова – яркае суквецце адораных 
паэтаў, для якіх мастацкае слова з’яўлялася і аб’ектам навуковага вывучэння, 
і сродкам выказвання думак і пачуццяў. “Творчае літаб’яднанне згуртоўвае 
нас – таленавітых, актыўных, цікавых, адукаваных выкладчыкаў і студэнтаў, 
якім ёсць пра што заявіць і чым падзяліцца з чытачамі і слухачамі, – 
адзначыў прарэктар па выхаваўчай рабоце ўніверсітэта член Саюза 
пісьменнікаў Уладзімір Віктаравіч Ясеў. – Дарэчы, я і сам быў адным з 
першых удзельнікаў “Натхнення”, і дзякуючы падтрымцы Тамары 
Рыгораўны ў 90-я гады мае першыя творы былі апублікаваны ў альманахах і 
калектыўных зборніках літаб’яднання”. 

“Важна, што на сучасным этапе “Натхненне” падтрымлівае кіраўніцтва 
ўніверсітэта і асабіста рэктар Дзяніс Уладзіміравіч Дук, які нераўнадушна 
ставіцца да творчасці ўдзельнікаў нашага літаб’яднання”, – падкрэсліла 
Тамара Рыгораўна Міхальчук і патлумачыла, што назва “Натхненне” перадае 
сутнасць творчасці, бо без натхнення нічога добрага не створыш. 

 

 
 

Добры прыклад 
 
Напісанне твораў, прэзентацыі зборнікаў паэзіі і прозы, удзел у 

абласных і рэспубліканскіх конкурсах і семінарах, паэтычныя вечары, 
супрацоўніцтва з абласной і рэспубліканскай прэсай – вось асноўныя 
напрамкі дзейнасці літаб’яднання. Акрамя таго, вялікае значэнне 
“Натхненне” заўсёды надае літаратурнай вучобе. Адчуць кірунак сучаснага 
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літаратурнага працэсу, удасканаліць паэтычнае майстэрства дапамагаюць 
таленавітыя навукоўцы, выкладчыкі ўніверсітэта. Вельмі часта перад 
студэнтамі, членамі літаб’яднання выступалі і выступаюць знакамітыя 
літаратары, сябры Саюза пісьменнікаў Беларусі, якія дзеляцца сваім 
майстэрствам з творчай моладдзю. Таксама і сённяшні кіраўнік літаб’яднання 
Н.А. Міхальчук вельмі ўважліва ставіцца да творчасці студэнтаў, пра што 
сведчаць іх поспехі. Наталля Аляксандраўна праводзіць як калектыўныя 
абмеркаванні твораў на занятках, так і індывідуальную работу з маладымі 
аўтарамі. Разам з ёй студэнты вывучаюць тэорыю вершаскладання, а на 
практыцы ўдасканальваюць тэхніку паэтычнага майстэрства на лепшых 
прыкладах класічнай і сучаснай паэзіі. 

“Калі мы праводзім пасяджэнні “Натхнення”, сустрэчы з пісьменнікамі, 
то на іх з задавальненнем прыходзяць і іншыя студэнты, каб проста 
паслухаць. Часта іх бывае і 50 чалавек, і больш – усе нават не змяшчаюцца ў 
адной аўдыторыі. Мы запрашаем лепшых, бо ў аксакалаў заўсёды ёсць чаму 
павучыцца, – сказала Наталля Аляксандраўна. – Структура нашага 
літаб’яднання адкрытая, а таму да нас пастаянна далучаюцца новыя людзі. 
Так, зусім нядаўна прыйшоў Аляксей Самусеў са сваімі цудоўнымі вершамі. 
Цяпер прымаем да сябе Леру Асмалоўскую. Гледзячы на сваіх пішучых 
сяброў, студэнты і самі пачынаюць пісаць на 2–3 курсе. Канечне, іх 
натхняюць і любімыя выкладчыкі, прачытаная класіка. Бо вучоба на 
філфаку – гэта незабыўны час, які насычае цябе і духоўна, і эмацыянальна, і 
інтэлектуальна. Успамінаю сябе: колькі добрых вершаў напісала менавіта ў 
студэнцкія гады, прычым і лекцыі любімых выкладчыкаў адыгралі не 
апошнюю ролю. А яшчэ, безумоўна, уплываюць і сяброўскія зносіны ў 
“Натхненні”.  
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У свой час літаб’яднанне наведваў Т. Яравікоў, сёння вядомы 
магілёўскі выканаўца, празаік М. Срэдзін, непаўторны паэт М. Мікуліч, адзін 
з любімых выкладчыкаў нашага ўніверсітэта А. Бірукоў – мы сябравалі, 
разбіралі вершы адно аднаго. Спадзяюся, што і цяперашнія студэнты таксама 
сябруюць”. 

Варта адзначыць, што да ўдзельнікаў “Натхнення” адносяцца і 
студэнты, якія пакуль не пішуць вершы, затое хварэюць усёй душой за юных 
паэтаў. Сярод іх рэдактары ўніверсітэцкай насценнай газеты Ірына Богнат і 
Таццяна Слуцкая, вядучы шматлікіх мерапрыемстваў Віталь Палавінскі, 
цудоўны дэкламатар паэтычных твораў Яўгенія Нікіценка. “Гэта таксама 
мастацтва і свайго роду інтэрпрэтацыя нашых тэкстаў, якая ў Жэнечкі 
заўсёды атрымліваецца разумнай і тонкай, – дадала Н.А. Міхальчук. – 
Акрамя таго, у нас ёсць выкладчыкі-паэты: У. Ясеў, У. Касценіч, П. Забелаў. 
Яны нас не забываюць, прыходзяць, дзеляцца вершамі і слухаюць маладых, 
бо яны таксама “Натхненне”. Увогуле, рэдка бываюць выпадкі, калі хтосьці 
сыходзіць ад нас, часцей за ўсё нас не забываюць студэнты і пасля 
заканчэння ўніверсітэта. Напрыклад, наш выпускнік пераможца шматлікіх 
літаратурных конкурсаў Аляксандр Дваракоў, які зараз працуе настаўнікам 
Мілаславіцкай сярэдняй школы Клімавіцкага раёна. Прыемна, што гэта не 
толькі неверагодна цікавы і смелы паэт, які шукае новыя формы, парушае 
каноны і рамкі ў пошуках уласных вобразаў, але і спагадлівы чалавек, які 
дапамагае маладым і паважае сваіх настаўнікаў. У гэтым годзе заканчвае 
ўніверсітэт наша любіміца Ганна Папікян, але верым, што яна застанецца з 
намі. Ёсць у нас і вельмі таленавітая Таццяна Журко – сучасная Ахматава, ні 
больш ні менш. Таксама цікавыя дзяўчаты прыйшлі да нас у мінулым годзе: 
вельмі здольная Арына Гарбаценка, душэўная і шчырая Насця Мытнік, 
рамантычная Лера Новікава. Веру, што ў іх ёсць будучыня не толькі ў 
педагогіцы, але і ў літаратурнай творчасці, што гэта будучыя паэтэсы, аўтары 
зборнікаў і проста выдатныя асобы”. 

 
Шматмоўная сям’я 

 
Адметная рыса “Натхнення” – гэта яго інтэрнацыянальны склад. На 

шасці мовах – рускай, беларускай, украінскай, польскай, літоўскай і 
туркменскай – можна пачуць вершы, апавяданні і песні на пасяджэннях 
літаб’яднання. У розныя часы яго членамі былі паляк Веслаў Рэглінскі, 
літоўка Маргарыта Маяўскайтэ, украінка Наталля Чэрэднічэнка, рускі Данііл 
Печанко, турак Вейсел Узуг, казашка Дарына Айдагдыева, армянка Ганна 
Папікян – і гэта толькі некалькі імёнаў з вялікага спіса замежных студэнтаў, 
улюбёных у літаратурную творчасць. 

Дарэчы, актывістка літаб’яднання Ганна Папікян – сёлетняя 
выпускніца гісторыка-філалагічнага факультэта, пераможца Міжнароднага 
Пушкінскага конкурсу, удзельніца семінара маладых паэтаў у Брэсце – 
сказала, што “Натхненне” для яе стала “светам, дзе табе заўсёды рады, дзе 
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цябе не толькі слухаюць, але і чуюць”.  
І дадала наконт сваіх вершаў: “Ні адзін з іх не пісаўся па замове ці маім 

жаданні. Яны ў мяне хутчэй сітуатыўныя і прылятаюць у галаву пасля якой-
небудзь падзеі, і я не кантралюю гэта, а проста пішу нібы пад дыктоўку. 
Пачыналася ўсё з тэматыкі пра каханне, далей пайшло асэнсаванне жыцця, 
падзей, якія адбываюцца навокал. На цяперашні момант канчатковай кропкай 
стала вывучэнне людзей, іх рыс, іранічнасць чалавечай сутнасці. Што будзе 
далей – самой невядома, але гэты шлях цікавы і варты таго, каб прайсці яго 
да канца”. А вось будучыню “Натхнення” юная паэтэса бачыць у яго руху 
наперад, бо штогод літаб’яднанне папаўняецца ўсё большай колькасцю 
таленавітых студэнтаў. 

 

 
 
Беларуска ж Таццяна Журко адзначыла, што “Натхненне” – гэта месца, 

дзе можна свабодна тварыць і гаварыць тое, што ты адчуваеш, і выказваць 
усе свае думкі з дапамогай вершаў: “Я ведаю, што ў нашым літаб’яднанні 
людзі, якія мяне выслухаюць, зразумеюць і падтрымаюць. “Натхненне” – гэта 
маленькая сям’я, у якую я трапіла дзякуючы Наталлі Міхальчук. І дзякуючы 
яе дапамозе і крытыцы я сёння магу пісаць нядрэнныя творы”. 

 
Сучаснасць 

 
Сёння літаб’яднанне дзейнічае таксама пры вялікай падтрымцы 

супрацоўнікаў аддзела па выхаваўчай рабоце з моладдзю. Яго кіраўнік 
Людміла Васільеўна Набокава нагадала, што, акрамя “Натхнення”, ва 
ўніверсітэце функцыянуе літаратурна-мастацкі салон, якім доўгі час кіравала 
Алена Іванаўна Бубянцова. “Натхненне” – гэта адно з аб’яднанняў, якое 
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дапамагае творчым студэнтам развіваць свае здольнасці. Зараз былы кіраўнік 
“Натхнення” Тамара Рыгораўна – яркая і каларытная асоба, адукаваны 
спецыяліст і цікавы чалавек – дапамагае парадамі і падказкамі сваёй дачцэ, 
якая вельмі ўдала ператварае іх у жыццё, і атрымліваецца сапраўды 
правільны перманентны працяг, – сказала яна.  – Кіраўнікі літаб’яднання 
бачаць не толькі здольных, але і жадаючых тварыць і дапамагаюць ім у 
гэтым. І калі на 1 курсе яны пішуць слабенькія творы, то з часам пры 
падтрымцы аднадумцаў і сяброў у іх нараджаюцца сапраўдныя шэдэўры”. 

У апошняе дзесяцігоддзе асабліва мацнеюць сувязі “Натхнення” з 
Саюзам пісьменнікаў Беларусі. Былі праведзены творчыя сустрэчы з 
пісьменнікамі Алесем Казекам, Уладзімірам Ясевым, Віктарам Арцемьевым, 
Мікалаем Падабедам, Алесем Двараковым, Яўгеніяй Булавой і іншымі. 
Таксама літаб’яднанне выступіла арганізатарам конкурсаў творчых работ 
“Магілёву – 750 гадоў” і “Мая малая радзіма”. У гэтых конкурсах прызавыя 
месцы занялі студэнты не толькі гісторыка-філалагічнага, але і іншых 
факультэтаў універсітэта. На працягу чатырох гадоў літаб’яднанне было 
ініцыятарам правядзення вечароў памяці магілёўскіх паэтаў Івана Пехцерава 
і Тамары Капейко. 

 
Раўненне на творчасць 

 
Літаб’яднанне “Натхненне” ганарыцца сваім выбітным земляком 

знакамітым беларускім паэтам Аркадзем Аляксандравічам Куляшовым, імя 
якога і носіць Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт. Аркадзь Куляшоў не 
замыкаўся ў сабе, ён быў адкрыты для сяброўства і дыялогу з іншымі 
творчымі асобамі Беларусі і далёка за яе межамі. Пра гэта сведчыць яго 
моцнае сяброўства з многімі паэтамі і пісьменнікамі былога Савецкага 
Саюза. Сёння ва ўніверсітэце нават створаны літаратурны музей, наведваючы 
які ўдзельнікі літаб’яднання натхняюцца і знаходзяць новыя тэмы для сваёй 
творчасці. 

“Паэтычная творчасць – гэта шлях, развіццё і няспыннае 
самаўдасканаленне, – нагадала Наталля Міхальчук. – Безумоўна, цікава, якімі 
стануць нашы юныя паэты і празаікі праз адзін ці два дзясяткі гадоў, якія 
тэмы будуць іх цікавіць, як зменіцца і ўдасканаліцца іх творчасць. Аднак 
несумненна тое, што паэзія маладых гадоў – унікальны перыяд у творчым 
лёсе любога пішучага таленавітага аўтара, сур’ёзная прыступка для далейшай 
пісьменніцкай дзейнасці”. Вельмі важна, па словах Тамары Міхальчук, на 
творчым шляху заставацца самімі сабой і берагчы свае сэрцы і душу. І цяжка 
не пагадзіцца з выдатным майстрам паэтычнага слова, таленавітым 
кампазітарам і музыкантам, даўнім сябрам літаб’яднання Пятром Забелавым, 
які сцвярджае: “Галоўнае не хлеб і сала, а каб натхненне не прапала!”. 

 
Вольга АНТОНЕНКАВА. 

Фота з архіва літаб’яднання “Натхненне”  
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ПАЭТЫЧНЫ ПАЛІТЭХ 
 
У чым падабенства інжынерыі і паэзіі? Як літаратурная творчасць 

дапамагае раскрыцца і рэалізавацца тэхнарам? Якія тэмы хвалююць 
сучасных студэнтаў тэхнічнага ўніверсітэта? У чым адметнасць 
літаратурнага аб’яднання “Полистих” БНТУ? Пра гэта і не толькі 
даведалася карэспандэнт “Настаўніцкай газеты”. 

 

 
 
Літаратурнае аб’яднанне “Полистих” упраўлення па справах культуры 

Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта было створана ў 
лістападзе 2006 года, каб аб’яднаць студэнтаў, выкладчыкаў, супрацоўнікаў 
універсітэта, якія займаюцца літаратурнай творчасцю, незалежна ад узросту і 
жанру. Сёння ў “Полистихе” каля 30 актыўных удзельнікаў з ліку як 
студэнтаў, так і выкладчыкаў, сярод якіх – дацэнт Віталь Бармін, старшы 
выкладчык архітэктурнага факультэта мастак-скульптар Дзяніс Кандрацьеў, 
доктар тэхнічных навук і загадчык кафедры аўтатрактарнага факультэта 
Сяргей Рынкевіч, загадчыца касцюмернай упраўлення па справах культуры 
паэтэса Марына Гуркова, доктар гістарычных навук прафесар Уладзімір 
Бажанаў, кандыдат тэхнічных навук дацэнт энергетычнага факультэта Іван 
Новаш і іншыя. Актыўную сувязь з літаратурным аб’яднаннем 
падтрымліваюць і многія выпускнікі пасля заканчэння ўніверсітэта. 

Варта адзначыць, што літаральна з дня заснавання Беларускага 
дзяржаўнага політэхнічнага ўніверсітэта ў 1920 годзе там надавалі вялікую 
ўвагу мастацкай творчасці, арганічна спалучаючы яе з тэхнічнай адукацыяй. 
У інстытуце быў адкрыты тэатр, створаны творчыя калектывы і дзейнічала 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/10/ghjrd-1.jpg


65 

 

Суполка аматараў паэзіі. Таму гурткі і клубы аматараў мастацкага слова ў 
БДПІ-БДПА-БНТУ існавалі заўсёды. А ў лістападзе 2006 года гэты напрамак 
набыў сучасную форму – было арганізавана літаратурнае аб’яднанне 
“Полистих”. Ідэйнай натхняльніцай яго стварэння выступіла тагачасны 
начальнік упраўлення культуры БНТУ Людміла Міхайлаўна Варакса, якая 
стала ініцыятарам першага арганізацыйнага сходу ўсіх, хто піша вершы. 
Сустрэча, на якую прыйшлі і студэнты, і выкладчыкі, адбылася 1 лістапада, 
таму сёння гэтая дата лічыцца днём нараджэння “Полистиха”. 

На першым сходзе стала пытанне пра назву аб’яднання. Андрэй 
Канстанцінавіч Цяўлоўскі прапанаваў назваць “Полистих”. “Для паэтаў-
інжынераў сінтэз політэха і вершаў падаўся натуральным, так і з’явілася 
назва “Полистих”, якая да таго ж шматзначная. Бо “полі-” азначае “мноства, 
разнастайнасць”, прычым разнастайнасць як па складзе ўдзельнікаў, так і па 
прадстаўленых жанрах, што стала візітнай карткай нашага аб’яднання”, – 
патлумачыў А.К. Цяўлоўскі. Прынамсі, ён з’яўляецца нязменным мастацкім 
кіраўніком літаб’яднання, хоць і стаў ім выпадкова: “Ніякіх канкрэтных 
планаў і задум у мяне не было, я проста хацеў паглядзець, хто яшчэ ў БНТУ 
займаецца літаратурнай творчасцю. Калі ж пайшло абмеркаванне 
арганізацыйных пытанняў, аказалася, што з прысутных толькі я адзін на той 
момант з’яўляўся членам Саюза пісьменнікаў Беларусі. У выніку мне адразу 
прапанавалі стаць мастацкім кіраўніком аб’яднання. А далей пайшло-
паехала: сустрэчы з іншымі літаб’яднаннямі, выступленні ў бібліятэках, 
падрыхтоўка да конкурсаў, крытыка і рэцэнзаванне работ удзельнікаў 
“Полистиха” і многае іншае”, – сказаў ён. 

Андрэй Канстанцінавіч Цяўлоўскі – паэт, перакладчык, член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт кафедры “Інфар-
мацыйна-вымяральная тэхніка і тэхналогіі” БНТУ – друкавацца пачаў у 
2002 годзе, калі вучыўся ў аспірантуры БНТУ. Яго першыя вершы, як і 
большасць наступных твораў, на рускай мове, бо і любімыя паэты таксама 
рускія: Пушкін, Цютчаў, Ясенін, Твардоўскі, Забалоцкі. Вершы і пераклады 
мастацкага кіраўніка літаб’яднання рэгулярна публікуюцца ў часопісах, 
газетах, калектыўных зборніках. Апублікавана больш за 10 кніг перакладаў 
сучасных беларускіх і расійскіх паэтаў на рускую і беларускую мову, а 
таксама дзве кнігі перакладаў прозы. Андрэй Канстанцінавіч з’яўляецца 
стыпендыятам Міністэрства культуры, лаўрэатам Рэспубліканскага 
літаратурнага конкурсу “Лепшы твор 2013 года” ў намінацыі “Пераклад” і 
прэміі “Залаты купідон”. 

“Займацца перакладамі мне прапанавалі ў рэдакцыі часопіса “Нёман”, 
куды я прыйшоў са сваёй першай вершаванай падборкай. І нечакана такая 
дзейнасць мяне захапіла. На мой погляд, у літаратурным перакладзе, асабліва 
ў паэтычным, шмат агульнага з інжынернай творчасцю. Бо неабходна 
дзейнічаць у адпаведнасці з нормамі і стандартамі, зададзенымі памерам, 
рытмікай, рыфмоўкай і метафарычным радам аўтарскага верша, каб 
атрымаўся такі пераклад, які перадаў бы ўсю сутнасць арыгінала, хоць, 
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магчыма, і не будзе мець з ім ніводнага супадальнага слова, – расказаў 
А.К. Цяўлоўскі. – Гэта вельмі цікавая, вельмі складаная і не вельмі ўдзячная 
работа, бо прозвішчы перакладчыкаў рэдка памятаюць. Вялікі плюс такой 
работы – гэта магчымасць кантактаваць з таленавітымі паэтамі і 
пісьменнікамі. У паэзіі вышэйшая ацэнка перакладчыка – калі яго дзейнасць 
аказваецца незаўважнай, нябачнай, а вышэйшае дасягненне – захаваць у 
творы асобу аўтара, не замяняючы яе сваёй”. 

 

 
 

Д. Пятровіч і В. Лесюкова 
 
“Полистиховцы” неаднаразова перамагалі ў літаратурных 

конкурсах. Яны рэгулярныя ўдзельнікі і пераможцы рэспубліканскага 
конкурсу “Аўтограф”, таму сёння – героі праекта “Галерэя творцаў”. 

 
Са стварэннем “Полистиха”, па прызнанні яго мастацкага кіраўніка, 

з’явілася магчымасць не толькі вучыцца ў старэйшых таварышаў, але і 
самому нешта аддаваць тым, хто толькі пачынае свой шлях у літаратуру. 
Натуральна, шырокае кола знаёмстваў у літаратурным свеце і сувязь з 
Саюзам пісьменнікаў Беларусі даюць дадатковыя магчымасці для дапамогі і 
прасоўвання маладых аўтараў.  
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Любая творчасць, асабліва літаратурная, не проста напоўнена 
парадоксамі, яна жыве імі. Літаратурнае аб’яднанне не школа, і на 
пасяджэннях “Полистиха” нікога не вучаць у класічным разуменні гэтага 
слова. З маладымі аўтарамі, як правіла, працуюць індывідуальна, у 
прыватнай перапісцы, што дазваляе дапамагчы таму, хто сам хоча 
навучыцца. “Я не вучу, як пісаць вершы ці прозу. У першую чаргу стараюся 
вучыць таму, як іх не пісаць. Літаратурная творчасць – справа 
індывідуальная, нават інтымная. Можна прымусіць зарыфмаваць радкі, але 
вершамі яны не стануць, калі не ідуць з душы паэта. Адваротны бок гэтай 
індывідуальнасці – паўтарэнне маладымі аўтарамі даўно вядомых памылак, 
грэбаванне нормамі дзеля дэманстрацыі свайго “Я” альбо з-за няведання 
гэтых самых норм, – падкрэслівае А.К. Цяўлоўскі. – Мая ж задача – паказаць 
аўтару яго памылкі, растлумачыць, чаму яго твор успрымаецца іншымі не 
так, як ён сам задумаў, і на што трэба звярнуць увагу, каб выправіць 
становішча. Стараюся растлумачыць не проста, якія нормы існуюць, скажам, 
у вершаскладанні, рытміцы, рыфмоўцы, але і чаму гэтыя нормы такія. 
Галоўнае, чаго я дабіваюся, – разуменне, што формы, памеры, рыфмы – гэта 
не перашкоды, а інструменты пісьменніка, якія дапамагаюць яму вырашыць 
сваю творчую задачу”. 

У літаратуры найважнейшая і найскладанейшая задача настаўніка – не 
падмяніць сабой асобу аўтара, а дапамагчы выйсці на свой шлях. Вышэйшае 
ж дасягненне настаўніка літаб’яднання – застацца незаўважным у творчасці 
вучня. А сустрэчы “Полистиха” – гэта магчымасць падзяліцца натхненнем, 
раскрыўшы перад сябрамі свае эмоцыі, выказаныя ў вершах ці прозе. 
“Шчыра скажу, я стараюся не крытыкаваць нават самыя слабыя вершы на 
нашых пасяджэннях, бо гэта можна зрабіць у прыватных зносінах. Больш 
каштоўным з’яўляецца той настрой, які аўтар стараўся ўкласці ў свае творы і 
які можа паслужыць крыніцай натхнення для астатніх. І ў гэты момант не так 
важна, як аўтар выказаў сваю думку, а важна, што ён змог абудзіць фантазію 
астатніх, даць ім штуршок, можа быць, у нечаканым кірунку. Прынамсі, для 
мяне такія пасяджэнні – сапраўдныя крыніцы натхнення, і я вельмі 
спадзяюся, што тое ж адчуваюць і астатнія ўдзельнікі літаб’яднання”, – 
прызнаецца А.К. Цяўлоўскі. 

Сярод актыўных удзельнікаў “Полистиха” – будучы маркетолаг-
эканаміст, студэнтка 4 курса факультэта маркетынгу, менеджменту і 
прадпрымальніцтва, лаўрэат міжнароднага літаратурнага конкурсу 
“Першацвет” Соф’я Ільіна. Вершы дапамагаюць ёй выказваць свае пачуцці 
“прыгожа, завуалявана і запамінальна”. “Літаб’яднанні – гэта месцы, дзе цябе 
дакладна зразумеюць, падтрымаюць і сапраўды выслухаюць. У іх збіраюцца 
не толькі аматары, але і прафесіяналы, здольныя адразу даць зваротную 
сувязь, водгук на творчасць, – гаворыць дзяўчына. – Пішу я пра жыццё, 
каханне, пра тое, што навакол і што сама адчуваю, – усё проста. У мяне ёсць 
выраз: “Людзі – мой рэсурс паэзіі”. Мяне натхняюць людзі, якіх я сустракаю, 
з якімі перажываю розныя моманты свайго жыцця, прычым не заўсёды 
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пазітыўныя. Галоўнае – дзякуючы ім, у думках з’яўляецца сюжэт, а далей 
справа часу і тэхнікі. Ну і не менш важныя крыніцы натхнення: музыка, 
прырода і творчасць іншых паэтаў”. 

 

 
 

А. Цяўлоўскі і С. Ільіна 
 
Як у паэзіі, так і ў інжынернай справе стварэнне годнага твора 

немагчыма без таленту і натхнення, і розніца паміж канструяваннем і 
вершаскладаннем куды меншая, чым звычайна здаецца. 

 
Вось так сучасных літаратараў, як і сто гадоў назад паэтаў беларускага 

Сярэбранага веку, хвалююць вечныя тэмы кахання і Радзімы, а таксама 
рытарычныя філасофскія пытанні: адкуль мы? Хто мы? Куды ідзём? “Цікава 
бывае адгадваць знаёмыя ноткі аўтараў пачатку ХХ стагоддзя ў вершах 
сённяшніх студэнтаў: футурызм Маякоўскага ў энергічных і напружаных 
творах Сямёна Ісаева, матывы Цвятаевай у творчасці Соф’і Ільіной, а 
класічная шчырасць вершаў Канстанціна Галаева пастаянна асацыіруецца з 
творчасцю Аркадзя Куляшова, – адзначае кіраўнік “Полистиха” і называе 
яшчэ імёны маладых творцаў: Паліна Сямёнава, Дар’я Атрошанка, Карына 
Качэля, Аляксандра Пагода, Мікалай Чванькоў, Уладзіслаў Літаш і іншыя. – 

https://nastgaz.by/wp-content/uploads/2020/10/ghjrd-2.jpg
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Многіх нашых маладых паэтаў ведаюць у літаратурных колах, яны маюць 
пэўнае прызнанне і літаратурныя ўзнагароды і прэміі. Шчыра кажучы, я 
вельмі радуюся, што меў дачыненне да іх станаўлення”. 

Між іншым у “Полистихе” застаюцца многія былыя студэнты БНТУ. 
Так, Наталля Міхайлаўна Томшына, якая скончыла прыборабудаўнічы 
факультэт у 2007 годзе, і зараз удзельніца любімага літаб’яднання: “Пішу 
вершы ў асноўным пра каханне, якія нараджаюцца, калі эмоцыі і ўласныя 
перажыванні становяцца асабліва яркімі і імі проста немагчыма не 
падзяліцца. У апошні час спрабую свае сілы ў прозе: казках, апавяданнях, 
нарысах, на напісанне якіх мяне натхняюць цікавыя, таленавітыя людзі і іх 
творчасць”. 

А сустрэчы з цікавымі і таленавітымі ў “Полистихе” адбываюцца 
рэгулярна. Многія члены Саюза пісьменнікаў Беларусі сталі сябрамі 
літаб’яднання, сярод іх – Мікола Шабовіч, Міхась Пазнякоў, Міхась 
Башлакоў, Дзмітрый Пятровіч і спевакі Анатоль Міхальчанка, Віктар 
Мяцельскі і іншыя. Усе яны з задавальненнем адгукаюцца на запрашэнне 
сустрэцца. Акрамя таго, пастаянна праводзяцца літаратурныя вечары, 
прысвечаныя розным падзеям і датам, а таксама літаратурныя конкурсы і 
нават сольныя міні-канцэрты – бенефісы яго ўдзельнікаў. 
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“Мы ладзім розныя мерапрыемствы. Зараз рыхтуемся святочна 
адзначыць 100-годдзе БНТУ і плануем выдаць зборнік твораў, прысвечаны 
юбілейнай даце. А ў канцы лістапада, спадзяёмся, адбудзецца чарговы 
фестываль беларускай культуры ў БНТУ “Беларусь – гэта мы!”, які заўсёды 
адкрывае “Полистих”, – расказала куратар літаб’яднання, начальнік аддзела 
мастацкай творчасці ўпраўлення па справах культуры БНТУ Алена 
Васільеўна Белая. – Акрамя таго, традыцыйна напярэдадні 8 Сакавіка ладзім 
адкрыты літаратурна-музычны вечар, прысвечаны Дню жанчын, пад назвай 
“Воспеваю имя твое”. Раз на два гады на базе нашага літаб’яднання 
праводзіцца літаратурна-паэтычны конкурс “Муза ў тэхнічным інтэр’еры”, 
удзельнікамі якога становяцца аспіранты і магістранты, выкладчыкі і 
студэнты, прадстаўляючы да 150 работ. Творчасць канкурсантаў ацэньвае 
прафесійнае журы з ліку літаратура- і мовазнаўцаў і пісьменнікаў. Па выніках 
конкурсу тройчы выдаваўся літаратурны зборнік “Полистих”. А затым творы 
пераможцаў рэкамендуюцца для выдання ў калектыўных зборніках 
рэспубліканскага ўзроўню, такіх як “Галасы маладых” і “Першацвет”. 

1 лістапада “Полистиху” споўніцца 14 гадоў. І хоць, здавалася б, гэта 
падлеткавы ўзрост для чалавека, але для літаб’яднання – узрост росквіту і 
сілы. Бо яго ўдзельнікі – маладыя таленавітыя людзі, якія ўсім сэрцам 
імкнуцца тварыць сучасную літаратуру. І ў будучыні мы абавязкова пачуем 
імёны сённяшніх аўтараў “Полистиха” як адметных беларускіх пісьменнікаў. 

 
Вольга АНТОНЕНКАВА. 

Фота з архіва літаб’яднання 
“Полистих” БНТУ 
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