Талент нараджае
любоў і дабро
У выдавецтве «Адукацыя і выхаванне» выйшла кніга
Георгія Марчука «Сладкие слёзы». Гэта — дзённік, які
ахоплівае час прыкладна ў сорак гадоў. Але дзённік
незвычайны: у ім падзеі падаюцца не ў храналагічным
парадку, а выбіраюцца нейкія найбольш важныя, вузлавыя моманты жыцця, над якімі пісьменнік разважае
з дня сённяшняга, і такім чынам надаючы той ці іншай
падзеі аб'ёмнасць, а думцы — больш шырокі рэзананс
і больш вострую актуальнасць.
Дзённік Г. Марчука цікавы ў многіх аспектах, але сёння, напярэдадні чарговага з'езда пісьменнікаў, мы выбралі адзін — літаратурны. Пачытаем, паразважаем разам з аўтарам.
«Так, пісьменнік унікальны тым, што бачыць свет па-свойму і сваім адлюстраваннем падзей і людзей праз слова дапамагае людзям
арыентавацца ў пошуках апоры, ісціны і справядлівасці. Будзем
помніць: жыццё заўсёды першаснае, літаратура — другасная.
У нас са з'яўленнем «Людзей на балоце» Мележа з'явілася
надзея на развіццё эпічных палотнаў. Але, як бачым, нават такая
падзея, як Другая сусветная вайна, не паслужыла матэрыялам
для стварэння нашымі пісьменнікамі рамана-шэдэўра, які б стаў
прыкметнаю з'яваю ў сусветнай літаратуры.
Прыйшоў час «Макдональдсаў», якія штогод кормяць 60 мільёнаў чалавек у 30 тысячах міні-рэстаранаў. Прыйшоў час сотавых
тэлефонаў і інтэрнэтаў-2, бомбаў, якія падаюць з неба (Белград,
Ірак, Афганістан), прыйшоў час кланіравання, і з жахам разумееш,
што новы век ужо не век літаратуры. Можа так здарыцца, што ўжо
ні эпасам, ні камернай аповесцю, ні паэзіяй нікога і не зацікавіш.
Нехта сказаў, што роля літаратуры страчана назаўсёды. З гадамі
становішся асцярожным з вывадамі. Усё так можа імгненна змяніцца да сваёй супрацьлегласці, што дзіву даешся.
Кругагляд пісьменніка не можа быць абмежаваны. Яго павінна
цікавіць усё: ад жыцця мурашкі да стану духу цара Сізіфа, які валок камень на гару.
Пісьменнік абавязаны быць аб'ектыўным. Вось, скажам, начное
жыццё Мінска. Адзін выбірае забойствы, крадзяжы, п'яніц, выцвярэзнікі, мужоў, якія б'юць сваіх жонак, пажар, беспрытульных
дзяцей, як цыганы падманваюць наіўных студэнтак ля вакзала,
аў тамабільныя аварыі, падпольныя аборты. Другі выбера сабе
тое, што ён убачыў — нараджэнне дзіцяці, усмешку маці, дзяцей у
дзіцячым садку, урача, які ратуе хворага, спартыўныя спаборніцтвы, оперны спектакль, танцы ветэранаў у парку, духавы аркестр
на вуліцы, палёт на паветраным шары. Малюнкі розныя, але горад
адзін і той жа. Апяванне толькі негатыўнага ніколі не прынясе славу
пісьменніку, як і ўсхваленне толькі станоўчага.
Праз мае творы я хацеў і хачу, каб людзі сталі лепшымі, але
людзі гэтага ўжо не хочуць, таму што ўсе хочуць стаць не лепшымі,
а багатымі і толькі.
Ён актыўна ўкараняў і прапагандаваў тарашкевіцу. Але, памойму, і гэта не палепшыла яго «вершаскладанне». Пры беднасці
таленту лінгвістычныя хітрыкі не выратоўваюць ад шэрасці.
Пісьменніку трэба ўмець знаходзіць арыгінальныя, усвядомленыя прыметнікі. Сэнс менавіта ў прыметніках. Напрыклад: мы
скажам «восень». Восень дык восень. Сумна. Дабавіў «залатая
восень», «трывожная восень», «дажджлівая восень». З'яўляецца
думка і сэнс. Трэба знаходзіць дакладныя па настроі і сэнсе прыметнікі.
А як без чытання? Кніга, добрая, разумная, падахвочвае да
аналізу свету і чалавека, да параўнанняў. Кніга, якая прайшла
праверку часам і сваёй праўдай, перакананасцю характараў, становіцца класічнай.
Не нянавісць і зайздрасць нараджаюць вялікія таленты, а дабро,
любоў да бліжняга».
Дзённік чытаў Зіновій ПРЫГОДЗІЧ.

МЕМАРЫЯЛЬНАЯ ДОШКА
НАРОДНАМУ ПІСЬМЕННІКУ
БЕЛАРУСІ ІВАНУ НАВУМЕНКУ
АДКРЫТА Ў МІНСКУ
Яна ўстаноўлена на вуліцы Карла Маркса на доме № 36,
дзе пражывала сям'я пісьменніка.
Як расказаў карэспандэнту агенцтва «Мінск—Навіны» доктар філалагічных навук, прафесар Сцяпан Лаўшук, мемарыяльную дошку стварыў вядомы скульптар Уладзімір Слабодчыкаў.
Яе адкрыццё — адзін з пунктаў праграмы па ўвекавечанні памяці народнага пісьменніка Беларусі, прынятай у жніўні 2008 года
Саветам Міністраў. Шмат што з гэтай праграмы ўжо зроблена.
Так, у новым жылым раёне Паўночны ў Мінску адна з вуліц
названа ў гонар І. Навуменкі. У Васілевічах, родным горадзе
Івана Якаўлевіча, яго імя надалі мясцовай бібліятэцы. У Музеі
гісторыі беларускай літаратуры адкрыта пастаянная экспазіцыя,
прысвечаная пісьменніку.
Аляксей ІВАНЮШКА, «Мінск—Навіны».
«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».
Якуб КОЛАС.
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Захоўванне морквы, буракоў
і іншых караняплодаў
Тэрміны ўборкі ў многім вызначаюць якасць караняплодаў і працягласць іх захоўвання. Калі караняплоды
выбраць вельмі рана, яны хутка завянуць і таму будуць
дрэнна захоўвацца. Спазненне з уборкай таксама можа прывесці да страты ўраджаю, бо падмарожаныя
караняплоды пасля адтайвання поўнасцю губляюць
устойлівасць да фітапатагенных арганізмаў.
Буракі і пастарнак захоўваюцца добра, калі іх убралі без
механічных пашкоджаняў. Караняплоды круглай формы пры
захоўванні вянуць менш, а, значыць, і лепш ляжаць, чым гатункі
з плоскай формай.
У першую чаргу ўбіраюць буракі, рэпу, бручку, сельдэрэй,
таму што ў іх караняплоды кароткія, амаль цалкам знаходзяцца на паверхні глебы і таму пры ранніх замаразках могуць
падмерзнуць хутчэй, чым морква ці пятрушка. Аднак усе караняплоды трэба ўбіраць да надыходу маразоў.
Вырваныя або падкапаныя караняплоды абтрэсваюць ад
зямлі. Не рэкамендуецца мыць караняплоды, ачышчаць ад
зямлі нажом або іншымі вострымі прадметамі. Нават самая
акуратная чыстка караняплодаў тупым бокам нажа прыводзіць
да пашкоджвання скуркі, што, у сваю чаргу, садзейнічае іх
заражэнню мікраарганізмамі, якія выклікаюць захворванні,
напрыклад, белай гніллю. Асабліва тонкая скурка ў морквы,
пятрушкі і сельдэрэю, таму яны хутка вянуць і захоўваюцца
значна горш, чым буракі і пастарнак. Пасля абтрэсвання караняплоды складваюць у невялікія кучы і вострым нажом,
стараючыся не пашкодзіць мякаці караняплода, абразаюць
бацвінне, пакідаючы чаранкі даўжынёй 1,5—2 см.
Каб прадухіліць падвяльванне, пасля абразання бацвіння
караняплоды ўкрываюць ад ветру і сонца і прыбіраюць пад
павець. Чым хутчэй пасля ўборкі караняплоды будуць закладзены на захоўванне, тым лепш яны захаваюцца. І, зразумела,
на захоўванне трэба закладваць здаровыя караняплоды без
механічных пашкоджанняў.
Паколькі ўсе караняплоды (асабліва морква, пятрушка,
сельдэрэй, рэпа, хрэн) лёгка губляюць вільгаць, таму пры іх
закладцы на захоўванне караняплоды перасыпаюць вільготным
пяском. Караняплоды ў пяску ізаляваныя адзін ад аднаго і менш
заражаюцца хваробамі. Пры пескаванні на падлогу склепа
ці сховішча насыпаюць вільготны пясок слоем 2-3 см, затым
выкладваюць караняплоды галоўкай звонку. Наступныя слаі
выкладваюць гэтак жа, прыдаючы ім форму ўсечанай піраміды.
Зверху засыпаюць пяском слоем 4-5 см.
Нельга выкарыстоўваць пясок, які ўжо выкарыстоўвалі для
гэтых мэт, — ён можа стаць крыніцай хвароб. Каб зменшыць
паражэнне караняплодаў рознымі фітапагенамі пры захоўванні, можна апрацаваць пясок 5-працэнтнай выцяжкай з шалупіння цыбулі (шалупінне настойваюць 3-4 дні ў ёмістасці з вадой
пры 15-16 градусах). Можна таксама захоўваць караняплоды ў
драўляных скрынках, перакладваючы іх шалупіннем цыбулі.
Аптымальная тэмпература для захоўвання караняплодаў
0—1 градус. Можна дапусціць адхіленні ў адзін і другі бок, але
толькі на 0,5 градуса. Пры далейшым зніжэнні тэмпературы
караняплоды могуць падмерзнуць, а пры павышэнні ўзрастуць страты масы і актывізуюцца мікраарганізмы. Адносная
вільготнасць паветра пры захоўванні павінна быць высокай
— прыкладна 90 працэнтаў. Асабліва важна захоўваць гэтыя ўмовы пры захоўванні морквы, пятрушкі, сельдэрэю, якія
вельмі лёгка губляюць вільгаць і, як вынік, устойлівасць да
хваробатворных мікраарганізмаў.

ЭПАТАЖНЫЯ ПАЭТКІ,
«ВІРЗТУ
АЛЬ
НЫЯ»
ПІСЬ
МЕН
НІ
КІ...
чым сутыкаецца сучасная літаратурная моладзь?

СУБ’ЕКТЫЎ

Круглы стол

Гэта, магчыма, не модная
прафесія і не грашовы занятак. Гэта тое, чым сёння моладзь займаецца больш для душы і па поклічу сэрца. Калі сапраўды не могуць не пісаць — і
таму пішуць. Яны ідуць сваім
шляхам, і часта нават імкнуцца паказаць, што пачынаюць
сваю літаратуру сёння. Яны
не глядзяць на старэйшых, ім
важныя думкі, якія вярэдзяць
розумы іх пакалення. Ім важна сказаць. І ім важна, каб
пачулі не толькі старэйшых,
чые імёны больш на слыху. Ім
важна, каб слухалі, чыталі іх.
Ім важная сама магчымасць
прыйсці да чытача. Як?
Гэтыя пытанні абмяркоўваліся
на «круглым стале», прысвечаным
існаванню маладой беларускай літаратуры. А яна сапраўды ёсць незалежна ад нашых ведаў пра яе.
Алесь БАДАК, галоўны рэдактар часопіса «Нёман», кіраўнік
секцыі па рабоце з моладдзю пры
Саюзе пісьменнікаў Беларусі:
— Маладая літаратура надзвычай разнастайная і цікавая, такой
яна ў нас ніколі не была. Можна
ўспомніць дваццатыя гады мінулага стагоддзя і адразу перанесціся на
100 гадоў, у наш час. У нас ёсць такі
феномен, як маладая беларуская
паэзія і проза. Я быў у Гродне, дзе
праходзіла першая нарада маладых
пісьменнікаў Беларусі і Расіі. Мы запрашалі беларускіх маладых аўтараў па адным чалавеку з кожнай
вобласці і з Мінска, былі літаратары
з Расіі. Мы абмяркоўвалі сітуацыю
ў маладой літаратуры як Беларусі, так і Расіі, аказалася, што ў нас
яна намнога лепшая і цікавейшая.
У нас ёсць часопіс «Маладосць»,
ёсць дзе гуртавацца. А тыя ж маладыя расійскія пісьменнікі і празаікі ў
асноўным рынуліся ў інтэрнэт, яны ў
вялікай краіне выдаюць кніжкі прыкладна такім жа тыражом, як нашы
маладыя — 500 экзэмпляраў на ўсю
Расію. Яны былі вельмі здзіўленыя,
калі паслухалі нашых маладых літаратараў пра сітуацыю ў маладой
літаратуры Беларусі.
Са праўды, лі та ра ту ра вель мі
разнастайная, вельмі цікавая. Нягледзячы на тое, што літаратура
маладая, яна даўно не шукае шлях
на бальшак, які шукала ў 20-м стагоддзі, калі для чалавека выдаць
кніжку паэзіі ці прозы азначала
знайсці шлях у вялікую літаратуру.
Сёння гэты шлях іншы. Ды ці ёсць
зараз гэты бальшак?.. Але ад гэтага колькасць маладых пісьменнікаў
не паменшылася, яны вельмі цікава
пішуць. Той, хто чытае часопіс «Маладосць», у гэтым пераканаецца.
Таццяна СІВЕЦ, галоўны рэдак тар часопіса «Маладосць»,
пісьменніца:
— Наш хол дынг «Лі та ра ту ра
і мас тацтва» вельмі ак тыўна бярэцца за працу з моладдзю. Мы
разумеем, што ад таго, як сёння
выйдзе першая кніжка маладога
чалавека, залежыць яго далейшы
шлях у літаратуру. Як пяцьдзесят
гадоў таму выходзілі першыя кніжкі

нашых сённяшніх класікаў, так мы
спадзяемся, што кніжкі Маргарыты
Латышкевіч, Ганны Федарук, Арцёма Кавалеўскага і іншых, каго
друкуе сённяшняя «Маладосць»,
калісьці будуць першымі нізкамі
вядомых беларускіх аў тараў. Таму сёння мы не пабаяліся пераменаў. Маладосць — гэта час, калі не
трэба баяцца нічога, нават пэўных
памылак, пэўных рухаў у бок, але
галоўнае — рухацца. Галоўнае —
не ісці назад. Таму мы вырашылі
паказаць твар нашай маладой літаратуры. З шос тага нумара мы
змяшчаем на вокладцы твар маладога аў тара — прыгожы, таленавіты. Каб зразумець, чым адрозніваецца сённяшняя наша вокладка ад
вокладак гламурных часопісаў, якія
стаяць паўсюль у шапіках, трэба
паглядзець герою ў вочы. Яны не
пус тыя, а разумныя, дасціпныя. І
самае галоўнае, што за гэтым тварам стаіць творчасць — нізка вершаў альбо раман. Мы прасоўваем
гэтую ідэю. Каб ніхто з чытачоў на
якой-небудзь творчай сустрэчы не
мог сказаць, што наша літаратура
закончылася на ўзроўні Купалы,
Коласа, Багдановіча. Нашы творцы жывуць і працуюць сёння. Ведаю, што студэнты актыўна пачалі
чытаць часопіс. Таму што можна
даведацца не толькі пра тых, хто
піша, але і адкрыць нешта цікавае
і карыснае для сябе. Нашы аў тары
— як правіла, вельмі сціплыя. «Маладосць» — для тых, хто друкуецца
ўпершыню. Але «Маладосць» не
толькі часопіс, маладосць — гэта
стыль жыцця.
Ірына ШАЎЛЯКОВА, літаратуразнаўца, крытык, начальнік
упраўлення навукова-метадычнага суправаджэння адукацыйнага працэсу Нацыянальнага інстыту та адукацыі Міністэрства
адукацыі:
— Важна паспрабаваць зразумець, што ўяўляе сабой маладая
беларуская літаратура. Моладзь самадастатковая, ці яна спрабуе шукаць пераемнасці з папярэднікамі,
ці наадварот знаходзіццца з імі ў
стане канфлікту? Рыса, уласцівая
маладой літаратуры — спробы адарвацца ад традыцый. Наватарства
немагчымае без традыцыі, але ёсць
час, калі традыцыя павінна творча
пераасэнсоўвацца ці пераадольвацца, толькі ў такім сэнсе яна будзе
жыць.
Сустрэчы з чытачамі, са школьнікамі паказваюць, што яны нават
не столькі ведаюць класікаў (па вучэбным курсе), яны лепш арыентуюцца ў масліце ці квазілітаратуры.
Яшчэ адна асаблівасць заключаецца ў тым, што беларускую маладую
паэзію, асабліва авангардысцкага
кшталту лепш ведаюць замежнікі,
якія цікавяцца ўсёй літаратурай.
Даступная яна як з'ява актуальнай
культуры якраз у замежных перакладах. Маю на ўвазе актывізацыю
шэрагу перакладчыкаў, якія выдаюць калектыўны, радзей індывідуальныя зборнікі — на нямецкай,
шведскай, фінскай мовах, на ўкраінскай, менш на рускай. Цікава і тое,
што абноўленая рэдакцыя часопіса
«Маладосць» вырашыла змагацца
з эпохай шоу-цэнтрызму яе ж зброяй. Калі нельга цалкам перамагчы
цягу юнага чытача да гламуру, то

«Калінка-малінка мая...»
У асеннія дні, калі вецер ужо досыць пагаспадарыў у лесе і разаслаў на зямлі рознакаляровы дыван з апалых лістоў, запалаў
яркім агнём калінавы куст. Чырвоныя ягады ззяюць і пераліваюцца на сонцы. Напэўна, таму і назвалі гэту расліну калінай — ягады ў
яе чырвонага, нібы загартаванага (калёнага), колеру. Вельмі часта
так і зімуюць яны да вясны, калі не адшукаюць птушкі.
Да маразоў ягады каліны гаркаватыя. І тут міжволі ўспамінаеш прыказку: «Хваліла сябе каліна, што яна з мёдам смачная».
Крануў ягады мароз — і горыч знікла. Менавіта пасля першых
замаразкаў мяняецца смак каліны, ягады робяцца салодкія. Цяпер іх можна пусціць у справу — на сок, на кісель, начынку для
пірагоў. Яны багатыя на вітамін С, гліказіды, дубільныя рэчывы,
ізаваляр'янавую і воцатную кіслоты.

Размнажэнне півоняў
«Ці не позна яшчэ перасаджваць півоні? Як лепш захоўваць моркву?» — просіць расказаць СТУРЛІС А. І., г. Смаргонь .
Радзіма півоняў — Кітай, дзе гэтую кветку любяць і ўшаноўваюць
як талісман, які аберагае ад злых
духаў і хвароб. Півоні могуць дзесяцігоддзямі расці на адным месцы,
таму месца для пасадкі трэба выбіраць вельмі старанна. Напрыклад,
калі півоню пасадзіць у паўцяні дрэў
альбо блізка да сцяны дома, яна
будзе расці і развівацца, але слаба цвісці, бо гэтая расліна любіць
сонечнае святло. Значыць, садзіць
яе трэба на адкрытым месцы, але
абароненым ад ветру.
Півоні, як правіла, размнажаюць
вегетатыўна. Пасадачны матэрыял
атрымліваюць у выніку дзялення
куста, укаранення сцёблавых і каранёвых чаранкоў і адводак. Куст
дзеляць з другой паловы жніўня да
сярэдзіны верасня. Можна і вясной
(у канцы красавіка — пачатку мая),
да пачатку росту каранёў. Але тут
тэрмін вельмі кароткі, і таму гэтым
спосабам карыстаюцца ў выключных выпадках.
Увосень кусты дзеляць да пачатку росту каранёў. У півоняў ён найбольш актыўна праходзіць з другой
паловы верасня да сярэдзіны кастрычніка (калі фарміруюцца пупышкі) і вясной. Больш позняя пасадка
(да сярэдзіны кастрычніка) магчымая толькі ў цёплыя зімы. Расліны,
укрытыя з восені торфам ці перагноем, зімой добра захоўваюцца.
Дзяленне куста пачынаюць з абрэзкі сцёблаў на вышыні 15-20 см.
Затым яго выкопваюць. Зрабіць
гэта не так проста, бо карані размешчаны глыбока і шырока. Памеры каранёвай сістэмы залежаць
ад узросту куста. Чым ён большы,
тым больш скла да на яго вы капаць. Папярэдне па радыусе вакол куста выкопваюць канаву. Яе
паглыбляюць, а затым камяк зям-

лі рыдлёўкай
падразаюць
знізу і вынімаюць.
Маладыя
кусты ва ўзросце 3-4 га ды
дзеляць з дапамогай садовага нажа,
а старыя — завостраным драўляным
колам. Яго асцярожна забіваюць у
цэнтр куста, які потым раздзяляецца папалам. Затым кожную палову
разразаюць нажом яшчэ на некалькі
частак, кожная з якіх павінна мець
дастаткова карэнняў і не менш як
3-5 пупышак.
Пры дзяленні часам атрымліваюцца саджанцы (дзялёнкі), у якіх не
менш як 3 пупышкі і слабыя карані.
Яны таксама могуць быць выкарыстаны для пасадкі. Але з такіх саджанцаў будуць развівацца ў першыя 1-2 гады расліны, якія будуць
адставаць у росце і цвіценні. Пры
дзяленні кустоў выразаюць хворыя,
адмерлыя карані, а месца зрэзаў
засыпаюць тоўчаным драўнінным
вугалем. Дзялёнкі перад пасадкай
дэзынфікуюць 1-працэнтным растворам меднага купарвасу.
Для атры ман ня па са дач на га
матэрыялу ад мацярынскага куста
можна аддзяліць толькі яго частку, не выкопваючы цалкам. Тады
цвіценне асноўнага куста не перарываецца. У гэтым выпадку куст з
аднаго боку асцярожна абкопваюць
і карані агаляюць. Вострым нажом
адразаюць адну-дзве часткі кораня
з 2-3 пупышкамі на кожнай з іх. Гэтую аперацыю выконваюць у тыя ж
тэрміны, што і пры дзяленні цэлага
куста.
На наступны год пасля пасадкі
кусты півоні звычайна дрэнна развіваюцца і не цвітуць. Цвіценне пачынаецца на другі-трэці год і з кожным
годам робіцца больш шчодрым.
Таму расліны, прызначаныя для
цвіцення, не трэба перасаджваць
часта.

трэба гэты гламур падпарадкаваць
высокім мэтам. Я буду рада, калі
такая культурніцкая стратэгія будзе
мець яшчэ і літаратурны плён. Мне
як крытыку падаецца, што паэты і
празаікі мусяць ад самага пачатку
адразу хаўрусавацца з крытыкамі, ці
вырошчваць у сваім асяродку «ўніверсальных салдат», якія могуць
пісаць не толькі паэзію і прозу, але
і прапагандаваць на мове сучаснай
моладзі тое, чым яна жыве.
Яшчэ адзін ас пект: ведаючы
праблемы выжывання традыцыйных друкаваных СМІ, варта падумаць, якой можа быць разумная
стратэгія ўварвання найноўшай маладой літаратуры ў сеціва. Ёсць неабходнасць стварэння парталу, дзе
была б і проза, і паэзія, і крытыка,
якія вельмі неабходныя маладым
літаратарам...
Віка ТРЭНАС, рэдактар аддзела паэзіі часопіса «Маладосць».
— Ёсць розныя праблемы культурнага характару: праблема ўзаемадзеяння соцыуму і прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі, праблема
ўзаемадзеяння розных пакаленняў
пісьменнікаў. Але зараз, у ХХІ стагоддзі, пісьменніцтва і для маладых,
і для старэйшых — не прафесія. Не
той занятак, які прыносіць грошы.
Гэты момант таксама замаруджвае
працэс развіцця літаратуры, таму
што цяперашняя моладзь вельмі
прагматычная. Яна зацікаўленая ў
тым, каб інтэлектуальны прадукт,
які з'яўляецца плёнам цяжкай інтэлектуальнай працы, быў адрэфлексаваны належным чынам з боку
літаратурнай крытыкі. Маладым
крытыкам у нас цяжка — у нас няма літаратурнай школы. Мы можам
назваць асобных прадстаўнікоў літаратурнай крытыкі ці паэтаў, якія
пішуць крытыку. У нас вельмі мала
новых вялікіх празаічных твораў,
якія з'яўляюцца падмуркам літаратуры. Вялікай падзеяй стала з'яўленне
рамана Надзеі Статкевіч «Папялішча». Маладая дзяўчына зрабіла
спробу напісаць гістарычны раман.
З яе публікацыі мы пачалі перамену
фармата ў «Маладосці». Каб такога
было больш, трэба думаць пра прагматычны бок справы.
Літаратура на дадзеным этапе
існуе пры панаванні масавай культуры, трэба неяк уводзіць яе ў гэты
кантэкст. Для таго, каб гэта зрабіць,
патрэбныя ўкладанні, як у любой
індустрыі. Для таго, каб стварыць
элект рон ны рэ сурс, па трэб ныя
тысячы долараў. Каб рэалізаваць
нешта духоўнае, трэба падключыць
нешта матэрыяльнае.
Маргарыта ЛАТЫШКЕВІЧ, маладая паэтка, крытык:
— Магу сказаць пра сябе: калі
я крытык, то самы жорсткі і жудасны перш за ўсё для сябе. Астатніх
крытыкаваць праблематычна, таму
што я не магу поўнасцю пагрузіцца
ў сітуацыю, якая выклікала ў чалавека пачуцці, з якімі быў складзены
гэты канкрэтны твор. Я не кажу,
што паэт не можа пісаць крытыку.
Багдановіч быў выбітным крытыкам. Але мне здаецца, што крытыку неабходны жыццёвы досвед.
Як ёсць талент паэта, празаіка, так
ёсць і талент крытыка. Мне вельмі
хочацца чытаць крытыку. Каб пачытаўшы пэўны артыкул, я магла
арыентавацца ў літаратурных на-

вінках, якія трэба прачытаць. Калі
ты пішаш, трэба мець водгук ад дасведчаных людзей, каб зразумець,
што ты зрабіў няправільна. І добра,
калі цябе тыцкаюць носам у твае
ўласныя хібы. А як інакш навучыцца? Кажуць, што нельга навучыць
пісаць, але пісаць можна навучыцца. Дапамагаць навучыцца можа
крытык — лепей злы.
Ар цём КА ВА ЛЕЎСКІ, па эт,
выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута
журналістыкі БДУ.
— Школа крытыкі як пэўная творчая майстэрня прысутнічае ў Беларусі. Курс такі чытаецца на нашай
каферды, але гэта вузкі курс, ён не
вучыць чалавека пісаць крытыку. На
мой погляд, трэба павялічыць маштаб майстар-класаў, калі б студэнты
пісалі крытыку, а не толькі вывучалі
гісторыю яе станаўлення. Хацелася
б, каб гэта былі творчыя майстэрні,
каб прыходзілі пісьменнікі і паэты.
Цяпер у Інстытуце журналістыкі адкрыта новая спецыяльнасць: «Літаратурная работа. Творчасць». Мы
мусім рыхтаваць паэтаў, празаікаў,
пісьменнікаў, драматургаў. І тут выявілася праблема: цяперашняе маладое пакаленне не ведае мовы,
праз гэта яны аддаляюцца ад уласнай літаратурнай творчасці.
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ, літаратурны крытык, выкладчыца
кафедры літаратурна-мастацкай
крытыкі Інстытута журналістыкі
БДУ.
— У нас ёсць такія праблемы:
звужаюцца прасторы беларускай
мовы. Каб падтрымаць цікавасць
да беларускамоўнай творчасці, мы
запусцілі на нашай кафедры на
жур фа ку твор чую ла ба ра то рыю
крытыкі. Мы запусцілі літаратурны
конкурс для студэнтаў. Ён прайшоў
у пяці намінацыях: паэзія, проза,
крытыка, пераклад, драматургія. З
крытыкай быў самы правал. Але ў
цэлым усё прайшло плённа, былі
ўдзельнікі з розных ВНУ. Будзем
працягваць, каб прадставіць беларускую літаратуру маладым.
На мой погляд як крытыка, за
лета выйшлі чатыры цікавыя кніжкі
маладых творцаў: Віталя Рыжкова «Дзверы, замкнёныя на ключ»,
Ігара Кулікова «Паварот на мора»,
Марыйкі Мартысевіч «Амбасада» і
Антона Францішака Брыля «Не ўпаў
жолуд». Рукі свярбяць напісаць пра
гэтых перспектыўных аўтараў. Ёсць
ідэі, як прасоўваць літаратуру сёння.
У мяне разам з літаратаркай Аленай Беланожкай, якая дэбютавала
ў «Маладосці», быў запланаваны
цыкл выступаў па начных клубах,
ледзьве не са стрыптызам, прычым
мужчынскім. Не літаратарам прапаноўвалася распранацца, але думалі
спалучыць літаратуру і эпатаж: трэба ісці насустрач маладосці. Аказалася, што зняць слуп — дорага, наняць стрыптызёраў — дорага. А да
ўсяго выпусціць каляровую кніжку
на добрай паперы — дорага. І Алена Беланожка са сваёй кніжкай пад
назвай «Эротыка» чакае... Кніжка
гатовая, але няма грошай яе выдаць. Крэдыты ў банку на выданне
кніжак, на жаль, не выдаюць. Можа
быць, пагаварыць з Міністэрствам
культуры, каб нам вылучалі крэдыты на кніжкі?..
Запісала Ларыса ЦІМОШЫК.

Открытое акционерное общество
«Завод по ремонту и техническому обслуживанию
вычислительной техники»
(сокращенное наименование: ОАО «Белсчеттехника»)
СООБЩАЕТ, ЧТО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ
27 октября 2011 года в 13.00
по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, ком. 405 (актовый зал).
Повестка дня:
1. Об увеличении размера уставного фонда за счет источников собственных средств ОАО «Белсчеттехника» (за счет
фонда переоценки в полном объеме и за счет части нераспределенной прибыли общества) путем увеличения номинальной
стоимости акции.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Белсчеттехника».
3. Об увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой
подписки.
4. Об утверждении условий проведения закрытой подписки
на акции дополнительного выпуска.
Начало регистрации в день проведения и по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров в 12.30.
С материалами повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, д. 8, к. 1 (приемная) в рабочие дни (понедельник—
пятница) в течение 7 дней до проведения собрания с 11.00
до 12.00.
Списки акционеров для регистрации участников внеочередного
общего собрания составляются на 25 октября 2011 г.
Участникам собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера — доверенность).
Телефон для справок: (8 017) 295 23 68.
Совет директоров.

ОАО «Минский приборостроительный завод»
проводит открытый аукцион по продаже:
Номер
лота

Наименование объекта

1

Измеритель ПК7-20

Год ввода
Начальная цена
в эксплуатацию продажи (с НДС), руб.
09.1985

3200000

Место расположения предметов аукциона: г. Минск, пр. Независимости, 58.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота перечисляется на расчетный счет ОАО «Минский приборостроительный
завод» № 3012102701018 в Региональной Дирекции № 700 ОАО
«БПС-Банк», адрес банка: 220035, г. Минск, пр. Машерова, 80;
МФО 153001369; УНП 100363840; ОКПО 07519797.
Порядок проведения торгов оговорен в условиях проведения
аукциона.
Всю необходимую информацию, а также условия проведения
аукциона можно получить по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 58. Контактные тел.: 284 37 85, 293 94 21. Факс 293 94 40.
Аукцион состоится 18 ноября 2011 г. в 13.00 по адресу:
г. Минск, пр. Независимости, 58. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 17 ноября 2011 г.
до 16.00.
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15 кастрычніка 2011 г.

15 кастрычніка
1909 год — нара дзiў ся (вёс ка
Лiц вi на ва, за раз
Дубровенскi раён)
Сяргей Ракiта (сапр.
Сяргей Васiльевiч Законнiкаў), беларускi паэт.
Працаваў у рэдакцыях газет, на Беларускiм
радыё, у Дзяржаўным выдавецтве Беларусi.
Аўтар паэтычных зборнiкаў «Альбо-альбо», «Я
агiтую за пяцiгодку» i iнш. У 1936 годзе арыштаваны i асуджаны да 10 гадоў пазбаўлення
волi. Загiнуў у лагеры на лесапавале ў 1942-м.
Рэабiлiтаваны пасмяротна ў 1956 годзе.
1941 год — Сталiн падпiсаў сакрэтную, асаблiвай важнасцi пастанову Дзяржаўнага Камiтэта Абароны «Аб эвакуацыi сталiцы — горада
Масква». «З прычыны неспрыяльнага становiшча ў раёне Мажайскай
абарончай лiнii, гаварылася ў дакуменце, Дзяржаўны Камiтэт Абароны
пастанавiў: даручыць таварышу Молатаву заявiць замежным мiсiям,
каб яны сёння ж эвакуiравалiся ў Куйбышаў (на Кагановiча ўскладаецца забеспячэнне своечасовай падачы чыгуначных саставаў для
мiсiй, на НКУС на чале з Берыя — арганiзацыя iх аховы)». «Сёння
ж, — гаварылася далей у загадзе, — эвакуiраваць Прэзiдыум Вярхоўнага Савета, а таксама Урад на чале з намеснiкам старшынi Савета
Народных Камiсараў таварышам Молатавым». I ў дужках: «Таварыш
Сталiн эвакуіруецца заўтра або пазней, гледзячы па абстаноўцы». «У
выпадку з'яўлення войскаў працiўнiка ля варот Масквы, — гаварылася ў апошнiм пункце загада, — даручыць НКУС (таварышам Берыя i
Шчарбакову) узарваць прадпрыемствы, склады i ўстановы, якiя нельга
будзе эвакуiраваць, а таксама ўсё электраабсталяванне метро (выключаючы вадаправод i каналiзацыю)». Ужо на наступны дзень, 16
кастрычнiка, Сталiн выехаў на перадавую ў раён вёскi Ленiна-Лупiха
ў дывiзiю генерала Апанаса Белабародава, каб асабiста паглядзець
на баявы дух i маральна-палiтычны настрой салдат, i ў вынiку прыняў
цвёрдае рашэнне — Маскву не пакiдаць. Людзi, якiя заставалiся ў тыя
днi ў сталiцы, успамiналi пазней, якi ашаламляльна-станоўчы эфект
зрабiла на масквiчоў вестка аб тым, што Сталiн вырашыў да пераможнага канца быць з iмi. Народ верыў: пакуль Сталiн знаходзiцца ў
Маскве, нiчога катастрафiчнага з ёй не адбудзецца.

«Калi ты даверыш свае тайны ветру — не дакарай яго за тое, што ён
адкрые iх дрэвам».
Джэбран Халiль Джэбран
(1883—1931),
лiванскi пiсьменнiк i фiлосаф.

С

ЁННЯ 75-гадовы юбілей адзначае пісьменнік і журналіст Мікола Гіль. Яго імя вядомае прыхільнікам айчыннай

літаратуры па такіх кнігах апавяданняў і аповесцяў, як «Ранішнія сны»,
«Таццянін чэрвень», «Пуд жыта», «Тэлеграма з Кавалевіч», «Кім і Валерыя» і іншых, героі якіх нярэдка апыналіся перад складаным выбарам
паміж горадам і вёскай, грамадскімі абавязкамі і душэўнымі патрэбамі,
супярэчлівай явай і недасягальнай мрояй... А яшчэ на творчым рахунку
ў пісьменніка творы для дзяцей («На лясной вуліцы», «Самы галоўны
чалавек»), аповесць пра лётчыка-касманаўта П.Клімука «Ёсць на зямлі
крыніца», пераклады...
Як журналіста яго зводзіў лёс з самымі рознымі людзьмі — ад шараговых работнікаў сферы культуры да масцітых класікаў літаратуры
кшталту Міхася Лынькова і ўжо згаданага Пятра Клімука, і заўсёды вынікам гэтых сустрэч станавіліся дыхтоўныя нарысы, гутаркі, журналісцкія партрэты. У розныя часы ён працаваў на Мінскай студыі тэлебачання, у рэдакцыі бюлетэня «Родная прырода», у часопісе «Маладосць»,
ужо ў 2000-х паспяхова рэдагаваў часопіс «Мастацтва», але планідай
Міколы Сымонавіча, безумоўна, была газета «Літаратура і мастацтва»,
у якой ён прайшоў, бадай, усе прыступкі кар'ернай лесвіцы супрацоўніка
рэдакцыі: быў загадчыкам аддзела, адказным сакратаром, намеснікам
галоўнага рэдактара, нарэшце, галоўным рэдактарам з 1990-га па 1996
год — акурат у той час, калі «ЛіМ» вызваляў беларускую гісторыю ад
белых плям, быў сваёй газетай для тысяч інтэлігентаў розных прафесій.
Сёння Мікола Сымонавіч на заслужаным адпачынку. Яму, вядома ж,
ёсць што і каго ўспомніць, пра што і пра каго напісаць... Абы не падводзіла здароўе, абы хапала жыццёвага і творчага аптымізму!

ТРЭШЧЫНЫ НА ПОМНІКУ АРХІТЭКТУРЫ
Увечары ў 18.15 у Пінску па адрасе вуліца Леніна, 28 у выніку
прарыву трубаправоду гарачай вады затапіла падвал цаглянага
двухпавярховага жылога дома.
Гэты дом 1917 года пабудовы з'яўляецца помнікам архітэктуры. На
першым паверсе знаходзіцца крама «Мілавіца» і дзве нежылыя кватэры,
на другім — тры жылыя і адна нежылая кватэры. У выніку ўвільгатнення
асновы падмурку адбылося прасяданне будынка, у апорных канструкцыях і ўнутраных перагародках утварыліся трэшчыны. Камісія па надзвычайных сітуацыях Пінскага гарвыканкама прыняла рашэнне часова
адсяліць сем жыльцоў дома, а таксама спыніць працу крамы.
Сяргей РАСОЛЬКА.
ОАО «Гомельхлебопродукт»
извещает своих акционеров о проведении

ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Гомельхлебопродукт» и ОАО «Андреевка-Агро»
28 октября 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт».
2. О проведении дополнительного выпуска акций открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт».
3. Об утверждении решения о выпуске акций открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт».
4. О внесении изменений в устав Общества.
Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Подгорная, 4, актовый
зал филиала «Гомельский КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт». Начало
в 14.00.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, в отделе кадров тел. (80232) 78 46 45.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и
доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Гомельхлебопродукт».
УНН 400010980

Нестановичский сельский
исполнительный комитет
Логойского района Минской области
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже земельных участков
в частную собственность гражданам
Республики Беларусь для строительства
и обслуживания одноквартирных жилых домов
№ Адрес земельного Площадь,
лота
участка
га
1.
2.
3.

Боброво-2 № 1
623285001601000012
Боброво-2 № 4
623285001601000013
Боброво-2 № 5
623285001601000014

Начальная
цена
Задаток
(руб.)

0,25

3 874 442

387 440

0,25

3 874 442

387 440

0,25

3 874 442

387 440

Задаток перечисляется на р/с 3600619111102, ЦБУ № 611
филиала 500, Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Логойск, МФО 153001601, УНН 600181671, Нестановичский
сельский исполнительный комитет, код платежа 04901 до
31.10.2011 г.
Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после утверждения протокола о результатах аукциона
внести плату за земельный участок и возместить расходы,
связанные с подготовкой документации, необходимой для
проведения аукциона. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его
проведения.
Аукцион состоится 4 ноября 2011 г. в 11.00 по адресу:
аг. Малые Нестановичи, ул. Центральная, 25 Логойского
района Минской области, здание Нестановичского сельского исполнительного комитета.
Заявление на участие в аукционе и необходимые документы
принимаются по 31 октября 2011 г.

Контактные телефоны:
(8 01774) 73 1 35,
73 1 08, 73 1 78, 279 39 87 (МТС).
Наш сайт в интернете logoysk.gov.by

