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КАСМІЧНАЯ 
ШТОДЗЁННАСЦЬ 

 
У сталічным выдавецтве «Каўчэг» убачыў свет 
новы зборнік лірыкі нашай калегі па Саюзе 
пісьменнікаў Беларусі, паэтэсы Таццяны ЯЦУК. 
Кніга атрымала назву «Зоркі ў прыполе».  
 
Яна стала адной з пераможцаў IV абласнога 
конкурсу рукапісаў імя Цёткі. Як вядома, 
узнагародай галоўнага літаратурнага спаборніцтва 
Гродзенскай вобласці з'яўляецца грашовая прэмія 
для выдання рукапісу, гэта значыць – ператварэння 
рабочага матэрыялу ў гатовую кнігу. Зборнік 
Таццяны Яцук «Зоркі ў прыполе» адкрывае парад 
кніг, выдадзеных па выніках літконкурсу. 
 
Вось, што гаворыцца ў анатацыі да выдання: 
«Дзясяты па ліку зборнік паэзіі Таццяны Яцук 
знаёміць нас з новымі вершамі паэткі. Спадзяёмся, 

што цікавыя па сваёй жыццёвай філасофіі, арыгінальныя па форме, адметныя па ўспрыняцці 
жыцця, яны будуць даспадобы ўсім прыхільнікам беларускай паэзіі. Кніга разлічана на шырокае 
кола чытачоў».  
 
Як апісала сваю новую кнігу сама аўтар, «Зоркі ў прыполе» – гэта назіранні за жыццём, 
прыродай, грамадствам, роляй чалавека ў грамадстве, яго ўплывам на ход гісторыі. Свае 
філасофскія разважанні Таццяна Мікалаеўна ласкава называе «зорачкамі», якія яна набыла на 
цярністай жыццёвай дарозе і якімі захацелася падзяліцца з чытачамі. А вобраз прыполу 
сімвалізуе пэўнае канцэптуальнае адзінства, супольнасць жыццёвых уражанняў, сабраных у 
адной кнізе. Адсюль і сімвалічная назва – «Зоркі ў прыполе». Простымі словамі – гэта паэзія, 
створаная сучаснай беларускай жанчынай, якая ўважліва назірае за навакольным светам і 
імкнецца бачыць яго шчаслівым і прыгожым. 
 
Таццяна Яцук характарызуецца нестандартным творчым светапоглядам, дзякуючы якому на 
свет з'яўляюцца новыя адкрыцці і іншыя цікавыя вынаходкі. Прыкладам можа паслужыць адна з 
яе папярэдніх кніг – «Алфавітная музыка слоў», у якой радкі кожнага верша пачынаюцца з адной 
літары. Арыгінальнасцю адрозніваецца і змест новай працы паэтэсы. Справа – у метадычным 
падборы матэрыялу. Кампазіцыя зборніка Таццяны Яцук «Зоркі ў прыполе» складаецца з 
чатырох раздзелаў. Але раздзелы носяць не тэматычны (як у многіх калег), а жанравы характар: 
«Каромысла вясёлкі» (санеты), «Сілок для шчасця» (свабодныя, так званыя белыя вершы), 
«Шлейф лотаці» (традыцыйныя сілаба-танічныя вершы) і «Пад ветразем мрояў» (лірычныя 
мініяцюры). Вось твор з апошняга раздзелу: 

                         



                           *** 
 

Сто дарог, сто трывог, сто расстанняў, 
Сто спатканняў на піку падзей, 
Сто няспраўджаных спадзяванняў  
І надзей.  

 
Па-гаспадарску практычны жаночы погляд і багатая творчая фантазія дазваляюць паэтцы як бы 
прачытваць жыццё паміж радкоў, бачыць высокае ў штодзённым, дзіўнае, таямнічае – у простых 
рэчах. Простыя рэчы Таццяна Мікалаеўна надзяляе глыбокай філасофскай сімволікай. Чаму 
менавіта сто дарог (трывог, расстанняў, спатканняў, спадзяванняў і надзей)? А не, скажам, 
пяцьдзясят або дзвесце? Паэтэса прапануе вырашыць гэты рэбус кожнаму з нас самастойна, 
запрашае чытача да сутворчасці. Дык што ж гэта за магічная сотня? Мяркую, тыя, хто, магчыма, 
правядуць паралель са стагоддзем, тэрмінам чалавечага жыцця, апынуцца недалёка ад ісціны.  
 
Сабраны ў прыполе Космас жанчыны-паэткі – гэта альтэрнатыва бязладзіцы, дысгармоніі, 
пошласці, безгустоўшчыны… Жаночы стыль існавання – гэта парадак, адвечныя ўтульнасць і 
чысціня жытла, смачныя і свежыя стравы на стале, здароўе ў сям’і, спакой у доме. А яшчэ 
заўсёды адказнае, беражлівае стаўленне да ўсяго – з любоўю і цяплом, з дбайнасцю і 
сумленнем. Такой жа руплівай гаспадыняй выступае і аўтар свайго новага паэтычнага дома, 
беларуская паэтэса-філосаф Таццяна Яцук.  
 
Фантазёру-летуценніку, аматару глядзець на зоркі варта часцей апускаць галаву, спрабуючы 
зазірнуць у жаночы прыпол. На думку паэтэсы, там можа апынуцца шмат каштоўнага, 
неабходнага для жыцця. І ўсё будзе шчырым, карысным і зразумелым; народжаным у чулым 
сэрцы сучаснай беларускай жанчыны. 
 
Дзмітрый РАДЗІВОНЧЫК 
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