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Серыя «Беларусь літаратурная» выда-

вецтва «Мастацкая літаратура» заснавана ў 
2003 годзе. Амаль дваццаць год – узрост для 
кніжнага праекта даволі сталы. І прыемна, 
што кнігавыдаўцы шукаюць новыя фарматы, 
кіруюцца жаданнем зрабіць зборнікі болей 
запатрабаванымі чытачом. 

Сѐлета выдавецтва «Мастацкая 
літаратура» пад адной вокладкай прадставіла 
паэзію, прозу, публіцыстычныя, гісторыка-
краязнаўчыя артыкулы пісьменнікаў з усіх 
куточкаў краіны: Брэстчыны, Віцебшчыны, 
Гомельшчыны, Гродзеншчыны, 

Магілѐўшчыны, Міншчыны. На старонках ѐмістага фаліянта – творы 
літаратараў, якія менавіта сѐння працуюць на ніве беларускага прыгожага 
пісьменства. 

Прачытайце вершы і апавяданні Ганны Атрошчанкі, Міхася Болсуна, 
Уладзіміра Гаўрыловіча, Ліліі Вялічкі, Лідзіі Долбік, Мікалая Ждановіча, 
Тамары Красновай-Гусачэнкі, Галіны Загурскай, Вольгі Русілкі, Галіны 
Бабарыка, Анатоля Бензерука, Расціслава Бензерука, Аляксандра Валковіча, 
Таццяны Дземідовіч, Любові Красеўскай, Зінаіды Дудзюк, Алены Руцкай, 
Таццяны Канапацкай, Тамары Кручэнка, Соф’і Шах, Міколы Антаноўскага, 
Міхася Слівы, Валянціны Кадзетавай, Іны Зарэцкай, Алы Клемянок, Алены 
Стэльмах, Святланы Кошур, Людмілы Кебіч, Дзмітрыя Радзівончыка, 
Святланы Быкавай, Тамары Мазур, Віктара Кажуры, Аркадзя Жураўлѐва, 
Людмілы Круглік, Галіны Нічыпаровіч, Галіны Нупрэйчык, Зіновія 
Прыгодзіча, Яўгена Пясецкага, Кацярыны Хадасевіч-Лісавой, Таццяны Цвірка, 
іншых аўтараў. І, паверце, вы ні кроплі не пашкадуеце аб патрачаным часе. На 
старонках кнігі – яркае спаборніцтва ў пошуку найболей цікавых, 
шматзначных мастацкіх сімвалаў і вобразаў. І пасля прачытання нават не 
спяшаешся разважаць пра ступень таленавітасці розных аўтараў. Літаральна 
ўсѐ падаецца новым і цікавым, вартым увагі!.. 

Думаеш са шкадаваннем толькі пра тое, чаму сѐння так мала чытаюць 
папяровыя кнігі!.. Напісаныя аўтарамі чарговага тома «Беларусь 
літаратурная» творы дапамагаюць займець шырокае ўяўленне, хто ўсѐ ж такі 
працуе ў сучаснай беларускай літаратуры. Мне падаецца, што яны, паэты з 
Гродна, празаікі з Гомеля і Брэста, Магілѐва і Віцебска, краязнаўцы з Лунінца і 
Карэліч займаюць годнае месца ў сучаснай культуры, што яны ўсямерна 
крочаць за нашымі легендарнымі класікамі, за папярэднікамі, чые мастацкія 



адкрыцці – сімвал еднасці народа Беларусі. І таму зразумелымі з’яўляюцца 
звароты да вялікіх паэтаў, жаданне адкрыць перад імі сэрца і душу. Як, 
напрыклад, у вершы Алены Руцкай «Максіму Багдановічу»: 
 

Напеў антычнасці сівой 
Паслухаў ѐн у песні роднай, 
І дух Авідыя свабодны 
Вадзіў Максімавай рукой. 
Акрылена шукаў паэт 
Той бляск, што збудзіць «верш пануры», 
Каб праз «сталеццяў пыл», праз буры 
Нам зоркай ззяў яго санет. 
Высокае красы святло, 
Што ў «строгіх формах» так іскрыцца, 
У мове роднай не замгліцца, 
Бо сэрцам выснена было. 

 
У Алеся Казекі, таленавітага паэта з Магілѐўшчыны, аўтара многіх 

выразных грамадзянскіх вершаў, мяне зачапіў такі радок: «Калі няма адзінства 
ў нас / Між палкім сэрцам і душою…». Лейтматыў суладнасці ў межах адной 
творчай асобы, суладнасці ў асобе ўвогуле: чалавека і матыў еднасці 
грамадства ў сцвярджэнні гуманістычных ідэалаў жыцця… Вось што хвалюе і 
Алеся Казеку, і іншых творцаў – яго паплечнікаў. Сѐння час, падзеі, якія 
пераварочваюць свядомасць, як ніколі з’яўляюцца выпрабаваннем для 
грамадства. І маўчаць, абыходзіць вострае, пакідаць незаўважаным надзѐннае 
ў жыцці – значыць, здраджваць Яго Вялікасці Слову, здраджваць Мастацтву. 
Перад вачыма сучасніка з яшчэ большай выразнасцю адкрываюцца даўнія 
падзеі Вялікай Айчыннай вайны, драматычныя, напоўненыя болем, 
трагедыйнасцю. І варта заўважыць, што шмат у каго з сучасных літаратараў 
праяўляецца абвостраны слых, які дазваляе пачуць крык, стогны закатаваных 
фашыстамі беларусаў… 

З цікавасцю чытаюцца і нарысы краязнаўцаў Святланы Кошур, Таццяны 
Канапацкай, іншых аўтараў  гэтага зборніка. Святлана Кошур жыве і працуе ў 
Карэлічах, на Гродзеншчыне. Чвэрць стагоддзя аддала працы ў Карэліцкім 
раѐнным краязнаўчым музеі. Напісала мноства цікавых, адметных 
краязнаўчых артыкулаў, дзевяць кніг. На старонках яе твораў ажываюць падзеі 
далѐкай і блізкай мінуўшчыны, паўстаюць нашы прашчуры, што жыццямі 
сваімі даказалі вернасць Айчыне, зрабілі вялікі ўклад у духоўнае багацце 
нашай краіны. Гэтай жа характарыстыкай вызначаецца і нарыс Святланы 
Кошур «Сябра Янкі Купалы» пра доктара, вучонага Яўгенія Калітоўскага. 
Краязнаўчая дзялянка – надзвычай запатрабаваны для літаратурнай працы 
ўчасткак. Дзякуючы памкненням такіх літаратараў як Святлана Кошур, 
выбудоўваецца асаблівая сувязь аўтара-даследчыка з чытачом, сувязь, якая 
выконвае самыя грунтоўныя і запатрабаваныя выхаваўчыя задачы, спрыяе 
развіццю патрыятычных пачуццяў і ўвогуле ў грамадстве і ў маладзѐжным, 
падлеткавым асяроддзі найперш. Дарэчы, характар краязнаўчага, 
радзімазнаўчага пранікнення ў тую ці іншую тэму ўласцівы ўсім творам 
розных жанраў, змешчаным у кнізе. Як прыклад – цѐплая паэтычная падборка 
Алены Стэльмах (вершы «Родная старонка», «Навасадская кнынічка»). Аўтар 
здолела абагульніць мясцовы, знаѐмы з дзяцінства матэрыял і прыўзняць яго 



на болей шырокі грамадскі ўзровень. Здолела з паселішча Навасады, што 
месціцца на Дзяржыншчыне, зірнуцб на ўвесь свет. Тут праявілася і паэтычная 
адкрытасць, шчырасць, без якіх сапраўдная літаратура не выклікае даверу, і 
жаданне расказаць пра роднае ўсяму свету.  

Спадзяюся, што следам за зборнікам серыі «Беларусь літаратурная», які 
прадставіў розныя рэгіѐны краіны, «Мастацкая літаратура» (ці якое з іншых 
выдавецтваў краіны) падрыхтуе асобныя кнігі з такой самай геаграфіяй, але ж 
паасобку – выключна паэтычных, выключна празаічных, выключна 
публіцыстычных твораў… За мноствам кніжных выданняў (лік назваў ідзе на 
тысячы штогод) мы часта не заўважаем мастацкае слова. Як правіла, не вельмі 
тыражныя, даволі часта выдадзеныя саматужна, многія кнігі «губляюцца», 
застаюцца па-за ўвагай і чытача, і літаратурна-мастацкай крытыкі. А маглі б 
стаць падзеяй – і ў мастацкім плане, і падзеяй інфармацыйнага характару. Як і 
вось гэтая кніга, чарговая ў серыі, чарговая ў адмысловай бібліятэцы 
«Беларусь літаратурная». Несумненна, свае творчыя актыўнасці ў вырашэнні 
гэтага клопату, у складанні новых калектыўных кніг праявяць і самі 
пісьменнікі. Іх супольная з кнігавыдаўцамі праца прынясе свой плѐн, 
дазволіць чытачу атрымаць асаблівую асалоду ад чытання новых твораў.  
 

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ, 
старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі    

 
 
 

*** 
 
У зборнік «Лучнасць сэрцаў і дум» (серыя «Беларусь літаратурная», Мінск, 
«Мастацкая літаратура», 2022) уключаны мастацкія творы розных 
літаратурных накірункаў, аўтарамі якіх з’яўляюцца сучасныя пісьменнікі 
Гродзенскай вобласці і г. Гродна, нашы калегі па Гродзенскім абласным 
аддзяленні Саюза пісьменнікаў Беларусі:  Галіна Богдан (Ліна Багданава), 
Святлана Кошур, Людміла Кебіч, Ала Клемянок, Віктар Кудлачоў, Тамара 
Мазур, Дзмітрый Радзівончык, Алена Руцкая, Ніна Рыбік, Вікторыя Смолка, 
Таццяна Сучкова, Валянцін Семяняка, Андрэй Татур, Ірына Фамянкова, 
Наталля Цвірко Людміла Шаўчэнка, Таццяна Яцук (усяго 17 аўтараў). У кнізе 
368 старонак, пераплѐт цвѐрды. Тыраж 300 экземпляраў. Прэзентацыі праекта 
(рэдактар Віктар Шніп) адбыліся падчас Дня беларускага пісьменства ў 
Добрушы 3-га верасня 2022 года. Па пытаннях набыцця кнігі «Лучнасць 
сэрцаў і дум», калі ласка, просім звяртацца па тэлефоне 80152-60-20-22.  
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