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ад героя толькi ў фiнале твора). Адзiнае пачуццё, якое яна адчувае каля iх, – спалох, 
i таму яе мiнулае для яе не iснуе. Яна жыве тут i цяпер: яна кахае адзiнага мужчыну, 
пакуль iх двое на востраве. З’яўляецца трэцi – яна пачынае кахаць яго. Яе пачуццi 
тут i цяпер значна важней за мiнулае, бо яно не прынесла ёй нiчога добрага. Харак-
тарыстыку мiнуламу i мужчынам, якiя i стварылi ўсё бязладдзе i жах, яна дае не ад-
нойчы – «Всекаiны» [1] (у пэўныя моманты так яна называе i аднаго, i другога героя). 
Жанчына жыве выключна пачуццямi i iнтуiцыяй: калi нешта i ўспомнiць, то пра гэта 
можна здагадацца па погляду, жэсту, абмоўцы: «Иного мира Она не знала, не помнит, 
для Нее наш остров – вполне что-то нормальное, и Ей столько еще открытий предсто-
ит – в себе самой. Жизнь открывается» [1]. 

Яна становiцца сабою i па-сапраўднаму атрымлiвае голас толькi пасля сустрэчы 
з Трэцiм, што дае ёй магчымасць ненадоўга адчуць сябе iндывiдуальнасцю. Але на-
ват у гэты перыяд яна занята выратаваннем чалавецтва: для яе небяспека крыецца 
не ў навакольным асяроддзi, а ў чалавечых адносiнах. Толькi яна ўсведамляе гэта 
i спрабуе пераканаць герояў у памылковасцi iх паводзiн i магчымых катастрафiчных 
наступствах. Але мужчыны, апантаныя ўласнай барацьбой за Жанчыну, так i не раз-
умеюць, што не сама Яна, а спаборнiцтва за ўладанне ёю становiцца для iх сэнсам 
iснавання. І ў гэтай барацьбе, як калiсьцi ў барацьбе на ўсёй планеце, яны страчваюць 
Яе i сваю будучыню ў яе ненароджаным дзiцяцi.

У мастацкую канву твора пасля з’яўлення на востраве Трэцяга ўлiваецца новы 
матыў – матыў тэатра: «Возможно, кому-то там <…> понадобились зрители. Для по-
следнего спектакля. Мы приглашены в ложу Великого Драматурга, он же Великий 
Режиссер» [1]. Невыпадкова гэта адбываецца ў пераломны момант жыцця герояў. Да 
гэтага моманту яны больш-менш кiравалi уласным жыццём, памiж iмi практычна не 
iснавала рознагалоссяў, якiя вялi б да канчатковага краху, iншымi словамi, разыгрыва-
лася своеасаблiвая пастараль. Пасля з’яўлення Трэцяга вобраз Вялiкага Драматурга 
стаў узнiкаць досыць часта, напэўна, таму, што перакласцi ўласную адказнасць за бу-
дучую катастрофу на плечы iншага, больш магутнага i непахiснага, значна зручней, 
чым адказваць самому. Са з’яўленнем вобраза Вялiкага Драматурга пачынае разыгры-
вацца ўжо не пастараль, а апошняя пастараль: «Ладно, вообразим лучше руку Вели-
кого Драматурга: к финалу поторапливает, и без того пьеска, его последняя пасто-
раль, затянулась» [1]. Па сутнасцi паняццi пастараль i апошняя пастараль у аповесцi 
А. Адамовiча суадносяцца як лiтаратуразнаўчыя паняццi ўтопiя i антыўтопiя.

Сiмвалiчна, што апошнiя шчаслiвыя хвiлiны жыцця Жанчыны асветлены ззяннем 
месяца. Менавiта гэта пачуццё неадзiноты, якое ўзнiкае пры поглядзе на месяц, на-
раджала ў чалавеку надзею на вечнасць i бясконцасць: «Чувство Луны всегда трево-
жно-радостное: есть кто-то еще, кто ее видит, смотрит на нее одновременно с тобой 
и тоже думает – не о тебе конкретно, но вроде бы и о тебе. Взойдет Луна, и сразу 
глохнут голоса ночи (сколько их было на непустой Земле!): я здесь, а ты? нет, раньше 
ты отзовись!» [1]. Але нават гэта не дапамагло. Усё скончылася крахам чалавецтва: 
яго будучыня загiнула ў хвалях радыяцыйнага акiяна. 

Такiм чынам, прасторава-часавая арганiзацыя аповесцi ў розных частках пера-
клiкаецца то з хранатопам жанру пастаралi i ўтопii, то з хранатопам антыўтопii, што 
спрыяе раскрыццю асноўнай iдэi аповесцi А. Адамовiча: трагедыя трох апошнiх люд-
зей на зямлi, як i папярэдняя гэтаму трагедыя ўсяго чалавецтва, – тварэнне рук чала-
вечых. Пастаяннае супернiцтва i пачуццё перавагi адных над iншымi прывяло людзей 
да вынiшчэння сабе падобных i агульнай згубы чалавецтва. І Вялiкаму Драматургу 
засталося толькi канстатаваць: «Исчезли последние свидетели собственной трагедии, 
и она тотчас перестала быть трагедией и стала рутинным физическим процессом пре-
вращения, энтропического падения энергии в ничтожно малом уголке Вселенной» [1].
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Заяц Н. В. (Мiнск, Беларусь)
ЯДОМА, АДРАЗУ РАССТАЦЦА З ТАБОЙ НЕМАГЧЫМА…»:  
IНТЫМНАЯ ЛIРЫКА МАКСIМА ТАНКА КАНЦА 1980-Х – 1990-Х ГГ.

Псеўданiм выдатнага майстра слова народнага паэта Максiма Танка перш за ўсё 
асацыюецца з паэзiяй змагання, як i назва яго першага зборнiка «На этапах», якiм 
малады творца заявiў пра сябе свету. Сапраўды, у лiтаратуру Яўген Іванавiч Скурко 
ўвайшоў як бунтар i трыбун, адразу стаўшы самым яркiм прадстаўнiком тагачаснай 
заходнебеларускай рэвалюцыйна ангажаванай паэзii. Аднак з самага пачатку ў плынi 
пераважна грамадзянскiх вершаў – «на пераломе жалеза i песняў» – выразна акрэ-
слiўся лiрычна-iнтымны струмень («З каласамi», «Вясной» i iнш.). Заяўленая ўжо 
ў першай кнiзе тэма адносiн памiж закаханымi пройдзе праз усю творчасць паэта 
i ўвасобiцца ў шматлiкiх вершах i паэмах. 

Не стаўшы мэйнстрымам, iнтымная лiрыка Максiма Танка, аднак, уяўляе сабой 
значны корпус твораў i раскрывае адну з iпастасяў шматграннай мастакоўскай асобы. 
Тэма кахання актуалiзуецца i ў кнiгах «Збор калосся» (1989), «Мой каўчэг» (1994), 
«Errata» (1996) – паэтычных падсумаваннях доўгага i насычанага падзеямi жыццёвага 
шляху. Напiсаныя ўжо сталым аўтарам, творы iнтымнай лiрыкi ўражваюць свежасцю 
назiранняў, глыбiнёй перажывання, нечаканасцю вобраза. 

Дзелячыся развагамi над танкаўскай творчасцю 1980–1990-х гг., М. Арочка 
зазначыў: «У фiласафiчным спасцiжэннi прыродных i маральных першавысноў шмат 
увагi аддаецца красе iнтымных пачуццяў – своеасаблiвым «разрыўкам» у навале кар-
дынальных праблем. Зваблiвыя, усмешлiва-дасцiпныя, праменна-лятучыя, як знiчкi, 
яны звычайна паходзяць з вясковых узаемадачыненняў, сатканых з наiўнай, незапару-
шанай iнтымнасцi, недатыкальнай ашчаднасцi, раўнiвасцi («Ружа вятроў», «Гляджу 
на цябе»)» [1, с. 342]. Адным з лепшых набыткаў iнтымнай лiрыкi гэтага перыяду 
даследчык небеспадстаўна лiчыў верш «Табе» (1984), створаны «ў традыцыйным 
ключы», дзе выяўляецца драматызм «чалавечага жыцця, што невiдочна пераплецены 
з драматызмам часу» [1, с. 343]. «Абяцаў я калiсьцi табе / Падарыць усе мары i сны, / 
Усе скарбы i кветкi зямлi, / Салаўiныя ночы вясны» [2, с. 8]. Твор прасякнуты кахан-
нем i павагай да любай жанчыны, што не растрачваюцца з гадамi, не выцясняюцца 
будзённасцю, руцiнай, а, наадварот, мацнеюць. Лiрычнаму герою бракуе смеласцi па-
прасiць прабачэння за няспраўджаныя абяцаннi, за «безлiч трывог i пакут», ды, вера-
годна, гэта i не патрэбна, бо яго намеры i ўчынкi сведчаць пра сiлу i новую прыроду 
кахання: «Дай жа мне табе дапамагчы / Дроў прынесцi, скрышыць качаны, / Малы-
шоў-непасед панасiць / І паставiць у печ саганы, / А прысеўшы вячэраць за стол, / Аб 
нягодах забыцца на мiг / І тваiм спрацаваным рукам / Адпачыць у далонях маiх» [2, 
с. 8]. Шчымлiвае пачуццё любовi, шкадаванне блiзкага чалавека, iмкненне раздзялiць 
турботы ствараюць своесаблiвы мiкракосмас дваiх – Яго i Яе, непадуладны побыта-
вым цяжкасцям, перыпетыям лёсу i праблемам вялiкага свету.
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Рэалii беларускага сялянскага космасу ўвасоблены таксама ў лiрычных творах 
«Стагаванне», «У гэты вечар», «Прышыўка гузiка», «Асеннiм зарападам» i iнш. Так, 
верш «Стагаванне» (1984) уяўляе сабой рэтраспекцыю, успамiн пра часы юнацтва, 
якое часта вяртаецца да лiрычнага героя ў снах: «...Помню, стагi, / Што з табой ста-
гавалi. / Нам ледзь паспявалi / Пласты падаваць, / Як мы iх, / Ныраючы ў замець / 
Духмянага сена, / Так шчыра складалi, / Збiвалi, тапталi, / Што потым аж нылi / I 
рукi, i ногi, / Гарэлi засмяглыя вусны / I ты / Доўга з блузкi i кос / Вытрасала валошкi, 
/ Рамонкi, мятлiцу, / Мае пацалункi» [2, с. 15]. Верш палягае ў рэчышчы купалаўскай 
традыцыi, запачаткаванай фальклорна-рамантычнай паэмай «Яна i Я», i апявае кахан-
не на ўлоннi прыроды, неадлучнае ад штодзённай працы. 

Падобныя творы, прасякнутыя адметным танкаўскiм узвышана-цнатлiвым эра-
тызмам, насычаныя сакавiтымi апiсаннямi прыроды (сведкi кахання), адсылаюць да 
мiфалагiчна-анiмiстычнага ўспрыняцця рэчаiснасцi, як, напрыклад, монастрафiчны 
верш «Асеннiм зарападам» (1984): «Глядзi, глядзi! / Зоры iзноў ападаюць / У спеў жу-
раўлiны. / Мо пойдзем шукаць iх? / Цi ж не дамаўлялiся / Імi ўпрыгожыць / Пярсцёнак 
вясельны твой / I завушнiцы?» [2, с. 20]. У больш познiм вершы «У гэты вечар» (1991) 
анiмiстычная рэцэпцыя яшчэ больш акцэнтуецца: лес паўстае ў вобразе храма – «З 
яго шчадротамi-дарамi – / Малiннiкамi, верасамi / З яго капэлай камароў / Ды лесу-
ноў-рагатуноў» [2, с. 230]. Лес «вянчае» маладых – без святара, фаты i пярсцёнка, але 
ад гэтага iх яднанне не становiцца менш сакральным i ўрачыстым: «О, як агнём вя-
сельных свечак / Гарэлi зоры ў гэты вечар!» [2, с. 230]. Уключанасць прыроды ў жыц-
цё закаханых выяўляецца ў вершы «Ад вясенняй расы травы зелянеюць...» (1984), дзе 
ў фальклорных традыцыях супрацьпастаўляюцца дзве стыхii – «вясенняя» i «асен-
няя» – як спрыяльны i згубны для кахання час. Антытэза падкрэслiваецца лексiчнай 
анафарай («Ад вясенняй расы травы зелянеюць, / Ад асенняй – заўжды вянуць ды 
сiвеюць. / Ад вясенняй расы граюць птушкi шчыра, / Ад асенняй – лятуць у далёкi вы-
рай. / Ад вясенняй расы радуецца сэрца, / Ад асенняй – чамусь у трывозе б’ецца» [2, 
с. 13]). Экспрэсiя ўзмацняецца i сiнтаксiчнай арганiзацыяй твора, аформленага ў вы-
глядзе перыяду, якi заканчваецца падагульненнем-просьбай лiрычнага героя: «I таму 
выслухай ты маё маленне: / На сустрэчу прыйдзi па расе вясенняй – / Па расе, ад якой 
салаўi п’янеюць, / Расцвiтаюць сады, травы зелянеюць» [2, с. 13].

Увогуле асобныя вершы iнтымнай лiрыкi разам узятыя могуць успрымацца як 
паэтычная гiсторыя закаханай вясковай пары: напаўдзiцячыя заляцаннi, нясмелыя по-
зiркi i першыя пацалункi, гулянне да ранiцы, вяселле, сямейны побыт i яго штодзён-
ныя трывогi i радасцi. У скандэнсаваным выглядзе гэтая спрадвечная гiсторыя прад-
стаўлена ў частцы верша «На ўводзiнах» (1993), якi не ўвайшоў у паэтычныя зборнiкi: 
«Пачалося ўсё даволi будна: / Ад сустрэчы з ёю каля студнi, / Ад яе, асмужыўшай, 
усмешкi. / Ад забаў i гульняў на вячорках, / Ад блукання на самотных сцежках, / Аж 
да ранняй мiгатлiвай зоркi, / Аж да звону чарак пад клiч «Горка!» [2, с. 332]. 

Значны корпус вершаў iнтымнай лiрыкi канца 1980-х – 1990-х гг. складаюць тво-
ры гумарыстычнага зместу. Паэт не можа абысцiся без дасцiпнага жарту i лёгкай 
iронii, разважаючы пра боскi падарунак Адаму i кожнаму мужчыне («Жанчына», 
«Можа, i я...»), гаворачы пра загадкавую сутнасць жанчыны («На мятле», «– Заўтра 
сустрэнемся!..», «І так рэдка сваiм позiркам...»), перадаючы маналог-скаргу закахана-
га пра няўдалыя перамовы па тэлефоне («Скарга ў мiлiцыю»), дзелячыся эмоцыямi, 
выклiканымi зманлiвым выглядам загарэлай суседкi («На праполцы»), праводзячы 
паралелi памiж кiтайскай i беларускай мовамi («Ай!» – люблю»)... «Пры сустрэчы 
з сябрамi, / Вывучаю iх мову. / Пачынаю са слоў / Неабходных, жыццёвых. / Але ты 
дзе ўзяла / «Ай!» – кiтайскае слова, / Не знаеш? / А заўсёды ў абдымках маiх / Паўта-
раеш» [2, с. 213] («Ай!» – люблю», 1990). 

Побач з вершамi, дзе дамiнуе жартоўная iнтанацыя, у кнiгах «Збор калосся», 
«Мой каўчэг» i «Errata» прадстаўлены творы медытатыўнага характару: гэта вельмi 
асабiстыя вершы-прызнаннi, вершы-iнсайты. Адзiн з матываў iнтымнай лiрыкi поз-
няга Максiма Танка – адчуванне неспатоленасцi, недагаворанасцi, недавыказанасцi 
любiмай жанчыне ўсяго, што хацеў («Пытаешся...», «Ты заўсёды...», «Не ведаю…»): 
«Не ведаю / Як так атрымалася, / Што я i сотай долi / Табе не расказаў таго, / Пра што 
хацеў. / Ранiцой – / Трэба было спяшацца / На працу. / Днём – / Не было нат калi / 
Сцерцi з твару пот. / Вечарам – / Стома валiла з ног. / Праўда, / Былi яшчэ ночы, / Але 
ты сама, напэўна, / Помнiш, / Якiя яны былi / Кароткiя» [2, с. 140] («Не ведаю…», 
1989). У гэтых творах прысутнiчаюць маркеры ўзросту – лiрычны герой тоесны асобе 
аўтара. У iншых жа вершах ён пазбаўлены iдэнтыфiкацыйных рыс i можа адначасо-
ва суадносiцца i з юнаком-рамантыкам, i са сталым чалавекам («На астранамiчную 
тэму», «У завею», «Падарунак», «Кахання ад людзей не ўтоiш...», «Я атрымаў тваё 
пiсьмо...», «Ружа вятроў»). Лейтматывам многiх апошнiх твораў iнтымнай лiрыкi ста-
ла думка пра ўдзячнасць лёсу за некалi падараваную сустрэчу, якая (думка) вербалi-
зуецца, напрыклад, у вершах «Радасць сустрэчы», «Я часта...», «Нашто, скажы, свет 
гэты ганiць...»: «Усё ж нам пашанцавала, / Што зямля аказалася круглай. / Бо iнакш, 
разышоўшыся некалi / У процiлеглых напрамках, / Цi змаглi б мы iзноўку / Сустрэцца 
з табой?»[2, с. 291–292] («Радасць сустрэчы», 1993).

Бiяграфiзм падобных радкоў пацвярджаецца расповедамi родных i знаёмых Максi-
ма Танка пра атмасферу ў паэтавай сям’i, яго трапяткiя, на працягу доўгага сумеснага 
жыцця, адносiны да жонкi Любовi Андрэеўны. Пацвярджэннем таго, што некалi зробле-
ны выбар аказаўся правiльным, з’яўляюцца шматлiкiя творы, якiя здзiўляюць навiзной 
уражання, кранальнай пяшчотай. У вершы «Прасвет» (1994) васьмiдзесяцiдвухгадовы 
паэт з замiлаваннем згадвае вiленскую маладосць, калi зараджалася каханне да будучай 
спадарожнiцы жыцця: «Ну як з табой памiлавацца?! / У мерзлым вiленскiм пакойчыку / 
Сядзiць ля грубкi твая мацi / Са сваiм неадлучным коцiкам / І пераматвае пражу, / Як Пе-
нелопа, / вяжа, / вяжа... / – Глянь, Лю, мароз крапчае хiба, / Замаляваў акно малюнкамi... 
/ І мы адаграем на шыбе / Прасвет сваiмi пацалункамi» [2, с. 313]. Анталогiя айчынай 
iнтымнай лiрыкi (калi б такая стваралася) не ўяўляецца без шматлiкiх монастрафiч-
ных вершаў Максiма Танка, змешчаных у апошнiх прыжыццёвых кнiгах («Гляджу на 
цябе...», «У завею», «Прачынаецца...», «Перад самагубствам» i iнш.). За лаканiчнай фор-
май бачыцца глыбiня i шматслойнасць зместу, багацце i разнастайнасць адценняў iнтым-
нага пачуцця: «Гляджу на цябе / І зайздрошчу сланечнiку: / Як ён, / Воч не зводзячы 
з сонца, не слепне!» [2, с. 89] («Гляджу на цябе...», 1987); «Прыйшла ты / Ў завею завеяй. 
/ Дазволь жа / Снег паатрасаць / З грудзей тваiх, / З плеч, / а з веек – / Пакуль не растаў – / 
Сцалаваць» [2, с. 90] («У завею», 1987).

Усведамленне няўхiльнага сыходу нараджае адпаведныя мастацкiя рашэннi. Так, 
у вершы «Выбачай за мой сцiплы...» (1992), выкарыстоўваючы традыцыйныя для 
танкаўскай iнтымнай лiрыкi вобразы люстэрка, кос, караляў, завушнiц, паэт стварае 
партрэт каханай у адбiтку люстэрка: «Выбачай за мой сцiплы / Падарунак-люстэрка. 
/ Мне хацелася б, / Каб перад iм / Ты заўсёды ўсмiхалася, / Не хмурыла бровы, / Рас-
чэсвала свае косы, / Абвiвала шыю каралямi, / Падвешвала / Маладзiкi завушнiц, / Ад 
якiх па начах / Салаўi вар’яцеюць, / І нiколi не прыкладала яго / Да нейчых / Аняме-
лых вуснаў» [2, с. 238]. У фiнале верша адбываецца нечаканы паворот-развязка: воб-
раз люстэрка набывае новую семантыку – побач са звычайнымi з’яўляецца пажаданне 
не пабачыць сыходу дарагiх людзей. 

Для паэта i, адпаведна, для лiрычнага героя яго твораў расстанне з каханай над-
звычай складанае. «Вядома, адразу / Расстацца з табой немагчыма» [2, с. 57], – пры-
знаваўся аўтар у вершы 1986 г. Максiм Танк не змог развiтацца з любiмай жонкай, 
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што была для яго «промнем святла памiж быццём i небыццём» [2, с. 130], нават пасля 
таго, як 17 сакавiка 1995 г. яе не стала, захоўваў урну з прахам дома, чакаючы часу 
з’яднання. Пачуццём непапраўнай трагедыi, вялiкай страты i непазбыўнай адзiноты 
поўняцца радкi аднаго з апошнiх твораў «На саракавы дзень», датаванага 2 чэрвеня 
1995 г.: «Разлiта горкая горыч / Па чарках. / Здаецца, ўсе сабралiся / Ля тваёй урны. / 
Толькi няма цябе, / Хоць кожны дзень / Клiчу / І чакаю, каб ты хоць / Адклiкнулася» 
[2, с. 336]. 

Нацыянальны класiк, што некалi ўварваўся ў лiтаратуру пад гучным i ваяўнiчым 
псеўданiмам, зрабiў сапраўды рэвалюцыйныя змены ў развiццi беларускай паэзii, 
узняў яе на новы ўзровень мастацкага спасцiжэння быцця. Адно з яркiх сведчанняў 
чаму – дасканалыя ў змястоўна-фармальных адносiнах творы Максiма Танка на тэму 
кахання. 
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Зылевiч Д. П. (Мiнск, Беларусь)
УЧАСНЫ РЭПЕРТУАР ДЗIЦЯЧЫХ ВЫДАННЯЎ У БЕЛАРУСI

Сучасны рэпертуар выданняў, адрасаваных дзецям i прадстаўленых на бела-
рускiм кнiжным рынку, настолькi разнастайны, што дзецям i iх бацькам разабрацца 
ў iм дастаткова складана. Мэта дадзенага артыкула – даць агульную ацэнку рэперту-
ару дзiцячых выданняў з акцэнтам на сучасных тэндэнцыях. Аб’ектам даследавання 
сталi кнiгi, выдадзеныя як у нашай краiне, так i ў Расii.

За гады развiцця кнiгавыдання для дзяцей традыцыйна склалася, што для гэтай 
катэгорыi чытачоў выпускаюць лiтаратуру даведачную, навукова-папулярную, вучэб-
ную, рэлiгiйную, для вольнага часу i мастацкую. Даведачныя, навукова-папулярныя, 
вучэбныя выданнi i выданнi для вольнага часу дзяцей вельмi шырока прадстаўлены 
на беларускiм кнiжным рынку. Рэпертуар у гэтым сегменце рынку адпавядае запа-
трабаванням чытачоў, дэманструе магчымасцi сучаснай палiграфiчнай прамысловасцi 
i прапануе варыянты выданняў у розным цанавым дыяпазоне для дзяцей цяпер ужо ад 
нуля да 17 гадоў. Для тых, каму яшчэ ад нараджэння няма i года, выпускаюцца развiц-
цёвыя карткi i кнiгi. Напрыклад, праект «Школа семи гномов» расiйскага выдавецтва 
«Мазаiка-сiнтэз» прадстаўляе сабой па 12 маляўнiча праiлюстраваных выданняў на 
кожны год жыцця дзiцяцi ад нараджэння да паступлення ў школу. А выдавецтва «Ро-
смэн» прапануе кнiжкi-цацкi (кнiжкi з тэрмометрам, кнiжкi з акенцамi, кнiжкi-пазлы 
i iнш.) i асобныя серыi для самых маленькiх чытачоў (пакуль яшчэ слухачоў), напры-
клад, серыя «Всё-всё-всё для малышей».

На сённяшнi дзень найбольш даследаваны тып лiтаратуры – мастацкая, найменш 
даследаваны – рэлiгiйная. Паколькi менавiта ў гэтых тыпах лiтаратуры адбылiся 
заўважныя змены, ахарактарызуем лiтаратурна-мастацкiя i рэлiгiйныя выданнi больш 
падрабязна.

Дзiцячая мастацкая лiтаратура дастаткова кансерватыўная, асаблiва тая яе част-
ка, якая адрасавана чытачам дашкольнага i малодшага школьнага ўзросту. Для гэтай 
катэгорыi чытачоў кнiгi выбiраюць бацькi, а яны прапануюць дзецям тое, што чыталi 
некалi самi, кнiгi, у якасцi якiх яны ўпэўнены. Таму выдаўцам вельмi цяжка прасоў-

ваць на кнiжным рынку творы маладых аўтараў, i таму так многа ў нашых кнiгарнях 
класiчных цi проста вядомых твораў – яны гарантавана раскупяцца. І адукацыйныя 
праграмы па лiтаратуры ў нас вельмi кансерватыўныя. 

Тым не менш, назiраюцца станоўчыя змены. Сучаснымi беларускiмi аўтарамi на-
пiсаны цiкавыя казкi, многiя з iх склалi серыю «Казкi XXI стагоддзя» (выдавецтва 
«Мастацкая лiтаратура»). Сённяшнiя аўтарскiя казкi прапануюць новыя тэмы i новых 
герояў, у параўнаннi, напрыклад, з народнымi творамi. Народныя казкi ў асноўным 
пра мужыкоў i паноў, пра сельскагаспадарчы цыкл, пра нялёгкую працу цi пра склада-
ныя ўзаемаадносiны з традыцыйнымi мiфiчнымi персанажамi. Усё гэта вельмi далёка 
ад сучасных дзяцей. Нашы аўтары сёння прапануюць адправiцца ў падарожжа з панi 
Чаротнай (А. Масла «Як панi Чаротная на госцi ў Палангу бегала»), даведацца пра 
прыгоды маленькай машынкi (Н. Бучынская «Прыгоды маленькай машынкi»), пра 
тое, чаму звычайная затока можа змянiць колер (П. Васючэнка «Каляровая затока»), 
цi паразважаць над лёсам сумнага супа (В. Гапеева «Сумны суп»). Тэматыка твораў 
надзвычай разнастайная.

З’яўляюцца i больш крэатыўныя выданнi, адрасаваныя як дзецям, так i дарослым. 
Прывядзём у прыклад кнiгу вершаў А. Хадановiча «Нататкi таткi». На думку паэта, 
усе дзiцячыя вершы, што яму траплялi ў рукi, былi занадта правiльныя, з вiдавочнай 
мараллю, нецiкавыя. А аўтару хацелася зрабiць лёгкi «дзiцячы панк», напiсаць вершы 
на любы выпадак жыцця, якiя б лёгка ўспрымалiся на слых i адпавядалi рэалiям дзi-
цячага жыцця [1]. Гераiня кнiжкi дзяўчынка Аленка кормiць качак, збiрае каштаны, 
катаецца на каньках i веласiпедзе, устройвае патоп у ванне, угаворвае бацькоў купiць 
ёй новы капялюш, едзе з дзедам па грыбы… Разам з ёю маленькi чытач шкадуе, што 
мама не мяняе боршч на цукеркi, даведваецца аб правiлах паводзiн на батуце i асэн-
соўвае складаны рэжым дня першакласнiка: «У мяне бацькi – звяры! / Абуджаюць на 
зары, // Кожны ранак чысцiць зубы / Прымушаюць, душагубы! // На сняданак – пяць 
хвiлiн, / І ляцiм у школу, блiн!».

Ёсць у кнiзе пласт зместу, даступнага толькi бацькам. Разважанне аўтара пра ры-
пенне арэляў зразумелае ўсiм, хто часта гайдае на арэлях сваiх дзяцей. Пошукi адказу 
на складаныя дзiцячыя пытаннi (Чаму агуркi калючыя? Чаму шкарпэткi не шкарпят-
кi?) з цiкавасцю ўспрымаюцца мамамi i татамi трох-, чатырохгадовых сыноў i дачок.

Афармленне кнiжкi, выкананае мастачкай Наталiяй Кiйко, таксама ў поўнай 
меры можа быць ацэнена дарослымi, хаця малюнкi крыху нагадваюць дзiцячыя. Яны 
стыльныя, сумяшчаюць пэўную прымiтыўнасць i складаныя дэталi, арыгiнальна раз-
мешчаны на старонках, гарманiруюць са шрыфтавым афармленнем выдання. 

Унiверсалiзацыя чытацкага адрасу (арыентацыя i на дзяцей, i на дарослых) – адна 
з сучасных тэндэнцый у галiне мастацкай лiтаратуры. Сярод iншых тэндэнцый ад-
значым пазнавальную накiраванасць кнiг; пашырэнне рэпертуару выданняў для пад-
леткаў; серыйнасць лiтаратуры; павелiчэнне колькасцi перакладных выданняў i вы-
данняў фiласофскай, экзiстэнцыяльнай накiраванасцi; павышэнне культуры рэдак-
цыйна-выдавецкай падрыхтоўкi кнiг i iнш. Актыўнае развiццё мастацкай лiтаратуры 
сёння патрабуе асобных грунтоўных даследаванняў па розных кiрунках.

Увагу прыцягвае i такi самастойны мастацка-графiчны жанр, як комiкс. Сёння 
дастаткова шмат прыхiльнiкаў выданняў, дзе малюнак з’яўляецца «кнiгаўтвараль-
ным» элементам – «Дзiкае паляванне» (паводле У. Караткевiча), пластылiнавы комiкс 
А. Кудрыцкага «Прыгоды Капiтана Танакi», кнiга С. Мiнскевiча «Прыгоды Какоса 
Маракоса». Попытам у дзяцей карыстаюцца комiксы па матывах папулярных мульт-
фiльмаў («Сказочный патруль»).

Асобнага даследавання патрабуе i сучасная рэлiгiйная лiтаратура. Значную част-
ку рэпертуару выданняў складаюць кнiгi выдавецтва Беларускага Экзархата. Кожны 
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