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Артыкул прысвечаны аналізу дэбютнага паэтычнага зборніка М. Латышкевіч, які выйшаў у кніжнай серыі «Мінскія 
маладыя галасы». Разглядаюцца адметнасці структуры выдання, асаблівасці мастацкага светавыяўлення і творчага 
почырку пісьменніцы. У прыватнасці, падкрэсліваецца здольнасць маладой паэтэсы да стылізацыі, арыгінальнасць яе 
вобразнага мыслення, уменне ствараць свежыя запамінальныя метафары на аснове традыцыйных для беларускай 
літаратуры з’яў рэчаіснасці і вобразаў.
Ключевые слова: кніжная серыя, лірыка, мастацкія асаблівасці, паэтычны дэбют, структура, стылізацыя.
The article is devoted to the analysis of debut poetic collection of M. Latyshkevich which was published in the book series 
“Young Voices of Minsk”. It considers the features of the structure, artistic worldview and creative style of the writer. In 
particular, the ability of the young poetess to stylize, the originality of her imagery thinking, ability to create fresh memorizable 
metaphors on the base of traditional for the Belarusian literature phenomena of reality and images.
Keywords: book series, lyric, artistic features, poetic debut, structure, stylization.

Уводзіны. Літаратурная серыя «Мінскія 
маладыя галасы» заснавана Мінскім гарадскім 
аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі 
ў 2012 годзе і, як зразумела з назвы, арыента-
вана на выдавецкую падтрымку пачынаючых 
творцаў. Публікацыя кнігі ў названай серыі дае 
шанс маладым аўтарам заявіць пра сябе шы-
рокай аўдыторыі, але творчасць пачаткоўцаў 
тым не менш рэдка становіцца аб’ектам увагі 
даследчыкаў. Малавядомыя імёны, адсутнасць 
рэпутацыі ў літаратурных колах, няпэўнасць 
будучага творчага шляху – усе гэтыя фактары 
не спрыяюць росту навуковага інтарэсу да вы-
дан няў падобнага кшталту, што пацвярджаецца 
крытычна малой колькасцю літаратура знаўчых 
даследаванняў па тэме. Разам з тым «многiя 
творы, якiя былi напiсаны народнымi Песнярамi 
на пачатку iх пiсьменнiцкага шляху, трапiлi ў за-
латую скарбонку беларускай культуры, а “Вя-
нок” Максiма Багдановiча стаў шэдэўрам не 
толькi нашай, а i сусветнай лiта ратуры» [1, с. 5]. 
Агульны мастацкі ўзро вень нацыянальнай 
паэзіі, якая грунтуецца на кла січ ным падмурку, 
а таксама перспектывы яе развіцця, яе 
змястоўна-фармальны патэнцыял у многім вы-
значаюцца станам маладога мастацкага слова, 
што патрабуе дасканалага вывучэння. 

Як слушна адзначае А. Макмілін, аўтар 
манаграфіі, прысвечанай творчасці маладых 
беларускіх аўтараў, «некаторыя пішуць больш 
вытанчана, іншыя яшчэ застаюцца пачаткоў-
цамі. Разам яны нясуць вялікую надзею на бу-
дучыню беларускай літаратуры» [2, с. 5–6]. 
У гэтай сувязі аналіз здабыткаў паэтаў ХХІ ста-
годдзя, у прыватнасці аўтараў серыі «Мінскія 
маладыя галасы», з’яўляецца перспектыўным 

напрамкам навуковых даследаванняў. Звер-
нем увагу на дэбютны паэтычны зборнік 
М. Латышкевіч, адметнасці яго структуры, ар-
сенал мастацкіх сродкаў і прыёмаў маладога 
аўтара, чый пісьменніцкі шлях  мае свой працяг, 
адзначаны новымі кнігамі і з’яўляецца актуаль-
ным аб’ектам літаратуразнаўчага аналізу. 

Асноўная частка. Выхад паэтычнай кнігі 
«Пульс навальніц» засведчыў з’яўленне ў бе-
ларускай літаратуры  маладой перспектыўнай 
пісьменніцы М. Латышкевіч. Чытачу, які сочыць 
за літаратурным працэсам па старонках перы-
ядычных выданняў, гэта імя было знаёма 
задоўга да з’яўлення дэбютнай кнігі. Газетныя 
і часопісныя публікацыі папярэдніх гадоў 
і склалі аснову першага паэтычнага зборніка, 
годны мастацкі ўзровень якога ў анатацыі ад-
значае Раіса Баравікова. Вядомая беларуская 
пісьменніца называе Маргарыту «зіхатлівай 
зоркай, што ўсё ярчэй разгараецца на неба-
схіле нашай чароўнай Паэзіі», чараўніцай, 
«што працуе з мастацкім словам», паэткай, 
у радках якой «адчуваецца няспынны пошук 
і імкненне насустрач Вечнасці» [3, с. 3]. 

«Пульс навальніц» – кніга, якая ў поўнай 
меры ілюструе творчы старт з прадказальнымі 
тэматычнымі, фармальнымі, эстэтычнымі по шу-
камі аўтара і ў той жа час дэманструе прадума-
насць структуры зборніка, унутраную логіку 
размяшчэння вершаў у раздзелах. Кампазіцыя 
дэбютных выданняў, аўтары якіх толькі пачы-
наюць свой шлях у літаратуры, вызначаецца 
наяўным мастацкім матэрыялам, змест і сціп-
лы аб’ём якога не заўсёды дазваляе рэалі-
заваць арыгінальную мастацкую канцэпцыю, 
стварыць адносна незалежныя тэматычныя, 
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стылявыя, храналагічныя блокі і пад. У «Пуль-
се навальніц» заўважна праца пісьменніцы 
ў гэтым напрамку. Кнігу складаюць 5 раздзелаў, 
якім папярэднічае верш «Крэда», што распа-
чынае зборнік: «Я не магу не глядзець на 
дождж», «Перакулены горад», «Кніжны стос», 
«Пульс навальніц», «Фінал». Напаўненне кож-
нага з іх апраўдвае вылучэнне ў асобны раз-
дзел, характарызуецца канцэптуальным і тэ-
матычным адзінствам, адлюстроўвае стыля-
выя пошукі аўтара ў розных напрамках. 

Так, добрае веданне літаратуры (М. Ла тыш-
кевіч – філолаг) адчуваецца ў творах раздзела 
«Кніжны стос», назва якога падаецца цалкам 
арганічнай і адпаведнай змястоўнаму напаў-
ненню. У раздзеле аповед вядзецца ад першай 
асобы, але ў залежнасці ад таго, хто з класікаў 
натхніў аўтара на напісанне канкрэтнага верша, 
змест кожнага твора не проста раскрывае 
пэўную тэму, але і ў значнай меры пераймае 
стыль пісьма літаратурных папярэд нікаў ці 
выклікае асацыяцыі з іх творчасцю. Для 
рэалізацыі творчай задумы пісьменніца 
выкарыстоўвае магчымасці інтэртэксту і стылі-
зацыі, дубліруе адмысловыя сінтаксічныя 
канструкцыі, граматычныя формы, пераймае 
характэрныя лексічныя і рытмічныя элементы 
і пад. Так, «Перавага Маякоўскага» – акцэнтны 
верш з адпаведным рваным рытмам, які надае 
твору дынаміку, напружанасць, рух; з характэр-
ным размяшчэннем і чаргаваннем доўгіх і ка-
роткіх радкоў, інтанацыйнымі акцэнтамі і паў-
замі. Верш вызначаецца публіцыстычным гу-
чаннем, экспрэсіўнасцю, гукавой выразнасцю. 
Для стварэння такога эфекту М. Латыш кевіч 
выка рыстоўвае прывычны творчы арсенал кла-
сіка рускай літаратуры: алітэрацыю («Мяне / Не 
ўзводзяць у ранг героя, / а раз дзіраюць метафар 
роем»), інверсію («на тэле візійнай антэны на-
вершы»), эліпсіс («Сказала – зрабіла / (у сонцы – 
сіла)»), выклічнікі і ўзмацняльныя часціцы і пад. 
(«Кажуць: / Маленькае, бач ты, сонца! / Ну не, 
не хачу я / Ніколі больш знацца / З аўтарамі / 
Такіх прафанацый!») [3, с. 30].

Адметна тое, што для стварэння аналогій 
з творчасцю аўтараў, прысутнасць якіх тым ці 
іншым чынам абазначана ў вершах раздзела, 
М. Латышкевіч штораз ідзе новым шляхам, 
і досыць паспяхова. Так, твор, адрасаваны 
Дж. Р. Р. Толкіну [3, с. 29], па зразумелых пры-
чынах не дазваляе ў вершаваных радках ад-
люстраваць асаблівасці стылю пісьма, кампа-
зіцыі твораў сусветна вядомага празаіка, іх 
сінтаксічныя адметнасці і іншыя характэрныя 
прыкметы буйных празаічных форм. Аднак 
і сродкамі паэтычнай мовы М. Латышкевіч 
імкнецца скараціць стылявую адлегласць па-
між сабой і літаратурным папярэднікам. Так, 
верш «Мяне клічуць выявы далёкіх краёў» рас-
казвае пра доўгія безвыніковыя пошукі лірыч-
ным героем далёкага дзіўнага краю; ён напі-
саны чатыростопным анапестам, што робіць 

вершаваны радок плаўным, напеўным; змяш-
чае канструкцыі з паўторнымі злучнікамі («І су-
муе, і скардзіцца сэрца маё, / І шукае надзейны 
схоў», «І я бачу мой Край у сапраў днай красе / 
І дайсці да яго не магу») – у сукупнасці 
выклікаючы настраёвыя асацыяцыі з сярэдня-
вечным эпасам, што бясспрэчна, перагукаецца 
з творчасцю Дж. Р. Р. Толкіна. У вершы «Кожны 
Байран на свой манер» аўтар выкарыстоўвае 
літаратурныя веды і напаўняе верш алюзіямі 
на факты з жыцця англійскага пісьменніка. Раз-
важаючы пра перайманне пэўных знешніх 
атрыбутаў, рыс характару, паводзін вядомага 
чалавека і плён гэтага выбару, М. Латышкевіч 
будуе твор на аснове вядомых фактаў пра 
Дж. Г. Байрана: яго знешняга выгляду (белая 
кашуля, пярсцёнак-талісман з сердалікам, 
кульгавасць), знакавых падзей (дуэлі, папуляр-
ныя ў часы паэта), захапленняў (плаванне, 
стральба, падарожжы), матываў творчасці. 
Апазіцыя пераймання другарадных атрыбутаў, 
нязначных для агульнай характа рыстыкі асо-
бы, і важных  жыццёвых арыенці раў становіцца  
вобразнай асновай для раскрыцця ідэі верша. 

Вершы «Стылізацыі» (з прысвячэннем «па-
этам Японіі, і асабліва – непараўнальнаму Ма-
цуо Басё, з усім захапленнем і павагай») 
і «Кніга», у якім таксама неаднойчы згадваецца 
вядомы японскі паэт, не пераймаюць форму 
ўсходніх вершаваных узораў. Аднак размераны 
рытм, рытарычныя пытанні, элегічны змест з ха-
рактэрнай для ўсходняй культуры метафары-
стыкай, адухаўленнем прыродных з’яў, ствара-
юць настрой, блізкі класічным творам японскай 
літаратуры. Травы, якія спяваюць пад ветрам, 
уздыхі сіняй прасторы, вішнёва-белая замець, 
спевы цыкады – філасофскія вершы-роздумы 
напоўнены жывапіснымі вобра замі, якія ў вы-
шэй апісаным кантэксце выклі каюць устойлівыя 
асацыяцыі з краінай Узыходзячага сонца: «Што 
ж, можа, па горным снезе / Прайсці і пачуць іх 
песні? / Ды як нам снягі пакінуць, / Калі іхні по-
дых – весні. // І нават калі мы дойдзем / Да са-
май вяршыні высьняй, / Падмане нас белае воб-
лака – Падасца ў кве цені вішняй…» [3, с. 27]. 

Цікавасць да ўсходняга вершаскладання 
знайшла працяг у падраздзеле «Пацеркі», які 
склалі творы на ўзор японскіх хоку – мона стра-
фічнага трохрадковага верша, які вылучыўся 
з танкі і, па-сутнасці, з’яўляецца яе скарочанай 
формай. У хоку таксама адсутнічае рыфма, 
але строга захоўваецца дакладная колькасць 
складоў у вершарадах [4]. Маладая паэтэса 
ідзе ўслед за традыцыяй, не проста візуальна 
адлюстроўваючы ў «пацерках» класічную ўсход-
нюю паэтычную форму, але і дбаючы пра ад-
паведнае змястоўнае напаўненне, стараючы-
ся не збочыць з адмысловай стылістычнай 
сцежкі. Аўтар назірае за навакольным светам 
і з характэрнай для абранай формы чуйнасцю, 
назіральнасцю выяўляе ў вершах свой асаб-
лівы погляд на прыродныя з’явы, праводзіць 
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аналогіі з чалавечым жыццём, падкрэсліваючы 
іх гарманічнае суіснаванне і перасячэнне: 
«Нажніцы ветру / Кранаюць валасы дрэў – / 
О, Бязлітасны!», «Сонца маё, ты – / Восень-
ская сівізна / На скронях бяроз…» [3, с. 51], 
«Шэрай авечкай / Пасвіцца ў небе хмарка, / 
А вецер – пастух» [3, с. 50],  «Холад за акном, / 
Холад у душы тваёй, – / Што першаснае?» 
[3, с. 53]. Разам з тым не ўсе прыведзеныя 
ў раздзеле філасофскія развагі і спробы мета-
фарычнага пераасэнсавання рэчаіснасці мож-
на назваць паспяховымі. Некаторыя паралелі 
падаюцца досыць банальнымі («Ў зорнае сіні / 
Пантофлік сярэбраны / Хтосьці згубіў» [3, 
с. 541]), павярхоўнымі («Ліст упаў – або / То ма-
тыль жаўтакрылы / З галіны зляцеў?» [3, с. 51]), 
з недастаткова гарманічнымі і прадуманымі 
метафарамі («Мые бялізну ў люстры / Возера 
верба. / Заціхае ў небе дзень» [3, с. 50], «Горад 
вуркоча, / Засынаючы,  гэтак / Па-кацінаму» [3, 
с. 54]). У імкненні да строгага захавання фор-
мулы 5+7+5 (маецца на ўвазе колькасць 
складоў у адпаведных радках) аўтар час ад 
часу ахвяруе рытмічнай гармоніяй, што нега-
тыўна адбіваецца на гучанні верша: «“Восень 
прыйшла”, – мне / Шэпча вецер. Падарыў / За-
латы лісток» [3, с. 50], «Дождж. Водар сыры / 
Ноздры казыча. Сыпле / Дробнае срэбна» [3, 
с. 52]. Дадатковыя знакі прыпынку і перанос 
сэнсава цэласных сінтаксічных канструкцый 
на наступны радок вымушаюць чытача рабіць 
паўзы, якія разбураюць размеранае гучанне 
верша, характэрную яму плаўнасць, змяшча-
юць акцэнт з апошняга радка. Несумненна, 
хоку – жанр, ва ўсіх сэнсах складаны для пе-
раймання і ўзнаўлення сродкамі іншай мовы. 
Праблему для паэтаў, якія рызыкнулі выявіць 
свой пісьменніцкі талент у названым жанры, 
складаюць не толькі строгія фармальныя 
абмежаванні, але і патрабаванні да зместу. 
Варта адзначыць, што нягледзячы на малады 
ўзрост М. Латышкевіч (на момант выхаду збор-
ніка дзяўчыне было 23 гады), яе назіральнасці, 
здольнасцей да вобразнага мыслення і твор-
чага адлюстравання рэчаіснасці хапіла для 
таго, каб стварыць некалькі прыгожых, годных 
«пацерак» для будучых паэтычных караляў. 

Уменне маладой паэтэсы назіраць за пры-
родай, заўважаць незвычайнае ў прывычных 
рэчах і ствараць арыгінальныя вобразы ў поў-
най меры выявіліся ў вершах раздзелаў «Пера-
кулены горад» і «Пульс навальніц». М. Латыш-
кевіч вырасла і нарадзілася ў Мінску, таму 
ўрбаністычная тэма ў яе творчасці прадка-
зальна гучыць у адрознай ад прывычнай для 
класічнай беларускай літаратуры танальнасці. 
Распрацоўка гарадской тэмы, як адзначае 
А. Бельскі, «прадвызначана самім паходжан-
нем аўтараў-урбаністаў, бо амаль усе яны 
нарадзіліся або выраслі пасярод камяніц i ас-
фальту. Паэты, дзеці горада, зрабілі звыклы 
з дзяцінства асяродак аб’ектам паэтызацыі» 

[5, с. 18]. Горад у М. Латышкевіч – самастойны 
герой шэрагу вершаў, гэта асобны свет, створа-
ны пісьменніцкім талентам, свет, людзі ў якім – 
абавязковыя [3, с. 19], але другарадныя героі, 
не асабліва заўважныя аўтарскаму воку. Маг-
чыма, таму абсалютная большасць урбаністыч-
ных пейзажаў апісвае вячэрні і начны час, калі 
горад застаецца сам насам з сабой, без цікаў-
ных сведкаў у асобе яго насельнікаў. У твор-
чай інтэрпрэтацыі М. Латышкевіч гарадское 
асяроддзе – не застылыя будынкі, архітэктур-
ныя помнікі, асфальтаваныя вуліцы і праспек-
ты: яго вобраз рухомы, зменлівы, жывы (зв. 
увагу на напісанне з вялікай літары). Вось які 
паэтычны малюнак аўтар стварае, апісваючы 
адлюстраванне гарадскога наваколля ў вадзе: 
«Сон густы прыкрые Горад, / Ноч запаліць 
ліхтары – / Перакуленыя зоры / Ў электрыч-
ным зыркім моры / Будуць плаваць да зары… / 
А пад мостам сіні, цьмяны / Выплывае з глыбіні / 
Мост другі: згібасты, льсняны, / Ўбраны ў вад-
кія агні. / Ліхтары старыя спіны / Гнуць да цём-
нае вады, / Каб пабачыць дахі гмінаў / І пад-
водныя сады» [3, с. 14]. Гарманічны саюз з га-
радской прасторай у М. Латышкевіч утварае 
не чалавек, а прырода – назіраецца відавочная 
паралель з гарадскімі аб’ектамі, з’явамі, што 
служыць асноўнай крыніцай для стварэння 
гарманічных вобразаў, метафар, параўнанняў 
(«Прамень апошні сонца / Дагарыць – / І ліх-
тары, нагамі дагары, / Пасыплюцца / Іскрынкамі 
ў ваду», «Адгарэлы дзень / слаба тлее ў гарад-
скіх вітрынах», «дробных вуліц малыя плыні, / 
Старых паркаў і сквераў пустыні», зоркі «Стара-
юцца перасвяціць – / Усё, што ззяе і гарыць»). 

Дэбютная кніга М. Латышкевіч не насычана 
глыбокімі філасофскімі развагамі і вострымі 
тэмамі, аднак гэта не стварае ўражання павяр-
хоўнасці аўтара, хутчэй выразна падкрэслівае 
характэрную лёгкасць, даверлівасць, пазітыў-
нае стаўлення да свету. Разам з тым М. Латыш-
кевіч ужо ў першым уласным зборніку змагла 
пераканаўча прэзентаваць чытачу выдатнае 
валоданне паэтычнымі навыкамі. Пісьменніцца 
добра адчувае слова і пры гэтым не баіцца з ім 
працаваць, ствараючы свежыя метафары, 
запамінальныя параўнанні, небанальныя рыф-
мовыя пары: «Сонца корміць маннай кашай / 
Паркі і сырыя скверы, а ў рацэ гарбата стыне / 
(Асабіста мне – без цукру). // Вецер праз акно 
латашыць / Мяккай лапаю паперы, / І чамусьці 
пахне дыняй / Ад калюжыстага бруку» [3, с. 45]. 
Яе паэтычны радок рытмічна строгі, але сме-
лы і разняволены ў гучанні за кошт пераваг 
астрафічнага афармлення вершаў, чаргавання 
розных схем рыфмоўкі, выкарыстання алітэра-
цый і асанансаў, якія ствараюць цесную гука-
вую сувязь паміж радкамі. 

Асабліва ўдаюцца маладой паэтэсе пей-
зажныя замалёўкі, дзе нават лаканічнай паэ-
тычнай формы дастаткова, каб стварыць 
запамінальныя вобразы: «І вось пейзаж у жан-
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ры “ню”: / І восень мерыць глыбіню / Нябёсаў 
ссохлымі лістамі. / І целы дрэў / Ў адной паста-
ве / Застылі, / Згубленыя ў плыні / Сухіх лістоў / 
Да яснай сіні» [3, c. 36]. Прывычныя прырод-
ныя з’явы, прапушчаныя праз прызму лірыч-
нага таленту аўтара, набываюць асаблівую 
эстэтыку, іншае асэнсаванне і глыбіню. Так, 
верш «Буслы збіраюцца ў чароды» насычаны 
цалкам прывычнымі для беларускай літара-
туры рэаліямі: перад чытачом узнікаюць во-
сень скія вобразы бусліных чародаў, мурагоў, 
павуціння, ветру, дажджу. Аднак М. Латышкевіч 
хапае таленту, каб аб’яднаць іх у прыгожы 
лірычны верш з жыццесвярджальнай ідэяй: 
«Буслы збіраюцца ў чароты, / Бадзяюцца ся-
род лугоў, / І павуцінкі карагоды / Вядуць між 
ніклых мурагоў. / Варожаць вораны на шчасце / 
Па шумным гневе навальніц; / Шкада: асуджа-
на прапасці / Ўся праца летніх чараўніц. / Іх 
кросны рве залётны вецер, Дажджы руйнуюць 
палатно… / і ўсё-ткі хораша на свеце / патроху 
ткаць сваё радно»[3, с. 42]. Пачатак верша 
стварае меланхалічны настрой (буслы бадзя-
юцца; ніклыя мурагі) з паступовым нарастан-
нем агрэсіі (кросны рве вецер, дажджы руйну-
юць палатно) – падобна надыходу восені. Але 
фінальныя радкі нівеліруюць свавольства 
стыхій, сцвярджаючы ідэю важнасці ўсведам-
лення вернасці абранаму шлях

Часам імкенне ўкласці шматслойны вобраз 
або развітую думку ў паэтычны радок пазбаў-
ляе лірычны тэкст лёгкасці, робіць яго груваст-
кім. Так, у вершы «Крыніца зіхоткіх пялёсткаў 
вады» аўтар злоўжывае інверсіяй і пакідае без 
увагі «лішнія» склады, што ўзнікаюць з-за су-
седства зычных з «ў», гэта значна ўскладняе 
ўспрыняцце і пазбаўляе радок плаўнасці, якая 
б добра імпанавала зместу: «Спешчаны, вы-
гушканы / ў аксаміце / шэрых сукенак з карун-
камі хмар, / усю безнадзейнасць / і бездань 
усю мар / ён увабраў / разам з сонцам у бла кі-
це»; «і ціхімі ўздыхамі / мора паўторыць / валь-
савы хваляў завучаны такт» [3, с. 9]; «а зоры – 
гронкамі з крышталю ломкімі» (прычым у апош-
ніх прыкладах інверсію можна часткова транс - 
фармаваць, спрасціць без наступстваў: хваляў 
завучаны вальсавы такт; а зоры – ломкімі 
з крышталю гронкамі). Негатыўна адбі ваюцца 
на рытмічным малюнку верша спандэі («ста-
рых паркаў і сквераў пустыні») і блізка размеш-
чаныя пірыхіі («Выпешчаны сонца пром нямі, / 

Голаў нахіліў на бок»). Сустракаюцца нематы-
ваваныя паўторы («Набрынялыя вадою хмары / 
Дождж прынеслі, свежасцю спавіты; / свежы, 
загусцелы, сакавіты, / Ён зіхціць, нібы ўначы 
Стажары» [3, с. 12]), няўдалыя рыфмы (ваду – 
задзьмуў, улік – мацярык – на міг, сонца – ва-
концы, святла – размаляваць), штучнае на-
рашчэнне канчаткаў прыметнікаў дзеля заха-
вання вершаванага памеру («І прыходзяць 
нечакана думы / Аб няблізкае яшчэ вясне»). 
Аднак варта адзначыць, што такія хібы – няча-
стая з’ява на старонках зборніка і не самыя 
ўдалыя рашэнні кампенсуюцца выдатнымі 
творчымі знаходкамі і адкрыццямі.

Заключэнне. Такім чынам, дэбютны лірыч-
ны зборнік «Пульс навальніц» М. Латышкевіч 
вызначаецца прадуманасцю структуры, вы-
трыманасцю канцэпцыі, лагічнасцю напаўнен-
ня раздзелаў, якія характарызуюцца канцэпту-
альным, тэматычным адзінствам і адлюстроў-
ваюць стылявыя пошукі аўтара. Паэтычная 
кніга прадэманстравала нестандартнасць мыс-
лення маладой пісьменніцы, яе ўменне абы хо-
дзіцца з багатым арсеналам мастацкіх сродкаў 
для стварэння паэтычных твораў рознай жан-
равай і стылявой накіраванасці. М. Латышкевіч 
дэманструе разуменне механізмаў нараджэн-
ня паэзіі, здольнасць да творчай перапрацоўкі 
і пераймання ўжо засвоеных літаратурнымі 
папярэднікамі прыёмаў, а таксама да стварэн-
ня і рэалізацыі ўласных паэтычных задум. 
Асабліва выразна аўтарскі почырк выявіўся 
ў вершах урбаністычнай і пейзажнай лірыкі. 
Гарадскія і прыродныя рэаліі і з’явы ў паэтыч-
ным радку аўтара становяцца асновай пабудо-
вы яскравых вобразаў і нечаканых метафар, 
у якіх праяўляецца чуйнасць, назіральнасць 
пісьменніцы, яе ўмелае і свабоднае абыходжан-
не са словам. Паэтычная кніга «Пульс наваль-
ніц» адлюстроўвае творчую адметнасць света-
погляду аўтара і ў поўнай меры дэманструе пер-
спектыўнасць маладой пісьменніцы. Як пака заў 
час, М. Латышкевіч не толькі не здрадзіла паэ-
тычнай музе, але і выдатна праявіла сябе 
ў якасці празаіка, што пацвярджае прысуджэн-
не ёй Нацыянальнай літаратурнай прэміі за 
лепшую дэбютную кнігу «Яблыкі» (2017). А па-
этычны старт займеў свой працяг у аб’ёмных 
часопісных публікацыях і лірычнай кнізе «Там, 
дзе сэрца» (2019), што стане аб’ектам далей-
шых літаратуразнаўчых даследаванняў.
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