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Уводзіны
Казачны эпас—самы вялікі здабытак беларускай нацыянальнай культуры, і па
сѐнняшні дзень захоўвае сваѐ эстэтычнае, пазнавальнае і выхаваўчае значэнне.
Традыцыі казачнай літаратуры ў жыцці беларускага народа вельмі моцныя і
ўстойлівыя. Гэта адзін з кампанентаў нацыянальнага будаўніцтва беларусаў.
У сучаснай беларускай літаратуры жанр казкі найбольш актыўна развіваецца.
Пісьменнікі звяртаюцца да традыцыйных фальклорных сюжэтаў ці рэалізуюць
уласную арыгінальную аўтарскую задумку. У любым выпадку літаратурная казка
адпавядае жанравым патрабаванням, што не адмяняе аўтарскага права на
эксперымент і арыгінальнасць. У сучаснай літаратурнай казцы традыцыі і
наватарства арганічна спалучаюцца. Жанравыя прыкметы зместу і формы казкі
аўтарамі вытрымліваюцца.
Казкі ўздзейнічаюць на дзяцей эстэтычна, даюць незабыўныя ўрокі маралі,
вучаць сумленнасці, сціпласці, працавітасці, душэўнай чуласці і дабрыні. Актыўна
ўплываюць на мову дзяцей, дапамагаюць адчуць прыгажосць роднага слова,
мудрасць народа.
Таму ѐсць неабходнасць акцэнтаваць важнасць мастацтва казкі для грамадства ў
цэлым і асобе ў прыватнасці. Не абыходзяць гэты жанр і гродзенскія аўтары: Ганна
Скаржынская-Савіцкая, Пѐтр Сямінскі, Галіна Самойла.
Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена пашырэннем жанру літаратурнай
казкі ў цяперашні час; неабходнасцю аб’ктыўнага асэнсавання стану і перспектыў
беларускіх разнавіднасцей гэтага жанру, іх ролі ў сучасным літаратурным працэсе.
Мэта даследавання — выяўленне асаблівасцей жанру ў
творах
Г.
Скаржынскай-Савіцкай і Г. Самойла.
Для рэалізацыі дадзенай мэты вырашаюцца наступныя задачы:
-паказаць адметныя рысы жанру літаратурнай казкі, вызначыць яе стан у сучаснай
беларускай літаратуры;
-даследаваць літаратурныя казкі са зборніка ―Надзейка-чарадзейка‖ Г.
Скаржынскай-Савіцкай як узор згаданага жанру;
-паказаць характэрныя адзнакі літаратурнай казкі ў творчасці Г. Самойла на
прыкладзе казкі ―Чароўны ліхтарык‖;

-вызначыць рысы падабенства і адрознення ў жанравай форме твораў абодвух
аўтараў.
Аб’ект даследавання—творы, што належаць да жанру літаратурнай казкі ў Г.
Самойла і Г. Скаржынскай-Савіцкай.
Прадмет даследавання—характэрныя адзнакі жанру літаратурнай казкі ў творах
згаданых аўтараў.
Гіпотэза: жанр літаратурнай казкі мае запатрабаванасць у творчасці
прадстаўнікоў сучаснага беларускага пісьменства, якія працягваюць традыцыі
папярэднікаў і развіваюць гэты напрамак на далей.
Метадалагічнай базай для працы паслужылі даследаванні Кабашнікава К.П.
―Сустрэчы з казкай‖, Л. Алейнік ―Жыццѐ—не казка. Але ў казцы—падказка…‖,
вучэбны дапаможнік Беларуская дзіцячая літаратура, пад рэдакцыяй М.Б. Яфімавай,
С. Шамякінай ―Беларуская літаратурная казка‖.
Метады даследавання: параўнальна-супастаўляльны, апісальны, культурнагістарычны.
Практычная значнасць работы: даследаваны матэрыял выкарыстаны на ўроках
беларускай літаратуры, гісторыі, пазакласнай дзейнасці, з паведамленнем па
дадзенай рабоце выступілі на раѐннай і абласной навукова-практычных
канферэнцыях, матэрыялы навуковай работы былі размешчаны на сайце
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Работа складаецца з уступу, трох раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстаных
крыніц, дадатку.

Глава 1. Літаратурная казка як жанр
У беларускай літаратурнай казкі багатыя традыцыі. На працягу ўсѐй гісторыі
нацыянальнай літаратуры айчынныя пісьменнікі плѐнна развівалі казку як жанр,
узбагачалі яе эстэтыку і паэтыку, адлюстроўвалі новыя з’явы жыцця. Літаратурная
казка бярэ пачатак у казцы народнай, але індывідуальны аўтарскі вымысел,
супрацьпастаўлены фальклорнай традыцыі, істотна адрознівае адпаведныя жанры ў
фальклоры і літаратуры.
У школьным літаратуразнаўчым слоўніку В.П. Рагойшы даецца азначэнне
казкі. Казка—займальны паводле сюжэта фальклорны ці літаратурны твор пра
неймаверныя ці фантастычныя прыгоды. [8, с.104]
У Вялікім энцыклапедычным слоўніку, казка—адзін з асноўных жанраў
фальклору, эпічны, пераважна празаічны твор чарадзейнага, авантурнага або
бытавога характару з устаноўкай на вымысел. [4]
А ў слоўніку літаратуразнаўчых тэрмінаў І.У. Ялынцавай чытаем: казка—
апавядальны твор вуснай народнай творчасці пра выдуманыя падзеі з удзелам
чарадзейных, фантастычных сіл. Літаратурная казка—казка, якая мае канкрэтнага
аўтара.[3, с. 53, 103]

У тлумачальным слоўніку В.У Верціхоўскай, М.І. Верціхоўскай пададзена два
значэнні слова казка. Першае супадае з школьным літаратуразнаўчым слоўнікам
В.П. Рагойшы, другое—пра нешта незвычайнае, дзівоснае, цудоўнае. [12, с.6]
Тэрміну казка К.П.Кабашнікаў, беларускі даследчык народнай прозы, дае такое
азначэнне: ―Казка - гэта мастацкае, вуснае, у пераважнай большасці празаічнае
апавяданне сацыяльна-бытавога, фантастычнага або навелістычна-авантурнага зместу,
якое адлюстроўвае рэчаіснасць скрозь прызму фантазіі, выдумкі, фальклорнай
умоўнасці і заключае ў сабе дыдактычна-павучальны сэнс‖. Таксама даследчык
зазначае, што казка апавядае аб нечым незвычайным,у рэальным жыцці немагчымым
ці выключным: незвычайных людзях, незвычайных краінах, незвычайных
пераўвасабленнях. Але ў адных казках жыццѐвыя з’явы, падзеі, здарэнні, людзі,
жывѐлы, расліны падаюцца ў фантастычным выглядзе, у другіх апавяданне
набліжаецца да сапраўднага жыцця, гучыць рэалістычна, праўдападобна. [5, с.5]
Вядомы даследчык Кабашнікаў К.П. у сваѐй кнізе ―Словы пра казку‖ адзначае,
што галоўнай вызначальнай рысай кожнай казкі з’яўляецца фантазія, выдумка, якая
заўсѐды звязана з жыццѐм народа, яго светапоглядам, гістарычна абумоўлена і
праяўляецца ў розных відах казачнага эпасу па-рознаму. Аднак казка вылучаецца не
толькі сваім зместам, сваѐй фантастычнасцю, але і формай. І яшчэ адзін бок казкі
неабходна адзначыць—яе павучальнасць, дыдактычную накіраванасць. [6, с.7-8]
У артыкуле Л. Алейнік ―Жыццѐ— не казка. Але ў казцы—падказка…‖ мы
чытаем: ― Вельмі важна, каб менавіта ў першыя гады жыцця дзіця засвоіла сутнасць
сапраўдных чалавечых каштоўнасцей, навучылася суперажываць, любіць, несці
адказнасць за свае ўчынкі. З казкі пачынаецца школа жыцця: разуменне дабра і зла,
высакародства і эгаізму, праўды і хлусні. Таму цалкам правамерна заўважыць, што
ад казкі залежыць і каардынуецца свядомасць маленькага чытача‖. [1, с.101]
Пазнавальная накіраванасць з’яўляецца адной з важнейшых асаблівасцей
сучасных беларускіх літаратурных казак. Пісьменнікі імкнуцца, каб казка не толькі
выхоўвала, але і вучыла юнага чытача. Асабліва шырока прадстаўлены ў беларускай
дзіцячай літаратуры літаратурныя казкі, якія маюць прыродазнаўчы або экалагічны
характар. [2, с. 491]
Сѐння на падставе падобнасці ці не падобнасці да фальклорных жанраў
Славяна Шамякіна вылучае наступныя тры віды літаратурных казак:
1. Амаль поўнае супадзенне аўтарскай казкі з канкрэтнай народнай казкай ці
шэрагам казак на аднолькавыя матывы, якія сустракаюцца ў многіх народаў свету.
Пры гэтым назіраецца поўнае запазычанне структуры сюжэта, матываў, вобразаў.
Разыходжанне можа быць ў форме - даволі частым выпадкам з’яўляецца
перапрацоўка аўтарам казкі ў вершаваную, рыфмаваную форму.
2. Другі выпадак – частковае супадзенне літаратурнай казкі з фальклорным
матэрыялам, частковае запазычанне. Літаратурная казка можа пераймаць з
фальклору толькі тыповую структуру сюжэта, агульную спецыфіку вобразнай
сістэмы. Канкрэтнае ж напаўненне сюжэта і вобразаў будзе такім, якое ў фальклоры
не сустракаецца. Асаблівую групу складаюць казкі, частка дзеяння якіх цалкам
супадае з канкрэтным фальклорным сюжэтам, а другая частка зусім непадобная да
яго, з’яўляецца аўтарскім пераасэнсаваннем адпаведнага сюжэта.

3. Трэці від літаратурных казак – творы, якія амаль цалкам непадобныя да
фальклорных жанраў. Пра такія творы можна сказаць, што гэта літаратурная казка ў
чыстым выглядзе – аўтарская дзіцячая ці алегарычна-філасофская літаратура
эпічнага роду з устаноўкай на вымысел і неверагоднасць.
Супадзенне з
фальклорным матэрыялам, калі яно ўвогуле ѐсць, носіць у іх эпізадычны характар –
гэта асобныя вобразы, некаторыя другарадныя матывы. У казках беларускіх
пісьменнікаў больш распаўсюджаным з’яўляецца матыў адушаўлення прыродных
з’яў: раслін, крынічак, асобных кропелек, лісцікаў, сонечных промняў ды
воблачкаў. Калі ў фальклоры гэтая з’ява рэдкая, дык у аўтарскай казцы наадварот –
вельмі частая. [11, с. 94-95]
Такім чынам, мы бачым, што літаратурная казка – з’ява мнагамерная, якая з
аднаго боку, дзякуючы законам жанру, якім яна не можа не падпарадкоўвацца,
зберагае сваю пераемнасць у адносінах да народнай казкі, часта запазычваючы ад
народнай традыцыі, тыя ці іншыя прыкметы ў той ці іншай сукупнасці, а здругога
боку – адкрытая да рознага характару ўплываў, сярод якіх найважнейшыя – уплыў
гістарычнай эпохі і аўтарскай волі.
Калі звярнуцца да гісторыі літаратурнай казкі, то мы ўбачым, што першыя
літаратурныя казкі з’явіліся яшчэ ў Антычнасці (напрыклад, устаўная казка пра Амура
і Псіхею ў рамане Апулея ―Залаты асѐл‖). Але станаўленне літаратурнай казкі як
асобнага жанру, са сваімі асаблівымі рысамі, уласцівасцямі, пачынаецца з эпохі
Асветніцтва ў Еўропе. Канчаткова сфарміраваўся і дасягнуў росквіту жанр
літаратурнай казкі ў эпоху рамантызму. Што тычыцца беларускай літаратуры, дык да
гэтага перыяду – першай паловы ХІХ стагоддзя – можна аднесці Яна Баршчэўскага з
яго творамі ―Шляхціч Завальня‖ і ―Драўляны дзядок і кабета-інсекта‖, якія непасрэдна
звязаны з беларускім фальклорам. Многія гісторыі, што расказваюць госці шляхціча
Завальні, з’яўляюцца перапрацоўкамі народных казак і легенд і могуць лічыцца
ўстаўнымі казкамі ў структуры рамана.
У ХХ-ХХІ стагоддзях жанр літаратурнай казкі працягвае развівацца ў
некалькіх напрамках. Гэта, па-першае, тэндэнцыя адыходу ад фальклорнага
матэрыялу, узмацненне аўтарскага пачатку. Па-другое, моцнае развіццѐ атрымалі
вершаваныя казкі. Яшчэ адна прыкметная з’ява – ускладненне сюжэта аўтарскіх казак,
павелічэнне іх памеру.
Беларуская літаратурная казка мае працяглую гісторыю развіцця і налічвае
даволі шмат аўтараў, творы многіх з іх валодаюць вялікай мастацкай вартасцю. У
сучаснай школе на ўроках беларускай літаратуры, пачынаючы з пачатковых класаў,
праграмай запланавана вывучэнне літаратурных казак, як для абавязковага чытання
(Я.Колас ―Хмарка‖, У. Караткевіч ―Нямоглы бацька‖, Г. Марчук ―Чужое багацце‖,
А. Федарэнка ―Падслуханая казка‖, Г. Скаржынская-Савіцкая ―Чаму пралескі
сінія?‖ і інш.), так і дадатковага (Р. Баравікова ―Казкі астранаўта‖, А. Бадак
―Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў‖ і інш.).
Спецыялісты выдавецкай справы са свайго боку прапануюць якасныя,
прыгожыя выданні, якія сведчаць аб тым, што працавалі над імі таленавітыя людзі з
вялікай любоўю да дзяцей. Напрыклад, у выдавецтве ―Мастацкая літаратура‖
штогод выходзяць зборнікі беларускіх аўтарскіх казак (―Адзін кот і адзін год‖
(2016), ―Нявеста для Базыля‖ (2017), ―Зорная Кася‖(2014), ―Вежа міру‖ (2007),

―Крынічка Буль-Буль‖ (2010) і іншыя), якія карыстаюцца незменным попытам.
Адзін з самых паспяховых праектаў выдавецтва—серыя ―Казкі XXI стагоддзя‖ з
2008 года.
Зборнік казак беларускіх аўтараў ―Нявеста для Базыля‖ (2017г.) адметны тым,
што ў ім прадстаўлены не толькі добравядомыя ў ―казачным жанры‖ аўтары, але
чытачу адкрываюцца новыя імѐны: Генадзь Аўласенка, Анатоль Зэкаў, Алег
Аблажэй, Таццяна Барысюк і інш.
З улікам таго, што сучасныя дзеці жывуць у іншых рэаліях, чым іх аднагодкі ў
былыя часы, сучасная казка насычаецца атрыбутамі дня сѐнняшняга.
У маі 2018 года ў Нацыянальнай акадэміі навук адбыўся Міжнародны форум
даследчыкаў беларускай казкі, на які з'ехаліся навукоўцы з Беларусі, Эстоніі, Расіі,
Украіны і Балгарыі. Вядомыя спецыялісты на працягу двух дзѐн гаварылі пра казку,
яе мінулае, цяперашняе і будучае. І ўсе лішні раз пераконваліся — гэта невычэрпны
і вечны жанр.
У літаратурную казку ўводзяцца пейзажныя замалѐўкі, псіхалагічныя і
партрэтныя апісанні персанажаў. Шмат апісанняў прыроды складае істотнае
адрозненне літаратурных казак ад народных.
Традыцыі літаратурнай казкі працягваюць гродзенскія аўтары — гэта
Г.
Скаржынская-Савіцкая, Г. Самойла.

Глава 2 Творы Г. Скаржынскай-Савіцкай як узор літаратурнай казкі
Ганна Іосіфаўна Скаржынская-Савіцкая – дзіцячы пісьменнік, член Саюза
пісьменнікаў Беларусі. (дадатак А) Літаратурнай творчасцю пачала займацца, калі
нарадзіліся яе дзеці. Менавіта ім яна складала свае першыя казкі, апавяданні,
вершы. З 2008 года творы пісьменніцы друкуюцца ў часопісах ―Вясѐлка‖,
―Бярозка‖, ―Рукзачок‖, ―Пралеска‖, ―Целитель‖, ―Детские сказки‖, у газетах
―Гродзенская праўда‖, ―Перспектива‖, ―Вечерний Гродно‖, ―Настаўніцкая газета‖,
―Дзянніца‖, ―ЛіМ‖, у калектыўных зборніках ―Пакліч у госці сонца‖, ―Вясѐлка‖, ―На
прасторах любай Беларусі‖, ―Пяшчота верасу. Шчучыншчына літаратурная‖. А
таксама ў альманаху ―На нѐманскай хвалі‖. Творы пісьменніцы ўключаны ў
падручнік для пазакласнага чытання (3 кл.) ―Чарадзейнае слова‖, казкі і апавяданні
гучаць у перадачы ―Вячэрняя казка‖ на беларускім рэспубліканскім радыѐ. Выдала
кнігі для дзяцей: ―Вечарынка‖ (2008), ―Расінка і Сонечны зайчык‖ (2010),
―Приключения хомячка Тошки‖ (2010), ―Казкі-чамучкі‖ (2013), ―Прыгоды хамячка
Тошкі‖(2013), ―Надзейка-чарадзейка‖ (2014, дапоўненае перавыданне ў 2016),
―Вавѐрчын баравік‖ (2014), ―Кветка малой радзімы‖ (2014), ―Мішка-прывід‖ (2016).
У пісьменніцкім багажы больш за 200 казак на беларускай і рускай мовах, але не ўсе
яшчэ пабачылі свет.
Лаўрэат прэміі імя А. Дубко Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта ―За
творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва‖ ў намінацыі ―Пісьменнік года-

2014‖, лаўрэат Першай нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі ―Лепшы твор
для дзяцей і юнацтва 2014г.‖ за зборнік казак ―Надзейка-чарадзейка‖. (дадатак Б)
Гэта зборнік казак, які пабачыў свет у 2014 годзе ў сталічным выдавецтве
―Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі‖. У зборнік увайшло 13 казак
пазнавальнага і павучальнага характару. Напісаныя ў займальнай форме, яны
спрыяюць выхаванню сціпласці, кемлівасці, праўдзівасці, добразычлівасці, шчырасці.
Кожны твор з кнігі валодае сваѐй індывідуальнай магіяй хараства. Да кожнай казкі ў
зборніку ѐсць ілюстрацыі, якімі пісьменніца сама жывапісна аздабляе свае творы, бо
дзіцячае выданне не можа быць бляклым і панурым.
У казках Г. Скаржынскай-Савіцкай больш распаўсюджаным з’яўляецца матыў
адушаўлення прыродных з’яў: расінка, сонечны зайчык, маліна, ажына, мухамор,
ручаѐк, хмара, сонейка, снежная баба.
Вось, да прыкладу, гісторыя пра жаўрука Звончыка, які шукаў утульную хатку.
Дзякуючы ѐй дзеці даведваюцца пра іншых птушак і ў якіх гнѐздах яны жывуць.
Нашаму Звончыку ўсѐ здавалася, што яго хатка не надта ўтульная. Больш за ўсѐ ѐн
марыў пабываць на буслянцы, якая яго вельмі вабіла. Але калі апынуўся там,
аказалася, што буслянка для яго зусім нязручная: галінкі ляжаць няшчыльна, лапкі
жаўрука пастаянна правальваюцца. Затое для буслоў гэта незаўважна. Вось і
атрымліваецца, што наш герой разам з чытачом прыходзіць да высновы: свой дом –
самы лепшы і самы ўтульны.
Казка, што дала назву зборніку, пра хлопчыка, які шмат часу праводзіў за
камп’ютарам і ўрэшце атрымаў скаліѐз. Надзейка – гэта яго мара, спадзяванне і
жаданне вылечыцца. Як і ва ўсіх казках, тут таксама ўсѐ заканчваецца добра. Ёсць у
зборніку і ―матэматычная‖ казка, якая напісана да 55-годдзя выдатнага беларускага
часопіса для дзяцей ―Вясѐлка‖. Там дзейнічаюць Апавяданне, Рэбус, Загадка… Але
галоўнай гераіняй становіцца Коска. А чаму, маленькія чытачы даведваюцца, калі
прачытаюць гісторыю. Незвычайная казка ―Шчырасць і Зайздрасць‖ падкажа, з якім
з гэтых пачуццяў лепш сябраваць.
Казка «Сарока-выратавальніца» напоўнена глыбокiм філасофскім сэнсам. На
прыкладзе сарокi i бусла пiсьменнiца тлумачыць жыццѐвыя прынцыпы,
закладваюцца асновы дабра і суперажывання, вера ў свае сілы, выклікае спагаду да
безабароннай істоты.
У кніжках Ганны навакольнае асяроддзе – жывое. Пісьменніца любіць кожную
кветачку, дрэўца, кожную жывую істоту. Яна запрашае чытача ў гэты цікавы свет,
заклікае вывучаць яго, берагчы, быць сябрам, а не разбуральнікам. Сцвярджае, як
прыемна і важна знайсці ―цудоўную кветку зямнога шчасця, кветку непаўторнай,
непараўнальнай радасці жыцця.―
Казкі вучаць любіць прыроду, шукаць выйсце з безвыходнага становішча,
дапамагаць сябрам у бядзе, вучаць дабрыні і міласэрнасці.
Творы Ганны Скаржынскай-Савіцкай – гэта цэлы дзіцячы свет. Таму і чытаюцца
яны з вялікай асалодай і на высокім маральным уздыме. Не толькі дзіця, але і дарослы
чалавек можа знайсці ў іх штосьці для задавальнення сваѐй душы. Таму творы
дзіцячай пісьменніцы Ганны Скаржынскай-Савіцкай не толькі чытаюцца, але і
перачытваюцца.

Як зазначае сама аўтар: ―Калі гаварыць пра казкі, то дзякуючы ім, гэтым даволі
простым і кароткім аповедам, дзеці вучацца таму, як трэба паводзіць сябе ў розных
жыццѐвых сітуацыях, не баяцца цяжкасцяў і жыццѐвых праблем, вучацца жыць на
вельмі простых і зразумелых для іх прыкладах, адрозніваць дабро ад зла. Казка – гэта
свайго роду мадэль свету вакол нас. Казкі ўплываюць на псіхіку дзяцей, дапамагаюць
выхоўваць у іх тыя ці іншыя рысы характару, развіваюць уяўленне, бударажаць
фантазію і трэніруюць памяць. Казкі раздаюць надзею, з'яўляюцца нейкім
каталізатарам станоўчых эмоцый і пазітыўнага настрою. Яны заўсѐды папулярныя,
гэта часцінкі дабра і шчасця, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне ўжо шмат
гадоў, гэта бясцэнны вопыт набыты пакаленнямі. Напэўна няма такога чалавека, які не
чытаў бы казак у сваім дзяцінстве і не распавядаў бы іх сваім дзецям, і перададзены
нам і нашым дзецям у простай і даступнай форме‖. (дадатак Г)
Самай галоўнай прыкметай казкі з'яўляецца тое, што ўсе падзеі ў ѐй заснаваны
выключна на выдумцы. Пералічваючы прыкметы казкі, варта пачаць з магчымасці
адарваць чытача ад штодзѐннасці і перанесці ў выдуманы свет.
Асноўнае правіла, якім павінен кіравацца аўтар, — гэта ўстаноўка на выдумку і
прыѐмы актуалізацыі твора для дзяцей (займальны сюжэт, выхаваўчы аспект,
зразумелая мова). Менавіта таму сучасныя літаратурныя казкі — вельмі разнастайныя
і не падобныя адна да адной. Прапорцыя аўтарскай індывідуальнасці і фальклорнай
традыцыі вызначае своеасаблівасць літаратурнай казкі.
Па жанравых асаблівасцях, у пісьменніцы ѐсць казкі чароўныя і бытавыя. Ёсць
казкі, у якіх галоўныя героі: жывѐлы, кветкі, птушкі. Яна стараецца, каб дзеці маглі
знайсці там і пазнавальнае, і павучальнае, незаўважна падвесці маленькага чытача да
высновы, каб ѐн сам зразумеў галоўную думку твора, а ў некаторых выпадках –
пазнаць сябе. Яны даюць урокі і развіваюць правільныя маральна-этычныя
каштоўнасці. Учынкі галоўнага героя паказваюць, якім павінен быць добры чалавек,
накіроўваюць на правільны жыццѐвы шлях і даюць станоўчы прыклад маленькаму
чытачу. Казкі ―Чароўная Снежная баба‖, ―Як Глаша выратавала Гошу‖ больш
забаўляльныя, вясѐлыя.
Зразумела, што ілюстраваная кніга – асаблівы свет, у якім мастацкая ілюстрацыя
і літаратурны тэкст функцыянуюць у адзіным комплексе, дапамагаюць юнаму чытачу
ўспрыняць кнігу як шматпланавы твор мастацтва. Мастацкая ілюстрацыя –
найважнейшы элемент кнігі для дзяцей, шмат у чым вызначае яе мастацкую
каштоўнасць, характар эмацыйнага ўздзеяння, магчымасці выкарыстання яе ў працэсе
эстэтычнага выхавання чытачоў. Таму ў сваіх малюнках яна і стараецца перадаць
эмоцыі герояў, каб маленькі чытач змог глыбей зразумець сэнс твора. (дадатак В)
Казкi Г. Скаржынскай-Савіцкай закранаюць агульныя праблемы выхавання
юнага пакалення: яны даюць дзецям элементарныя паняццi пра дабро i зло, вучаць
справядлiвасцi, спачуванню, узаемадапамозе, знаходлівасці, важнасці паняцця дружба.
Недарэмна кажуць, што казка лечыць і наталяе душу, вучыць жыць. Яна на самой
справе захапляе ўсе сферы духоўнага жыцця дзяцей.
На мой погляд, такія зборнікі казак даюць магчымасць палюбіць свет кнігі, не
расставацца з ѐю, нягледзячы нават на прысутнасць сучасных гаджэтаў.

Глава 3 Асаблівасці жанру казкі ў творчасці Г.Самойла
Нарадзілася Галіна Самойла ў в. Бандары Гродзенскага раѐна ў 1960 г. Бацькі –
настаўнікі-філолагі. Вершы пісала мама Самойла-Таранка Фаіна Ігнатаўна, тата,
Самойла Сямѐн Осіпавіч, быў ―крытыкам‖ і перакладчыкам. Друкавацца пачала з
падлеткавага ўзросту, першы верш быў надрукаваны ў часопісе ―Бярозка‖, у раздзеле
дзіцячай творчасці ―Верасок‖, калі яна вучылася ў 7 класе. Амаль адначасова з’явіліся
вершы ў раѐннай газеце ―Сельская навіна‖, трохі пазней у ―Гродзенскай праўдзе‖.
(дадатак Д)
У 1986 г. адбыўся дэбют у рэспубліканскай газеце ―ЛіМ‖, прыкладна ў гэты ж
час друкаваліся вершы ў часопісах ―Работніца і сялянка‖, ―Беларусь‖. У канцы 80-х
гадоў падрыхтавала да друку зборнік вершаў ―Раўнавага‖, але, на жаль, ѐн не быў
выдадзены.
У далейшым былі выдадзены ў Гродна два сямейныя зборнікі: ―Сола трох
галасоў‖ (2001 г.) – з мамай і братам; ―Между светом и тьмой‖ (2004 г.) – з мамай і
мужам Зяневічам Барысам.
Пазней убачылі свет дзве кніжкі: ―Зоркі над маўклівай адзінотай‖ (2011 г.) –
вершы і трохі прозы; ―Чароўны ліхтарык‖ (2013 г.) – літаратурная казка ў прозе.
(дадатак Е)
Галіна Самойла зацікавілася перакладамі з рускай мовы на беларускую, шэраг
быў надрукаваны ў газеце ―Рэспубліка‖ пад рубрыкай ―Родная мова‖ на працягу 2015 2017 гг., таксама яна займаецца краязнаўствам з 2013 г. Матэрыялы друкуюцца ў
зборніку ―Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны‖, які выдае ГрДУ імя Янкі
Купалы, адказны рэдактар М.А. Даніловіч. Г. Самойла лаўрэат прэміі ―Залаты
купідон‖ за кнігу вершаў і прозы ―Зоркі над маўклівай адзінотай‖ (2011г).
Праблема маральнага выхавання асобы заўжды была і сѐння застаецца адной з
найважнейшых праблем грамадскага развіцця. Нельга ўявіць паўнавартаснага і
шчаслівага чалавека без разумення прыгажосці, дабрыні, любові. У гродзенскім
выдавецтве ―ЮрСаПрынт‖ у 2013 годзе выйшла асобнай кніжкай казка Галіны
Самойла ―Чароўны ліхтарык‖. На першы погляд здаецца, што сюжэт казкі не
складаны. У анатацыі абазначана, што казка — для дзяцей сярэдняга ўзросту. І
дададзена: ―А магчыма, і для дарослых‖. У той жа час казка напісана лѐгка, цікава,
чытаецца на адным дыханні. Гэтаму спрыяе прадуманы і вывераны сюжэт, а таксама
дасканалае валоданне мастацкай мовай.
У казцы мы знаѐмімся з дзяўчынкай Аленкай, якая імкнецца перамагчы
Жорсткасць. Сѐння тэма агрэсіі і жорсткасці вельмі актуальная. Гераіня казкі Аленка
спачатку дапамагае Жорсткасці, і ад яе за гэтую дапамогу на нейкі час нават
адвярнулася Сонейка. Каб выправіць памылку, Аленка разам з Залацінкам, сонечным
праменьчыкам, адпраўляецца ў падарожжа па душах людзей, каб знайсці Жорсткасць і
знішчыць яе.
Залацінка схаваўся ў чароўны ліхтарык, які дзяўчынка заўсѐды насіла з сабой.
Націскаеш кнопку — і адразу трапляеш у абраную душу. ―Убачыш Жорсткасць —
выпусціш мяне, і я яе знішчу‖, — такой вялікай была мэта ў маленькага сонечнага
праменьчыка.

Аленцы давялося сустрэцца з рознымі праявамі чалавечай душы, якія аўтар
персаніфікавала: Дабратой, Мужнасцю, Шчырасцю, Тугой, Надзеяй, Грубасцю,
Бяздумнасцю,
Залежнасцю,
Самаўпэўненасцю,
Даверлівасцю,
Нахабствам,
Абыякавасцю. І для кожнага вобраза Г. Самойла знаходзіць пэўныя штрыхі і фарбы. У
творы галоўная гераіня сустракаецца з рознымі людзьмі і заглядвае ў іх душы,
дзякуючы такому літаратурнаму прыѐму, аўтар паказвавае чалавека звонку і знутры
адначасова, паралельна.
―Прыгожая дзяўчына: белатварая, грацыѐзна-тоненькая, з доўгімі льнянымі
валасамі, са спакойнымі жаўтавата-зялѐнымі вачамі. Напэўна, так выглядала б кветка
рамонка, калі б яна раптам ператварылася ў чалавека. Гэта партрэт Шчырасці, што
жыве ў душы юнака-студэнта, які не змог прайсці спакойна міма Аленчыных слѐз‖. [9]
А вось так выглядае Самаўпэўненасць: ―Задраўшы галаву, выпрастаўшы спіну,
выцягнуўшы ногі, упѐршыся лакцямі ў падлакотнікі, яна сядзела ў крэсле. На губах яе
блукала ганарлівая ўсмешка. Ніводная частка яе цела, ніводная рыска твару не несла ў
сабе ні пытанняў, ні сумненняў. Усѐ гаварыла: ―Я самая разумная, прыгожая,
смелая…‖ Жыве яна ў душы завуча школы Ганны Дзмітрыеўны. [9]
У казцы ѐсць сцэны, якія літаральна спісаны з жыцця, а ѐсць прыдуманыя. Г.
Самойла расказвае: ―Сцэна з Тугой і Надзеяй таксама ўзятая з жыцця, а пасля
абагуленая і дадуманая – у Каменцы загінулі сыны ажно ў дваіх настаўніц, адзін – да
мяне, а на пахаванні другога я была. У двух сцэнах са школьнага жыцця, дзе
фігуруюць Бяздумнасць, Грубасць, Самаўпэненасць, Нахабства, я абагуліла свой
уласны вопыт настаўніцкай працы, суаднѐсшы яго з вопытам шмат каго з маіх калег,
які аказаўся падобным‖. (дадатак Ж)
Маленькая гераіня казкі вельмі разумная і дасціпная дзяўчынка. Аленка ўсѐ-такі
адшукала Жорсткасць. Гэтая праява душы была ў звычайнага школьніка, які
здзекаваўся і рагатаў з меншых, слабейшых дзяцей.
Залацінка загінуў у паядынку. Жорсткасць хацела знішчыць Аленку, але
дзяўчынка паспела націснуць кнопку чароўнага ліхтарыка… ―Жорсткасць я пакінула
жывой згодна з рэальнасцю – яна, як з’ява, незнішчальная, але з ѐю можна змагацца – і
няхай будзе дрэнна ѐй, а не якой-небудзь добрай якасці чалавека. На жаль, у барацьбе
з Жорсткасцю, часам гіне дабро – напрыклад, Залацінка. Але ж гэта таксама
рэальнасць‖. (дадатак Ж)
Сутнасць казкі ў тым, што трэба несупынна пераўтвараць зло ў дабро ў сваім
паўсядзѐнным жыцці. І тады Жорсткасць будзе ўвесь час хворай і няшчаснай і нікому
не зможа зрабіць нічога дрэннага.
Галіна Самойла ў канцы кнігі змяшчае ліст свайго бацькі Сямѐна Восіпавіча, які
дае прафесійную ацэнку твора. Дарэчы, падкрэслівае ўдалую кампазіцыю,
паслядоўнасць, адсутнасць паўтораў, разнастайнасць і індывідуальнасць вобразаў.
Канец твора ўдалы: заклікае чытача да роздуму, да барацьбы са злом.
У апошнім раздзеле дзеці — Аленка з братам Лѐнькам — гуляюць па ―старых,
вясковых‖ вуліцах гарадка: іх заўсѐды заварожвала вясновая квецень, і яны
―спецыяльна хадзілі туды падпільнаваць гэтае хараство‖. Дзеці знаходзяць зламаную
галінку бэзу: яна завяла, калі пялѐсткі яе гатовы былі вось-вось раскрыцца... Галінка ж
падрыхтавала для вясны свой падарунак — першую белую кветку. ―На жаль,
задуманае не збылося‖, — канстатуе аўтар. Галіна Самойла застаецца вернай сваім

высокім чалавечым прынцыпам ды імкненням не толькі ў паэзіі, не толькі ў казцы для
дзяцей, але і ў жыцці. Лѐнька падымае галінку, прапануе забраць яе дадому і паставіць
у ваду. Галінка — сімвал жыцця. [7]
Імѐны Аленцы і яе браціку Лѐньку аўтар узяла ў сваіх стрыечных брата і сястры.
Вобраз Лѐнькі спісаны з вельмі цікавага хлопчыка Вовы Краўчанкі – з вобразным
мысленнем і неспадзяванымі выказваннямі і ўчынкамі.
Твор зачароўвае ідылічнай карцінай прыгажосці краявідаў, маляўнічасцю
беларускай прыроды. Істотную ролю ў сюжэце адыгрываюць людзі. Яны
дэманструюць тыя ці іншыя маральныя якасці, рысы характараў, перакананні, а іх
учынкі няўхільна вымагаюць у чытача ацэнкі. Апавядальная манера, абраная аўтарам,
вельмі ўдалая. Ужо з першых радкоў у чытача ўзнікае цікаўнасць, прадчуванне
незвычайнага, абвостраная ўвага да падзей. На працягу развіцця сюжэта прысутнічае
інтрыга, захапленне.
Г. Самойла сцвярджае стваральную сілу і перавагу лепшых маральных якасцей:
мужнасці, самаахвярнасці, любві, высакародства—перад усімі цяжкасцямі і
выпрабаваннямі. Казка пераконвае чалавека ў светлым успрыманні жыцця, поўнага
клопатаў і здзяйсненняў,выкараняючы сацыяльнае зло, пераадольваючы жыццѐвыя
перашкоды, выкрываючы інтрыгі супраць дабра. Казка заклікае да пераўтварэння
свету на пачатках чалавечнасці і прыгажосці.

Заключэнне
Сѐння, як ва ўсе часы, у чытачоў казка застаецца адным з самых любімых і
запатрабаваных літаратурных жанраў. Знакаміты педагог В. Сухамлінскі адзначаў: ―
Праз казку, фантазію, праз непаўторную дзіцячую творчасць—верная дарога да сэрца
дзіцяці. Казка, фантазія—гэта ключык, з дапамогай якога можна адкрыць гэтыя
вытокі, і яны забруяць жыватворнымі крыніцамі‖. [1, с. 91]
Праведзеныя назіранні за жанрам літаратурнай казкі дазволілі зрабіць наступныя
вывады:
1. Азначэнні жанру – літаратурная, ці аўтарская, ці пісьменніцкая казка –
указваюць на адну з яго галоўных асаблівасцей, па якой аўтарскія казкі адрозніваюць
ад казкі фальклорнай: наяўнасць аўтара-пісьменніка, прысутнасць у тэксце аўтарскага
пачатку, індывідуальнага стылю пісьменніка-творцы. Беларуская літаратурная казка
мае працяглую гісторыю развіцця і налічвае даволі шмат аўтараў, творы многіх з іх
валодаюць вялікай мастацкай вартасцю. Мы вызначылі высокі ўзровень
запатрабаванасці ў сучасных аўтараў і даследаванасці ў навукоўцаў К.П.Кабашнікава,
С.Шамякінай, Л. Анікінай. Жанр пашыраны ў пісьменнікаў Г. Марчука, Р.
Баравіковай, В. Гапеева, А.
Федарэнкі, А. Бадака. Гродзенскія пісьменнікі Г.
Скаржынская-Савіцкая, Г. Самойла працягваюць традыцыі казачнага пісьменства.
2. Казкі Г. Скаржынскай-Савіцкай, якія ўвайшлі ў зборнік ―Надзейкачарадзейка‖, арыгінальныя і цікавыя, і прызначаны для дзяцей малодшага школьнага
ўзросту. Ва ўсіх казках добрая канцоўка-вывад, звычайна гэта апошні абзац,

ужываюцца словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі, адбываюцца чарадзействы,
напрыклад, Надзейка-чарадзейка вылечыла хлопчыка. У казках Г.СкаржынскайСавіцкай невялікая колькасць герояў, усе героі, сюжэты выдуманыя, фантазія аўтара.
Яны невялікага аб’ѐму, словы ўжываюцца адназначныя, зразумелыя малым чытачам,
пачынаюцца казкі класічна: жыў, жыла, жылі-былі. Героямі твораў з’яўляюцца
жывѐлы, людзі, прадметы, маральныя якасці. У пісьменніцы няма апісанняў прыроды,
як звычайна ў мастацкіх творах. Прырода служыць фонам, на якім адбываюцца
дзеянні твора. Але ўсѐ ж пра навакольны свет падаецца дастаткова звестак (казка ―Як
Звончык шукаў утульную хатку‖). Казкі будуць вельмі цікавымі дапытліваму чытачу,
які яшчэ верыць у цуд і ўмее здзіўляцца, пашыраюць кругагляд дзяцей, насычаюць
новымі ведамі і садзейнічаюць развіццю разумовых здольнасцей. Разам з гэтым, яны
валодаюць вялікім выхаваўчым патэнцыялам. Казкі Г.Скаржынскай-Савіцкай шырока
вядомыя не толькі на Гродзеншчыне, але і ў Беларусі, уключаны ў школьную
праграму, адзначаны на дзяржаўным узроўні.
3. Казка ―Чароўны ліхтарык‖ Г. Самойла – гэта псіхалагічна-філасофскае
разважанне, героям даецца не толькі знешняя характарыстыка, але і ўнутраная, героі
маюць сваіх прататыпаў, яны ўзятыя з жыцця. Твор прызначаны для дзяцей сярэдняга
ўзросту, а таксама для дарослых, а яны ўжо добра ведаюць, што ў жыцці праўда, а што
— не.У ім казачнае пераплятаецца з апавядальным. Шмат апісанняў прыроды складае
істотнае адрозненне літаратурнай казкі ад народнай. Канцоўка твора заклікае да
роздуму пра барацьбу дабра са злом. Хочацца, каб кожны, апынуўшыся ў пэўнай
жыццѐвай сітуацыі, узгадаў ―Чароўны ліхтарык‖ і, па магчымасці, не дазваляў
размнажацца жорсткасці, абыякавасці, нахабству, грубасці, бяздумнасці.
4. Казкі гэтых дзвюх пісьменніц чарадзейныя, нават па назве падобныя, шырока
выкарыстоўваюцца словы з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі, героі казак
аднолькавыя, гэта Шчырасць, Надзея (―Шчырасць і Зайздрасць‖ Г. СкаржынскайСавіцкай), Залацінка і Сонечны зайчык. У казках прысутнічае захапляльны сюжэт, які
заклікае задумацца аб каштоўнасцях сучаснага жыцця і ўзаемаадносінах паміж
людзьмі.
Адрозніваюцца казкі сваѐй самабытнасцю, аўтарскім поглядам на жыццѐ, сваім
аб’ѐмам, распаўсюджаннем сярод чытачоў, рознай катэгорыяй чытачоў, канцоўкай
(Поўная перамога дабра- Г.Скаржынская-Савіцкая, Жорсткасць застаецца жыць- Г.
Самойла). У казцы ―Чароўны ліхтарык‖ няма герояў жывѐл.
Такім чынам, літаратурная казка адпавядае жанравым патрабаванням, што не
адмяняе аўтарскага права на эксперымент і арыгінальнасць. У сучаснай літаратурнай
казцы традыцыі і наватарства арганічна спалучаюцца. Жанравыя прыкметы зместу і
формы казкі аўтарамі вытрымліваюцца. Пісьменнікі пашыраюць магчымасці
традыцыйнага жанру: у адборы персанажаў, у адсутнасці яўна выражанага канфлікту
дабра і зла, у лакалізацыі прасторы, у дамінаванні пазнавальнага аспекту зместа.
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Дадатак А
Г. Скаржынская-Савіцкая

Дадатак Б
Зборнік «Надзейка-чарадзейка»

Дадатак В

Малюнкі аўтара

Ілюстрацыя з казкі «Надзейка-чарадзейка»

Ілюстрацыя з казкі «Расінка і Сонечны Зайчык

'
Ілюстрацыя з казкі «Сарока-выратавальніца»

Ілюстрацыя з казкі «Як Звончык шукаў утульную хатку»
Дадатак Г

Інтэрв’ю з Г. Скаржынскай-Савіцкай 17.01.2019
Ганна Скаржынская-Савіцкая ўпэўнена, што думкі матэрыяльныя. Як сябе
запраграмуеш, так і будзе. За апошні час выйшлі зборнікі казак ―Надзейкачарадзейка‖, ―Казкі-чамучкі‖, што пабачылі свет у прэстыжным сталічным выдавецтве
―Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі‖ і зборнік апавяданняў ―Вавѐрчын
баравік‖, выдадзены ў Гродна. Дарэчы, за гэтыя кнігі Ганна Скаржынская-Савіцкая
адзначана прэміяй імя Аляксандра Дубко абласнога выканаўчага камітэта ―За творчыя
дасягненні ў галіне культуры і мастацтва‖. Гродзенская дзіцячая пісьменніца за кнігу
―Надзейка-чарадзейка‖ стала адным з лаўрэатаў Нацыянальнай літаратурнай прэміі.
– Ганна Іосіфаўна, на які ўзрост разлічаны вашы кнігі?
– Яны для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Але кніга ―Вавѐрчын
баравік‖ можа быць цікавай і пяці-, шасцікласнікам, бо там больш сур’ѐзныя тэмы. Да
прыкладу, апавяданне ―Залатая дзяўчынка‖. Галоўная гераіня сталее, напярэдадні
пераходнага ўзросту становіцца непрыгожай. І хлопчык-аднакласнік абсмяяў яе.
Аднак яна пачула свой унутраны голас, ѐн падбадзѐрвае яе, дапамагае жыць. Вырастае
наша дзяўчынка прыгожай, мілай, і той жа хлопчык на апошнім званку ў школе
просіць у яе прабачэння.
– Кажуць, вашы кнігі добрыя і вельмі светлыя.
– Сама неаднойчы гэта чула. Нашы дзеці напічканы негатыўным, нечым грубым, што
адмоўна ўплывае на іх выхаванне і развіццѐ. Па тэлебачанні ім навязваюць
мультфільмы, якія нічога добрага не нясуць – гарыць, ляціць і плавіцца, або нешта
павярхоўнае. Увогуле згінулі мультфільмы нашага дзяцінства – шчырыя, светлыя,
выхаваўчыя. А я на сустрэчах са сваімі чытачамі гавару ім, што мне хочацца, каб яны
выраслі добрымі. Бо дабрыня, шчырасць, спагада – гэта тое, што заўсѐды было
каштоўнасцю, тыя якасці, на якіх будзе трымацца свет. Дзіцячы ўзрост самы адказны.
А дзеці, як калька многае ўбіраюць у сябе ад дарослых. Ад нас залежыць, якімі
вырастуць нашы дзеці, таму я стараюся знаходзіць тэмы для твораў, каб юны чытач
мог паразважаць, што такое добра, а што – кепска.
– Аўтары, якія пішуць для малых, часта арыентуюцца на ўласных дзяцей ці
ўнукаў. Як было ў вашым выпадку?
– Мая творчасць пачалася з нараджэннем маіх дзяцей. Першыя апавяданні і казкі
складала для сыноў Паўла і Віталія, якія цяпер ужо дарослыя. Старалася, каб гісторыі
былі павучальныя, цікавыя. Каб дзеці не проста паслухалі іх і забыліся, а каб было аб
чым задумацца.
– Ці былі ўласныя дзеці не толькі першымі чытачамі, але і крытыкамі?
– Старшыня абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч даўно
мне параіла: ―У вас дзеці ѐсць – дык, калі напішаце верш ці казку, перш ім чытайце.
Дзе вы памыліліся, яны адразу адчуюць і падкажуць, што трэба змяніць‖. І сапраўды,
свае вершы я чытала малодшаму сыну Віталіку, і ѐн насамрэч падказваў, дзе ѐсць
памылка. Неяк паспрабавала напісаць апавяданне на тэму камп’ютарных гульняў,
прачытала сыну, ѐн недаверліва заўважыў, што так не бывае. У выніку перарабіла.
– Вашы кнігі ―Вечарынка‖, ―Расінка і Сонечны зайчык‖, ―Прыгоды хамячка
Тошкі‖, ахвотна купляюць, ведаюць не толькі ў Гродна, але па ўсѐй Беларусі.
Можа, падкажаце сакрэт, як пісаць, каб яны падабаліся маленькім чытачам?

– Пэўна, сакрэт у тым, што трэба пісаць на сучасныя тэмы. Прычым ад душы, шчыра,
аддана, каб маленькі чытач бачыў гэта і каб кожны радок свяціўся пранікнѐнасцю.
Добрыя светлыя казкі яшчэ ніколі не пашкодзілі ў выхаванні дзяцей.
– Я даведалася, што Вы самі ствараеце малюнкі да сваіх аповедаў.
– Так. На сѐнняшні дзень, толькі адну маю кнігу ―Прыгоды хамячка Тошкі‖
ілюстраваў прафесійны мастак. Праўда, у рускім варыянце яна выйшла з маімі
малюнкамі. З дзяцінства любіла маляваць, аднак не было дзе развіць гэтыя здольнасці.
Смешна, але доўга не ўмела маляваць дзяцей, яны ўсѐ выходзілі дарослымі. Пасля
навучылася, цяпер атрымліваюцца мілыя, эмацыянальныя хлопчыкі і дзяўчынкі –
героі маіх твораў.
– Ганна Іосіфаўна, раскажыце, калі ласка, пра кнігу ―Надзейка-чарадзейка‖.
– Гэта зборнік казак, які пабачыў свет у 2014 годзе ў сталічным выдавецтве
―Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі‖. Там сабраны пазнавальныя і
павучальныя казкі. Вось, да прыкладу, гісторыя пра жаўрука Звончыка, які шукаў
утульную хатку. Дзякуючы ѐй дзеці даведваюцца пра іншых птушак і ў якіх гнѐздах
яны жывуць. Нашаму Звончыку ўсѐ здавалася, што яго хатка не надта ўтульная. Больш
за ўсѐ ѐн марыў пабываць на буслянцы, якая яго вельмі вабіла. Але калі апынуўся там,
аказалася, што буслянка для яго зусім нязручная: галінкі ляжаць няшчыльна, лапкі
жаўрука пастаянна правальваюцца. Затое для буслоў гэта незаўважна. Вось і
атрымліваецца, што наш герой разам з чытачом прыходзіць да высновы: свой дом –
самы лепшы і самы ўтульны.
– Галоўныя героі казак – жывѐлы?
– Не толькі. Казка, што дала назву зборніку, пра хлопчыка, які шмат часу праводзіў за
камп’ютарам і ўрэшце атрымаў скаліѐз. Надзейка – гэта яго мара, спадзяванне і
жаданне вылечыцца. Як і ва ўсіх казках, тут таксама ўсѐ заканчваецца добра. Ёсць у
зборніку і ―матэматычная‖ казка, якую я напісала да 55-годдзя выдатнага беларускага
часопіса для дзяцей ―Вясѐлка‖. Там дзейнічаюць Апавяданне, Рэбус, Загадка… Але
галоўнай гераіняй становіцца Коска. А чаму, маленькія чытачы даведваюцца, калі
прачытаюць гісторыю. Незвычайная казка ―Шчырасць і Зайздрасць‖ падкажа, з якім з
гэтых пачуццяў лепш сябраваць.
– Вы кажаце, што вашы казкі павучальна-пазнавальныя. Але ж дзеці не любяць
―маралізатарства‖.
– Як стварыць казку, якая будзе не проста забаўляльнай, але і павучальнай? Гэта
сапраўды складана. Стараюся павольна, незаўважна падвесці маленькага чытача да
высновы, каб ѐн сам зразумеў галоўную думку твора. Спадзяюся, атрымліваецца, бо
таксама лічу, што мараль нельга навязваць, яна павінна быць лѐгкай і толькі на
канкрэтных прыкладах.
--Чаму менавіта казкі?
–У мяне не толькі казкі, але ѐсць цэлыя зборнікі апавяданняў. Дарэчы, шмат на
сучасныя, школьныя тэмы: пра сяброўства, пра складаныя сітуацыі, з гумарам. Як
кажуць, у ногу з часам.
Але, калі гаварыць пра казкі, то дзякуючы ім, гэтым даволі простым і кароткім
аповедам, дзеці вучацца таму, як трэба паводзіць сябе ў розных жыццѐвых сітуацыях,
не баяцца цяжкасцяў і жыццѐвых праблем, вучацца жыць на вельмі простых і
зразумелых для іх прыкладах, адрозніваць дабро ад зла. Казка – гэта свайго роду

мадэль свету вакол нас. Казкі ўплываюць на псіхіку дзяцей, дапамагаюць выхоўваць у
іх тыя ці іншыя рысы характару, развіваюць уяўленне, бударажаць фантазію і
трэніруюць памяць. Казкі раздаюць надзею, з'яўляюцца нейкім каталізатарам
станоўчых эмоцый і пазітыўнага настрою. Яны заўсѐды папулярныя, гэта часцінкі
дабра і шчасця, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне ўжо шмат гадоў, гэта
бясцэнны вопыт набыты пакаленнямі. Напэўна няма такога чалавека, які не чытаў бы
казак у сваім дзяцінстве і не распавядаў бы іх сваім дзецям.
—Якія асаблівасці вашых казак?
—Самай галоўнай прыкметай казкі з'яўляецца тое, што ўсе падзеі у ѐй заснаваны
выключна на выдумцы. Пералічваючы прыкметы казкі, варта пачаць з магчымасці
адарваць чытача ад штодзѐннасці і перанесці ў выдуманы свет.
Па жанравых
асаблівасцях, у мяне ѐсць казкі чароўныя і бытавыя. Ёсць казкі ў якіх галоўныя героі:
жывѐлы, кветкі, птушкі. Стараюся, каб дзеці маглі знайсці там і пазнавальнае, і
павучальнае, незаўважна падвесці маленькага чытача да высновы, каб ѐн сам зразумеў
галоўную думку твора, а ў некаторых выпадках – пазнаць сябе. Яны даюць урокі і
развіваюць правільныя маральна-этычныя каштоўнасці. Учынкі галоўнага героя
паказваюць, якім павінен быць добры чалавек, накіроўваюць на правільны жыццѐвы
шлях і даюць станоўчы прыклад маленькаму чытачу. Казкі ―Чароўная Снежная баба‖,
―Як Глаша выратавала Гошу‖ больш забаўляльныя, вясѐлыя.
Зразумела, што ілюстраваная кніга – асаблівы свет, у якім мастацкая ілюстрацыя
і літаратурны тэкст функцыянуюць у адзіным комплексе, дапамагаюць юнаму чытачу
ўспрыняць кнігу як шматпланавы твор мастацтва. Мастацкая ілюстрацыя –
найважнейшы элемент кнігі для дзяцей, шмат у чым вызначае яе мастацкую
каштоўнасць, характар эмацыйнага ўздзеяння, магчымасці выкарыстання яе ў працэсе
эстэтычнага выхавання чытачоў. Таму ў сваіх малюнках я і стараюся перадаць эмоцыі
герояў, каб маленькі чытач змог глыбей зразумець сэнс твора, што я хацела да яго
данесці.
— Колькі казак напісана?
—У маім пісьменніцкім багажы больш за 200 казак на беларускай і рускай мовах, але
не ўсе яшчэ пабачылі свет. Выдаць бясплатна кнігу ў дзяржаўным выдавецтве вельмі
складана.

Дадатак Д
Галіна Самойла

Дадатак Е
Казка ―Чароўны ліхтарык‖

Дадатак Ж
Галіна Самойла: Як я стварала казку ―Чароўны ліхтарык‖
У 1980 годзе я была ў будаўнічым атрадзе ў Малдаўскай ССР – пасѐлак
Слабадзея, Тыраспальскі раѐн. Там са мной адбылася незвычайная гісторыя. Гуляла па
пасѐлку адна. Да мяне падышла маленькая згорбленая бабулька. Сказала, што яна
заблудзілася трохі, не можа трапіць дадому. Назвала сваю вуліцу. Я пачала шукаць з
ѐю гэтую вуліцу. Знайшлі хутка, бо пасѐлак той невялікі. Бабулька падзякавала мне і
сказала: ―Ну, ты ўжо ідзі сабе, а я тут свой дом сама знайду‖. Яна пайшла наперад, а я
павярнула назад. Павярнула толькі на некалькі секунд, бо адразу ж падумала: ―Трэба
прасачыць, ці знойдзе бабулька дом. Можа, ѐй трэба будзе яшчэ дапамагчы‖.
Адвярнулася да вуліцы – і не ўбачыла бабулькі. Хадзіла яна вельмі марудна, нават да
бліжэйшай каліткі дайсці не паспела б, на маю думку. І – няма! Засталася пад
уражаннем, што сустрэлася з нейкай казачнай асобай.
З 1981 г. па 1984 г. я пасля заканчэння інстытута адпрацоўвала тры гады ў
Шчучынскім раѐне – спачатку ў Каменцы, пасля ў Багушах. У Каменцы школа
сярэдняя, у мяне была вялікая нагрузка, першыя гады працы трэба было шмат чаму
вучыцца, і было не да творчасці. Аднак я вяла літаратурны гурток, і мы з вучнямі
пісалі вершы, замалѐўкі, казкі, апавяданні. Усе гэтыя творы я пазней аформіла ў
альбом. Адну казку ў вершах мы паслалі нават у часопіс ―Піянер‖ і атрымалі на яе
амаль станоўчы водгук, прапаноўвалася толькі трохі яе дапрацаваць. Але мы яе не
дапрацавалі, таму што праз два гады я перавялася на працу ў Багушы.
У Багушах школа была базавая, класы невялікія, у мяне з’явіўся вольны час.
Стварыліся таварыскія адносіны з загадчыцай бібліятэкі, і я пачала часта туды
завітваць. Вось тады я і зацікавілася па-сапраўднаму літаратурнымі казкамі.
Перачытала кнігі ўсіх сусветна вядомых казачнікаў, якія там былі – Андэрсэна,
Гофмана, Радары, Носава, Олеша, Лагіна, Льюіса Кэррола, Яна Ларры, Шарля Перро,
братоў Грым, Экзюперы і іншых.
Пачала збіраць сваю ўласную бібліятэку
літаратурных казак. Чытала і перачытвала яе, вывучала літаратурную казку як жанр,
законы яе стварэння. Мне захацелася пісаць казкі.
Казку ―Чароўны ліхтарык‖ я пачала ствараць у Багушах у 1983 г. У памяці была
загадкавая бабуля са Слабадзеі. На яе аснове я прыдумала вобраз Жорсткасці, якая
падарожнічае па чалавечых душах, а часам можа апынуцца і на звычайнай вуліцы,
знешнасць ѐй значна змяніла. Я тады дапамагла бабулі. А ці добра я зрабіла? Мая
гераіня Аленка таксама дапамагла – Жорсткасці, і ад яе за гэтую дапамогу на нейкі час
нават адвярнулася Сонейка. Каб выправіць памылку, Аленка разам з Залацінкам,
сонечным праменьчыкам, адпраўляецца ў падарожжа па душах людзей, каб знайсці
Жорсткасць і знішчыць яе.
Імѐны Аленцы і яе браціку Лѐньку ўзяла ў сваіх стрыечных брата і сястры. Іх
мама, мая цѐтка Ніна Іванаўна Самойла, якая выкладала беларускую мову ў
Гродзенскім педінстытуце, а пасля ўніверсітэце, яксьці сказала: ―Аленка – гэта лянок і
Лѐнька – лянок. Я люблю беларускі лянок, таму так назвала сваіх дзяцей‖. Так у мяне
атрымаліся Аленка і Лѐнька Лянок.
Далей у казцы я персаніфікавала і яшчэ некаторыя якасці чалавека: Дабрату,
Мужнасць, Шчырасць, Тугу, Надзею, Грубасць, Бяздумнасць, Залежнасць,
Самаўпэўненасць, Даверлівасць, Нахабства, Абыякавасць. (Здаецца, усе пералічыла,

якія ў казцы ѐсць). Падарожнічаючы па душах, Аленка і Залацінка маюць магчымасць
сустракацца, гутарыць, уступаць у адносіны з імі – баяцца іх, ратавацца ад іх,
сябраваць з імі, назіраць за імі.
Я атрымала магчымасць, дзякуючы такому літаратурнаму прыѐму, паказваць
чалавека звонку і знутры адначасова, паралельна. Мне было гэта вельмі цікава,
паколькі са школьных гадоў мяне вабілі такія галіны навукі, як псіхалогія, філасофія,
сацыялогія.
У казцы ѐсць сцэны, якія я літаральна спісала з жыцця, а ѐсць прыдуманыя. Так,
Балтыка – гэта сусед бабулі Ядзі, у якой я кватаравала ў Багушах. Ён сапраўды некалі
служыў у Балтыйскім флоце, спіўся і прыехаў жыць да бацькоў, часта заходзіў да маѐй
бабулі пазычыць грошай; нават партрэт ягоны я спісала з натуры. Сцэна з Тугой і
Надзеяй таксама ўзятая з жыцця, а пасля абагуленая і дадуманая – у Каменцы загінулі
сыны ажно ў дваіх настаўніц, адзін – да мяне, а на пахаванні другога я была. У двух
сцэнах са школьнага жыцця, дзе фігуруюць Бяздумнасць, Грубасць, Самаўпэненасць,
Нахабства, я абагуліла свой уласны вопыт настаўніцкай працы, суаднѐсшы яго з
вопытам шмат каго з маіх калег, які аказаўся падобным.
У 1984 годзе я пераехала ў Гродна і ўладкавалася на працу ў дзіцячы сад. Казка
яшчэ была не закончанай, я працягвала працаваць над ѐй. У маѐй групе быў вельмі
цікавы хлопчык Вова Краўчанка – з вобразным мысленнем і неспадзяванымі
выказваннямі і ўчынкамі. З яго я спісала вобраз Лѐнькі – у казцы шмат літаральна
працытаваных ягоных слоўцаў, апісаныя яго паводзіны. Так, напрыклад, ѐн сапраўды
аднойчы расказаў мне, што прывязвае да рук газеты і саскоквае з імі з канапы,
махаючы рукамі, як крыламі, - вучыцца лятаць. Але ѐсць цікавыя выказванні і ад
іншых дзетак, то бок вобраз усѐ ж трохі абагулены.
Сцэны са Шчырасцю і з Жорсткасцю ў апошняй главе я прыдумала, але таксама
адштурхоўвалася ад рэальных уражанняў і ўспамінаў. Так, я сама вельмі любіла
катацца на чортавым коле, якое ў часы майго студэнцтва было ў Каложскім парку.
Пасля экзаменаў мы заўсѐды хадзілі катацца на каруселях, на качэлях у парк
Жылібера. Адносна апошняй главы, я і сама была аб’ектам здзекаў і бачыла, як
здзекуюцца мацнейшыя дзеці са слабейшых – на жаль, гэта жыццѐ.
Жорсткасць я пакінула жывой згодна з рэальнасцю – яна, як з’ява, незнішчальная,
але з ѐю можна змагацца – і няхай будзе дрэнна ѐй, а не якой-небудзь добрай якасці
чалавека. На жаль, у барацьбе з Жорсткасцю, часам гіне дабро – напрыклад, Залацінка.
Але ж гэта таксама рэальнасць.
Такім чынам, канчатковай перамогі дабра над злом у маѐй казцы не адбылося. За
гэта мяне некаторыя крытыкі папракалі. Але ж я пакінула канец без паправак. Папершае, у канкрэтным выпадку, апісаным мною ў апошняй главе, дабро перамагло зло,
зло пакаранае і збянтэжанае. Але паўтаруся, як з’ява жыццѐвая, яно непераможнае,
таму канчаткова яно не гіне. Сутнасць казкі ў тым, што трэба несупынна пераўтвараць
зло ў дабро ў сваім паўсядзѐнным жыцці. І тады Жорсткасць будзе ўвесь час хворай і
няшчаснай. І нікому не зможа зрабіць нічога дрэннага.
Па-другое, мая казка адрасаваная не малым дзецям, а старэйшым, нават і
дарослым людзям. А яны ўжо добра ведаюць, што ў жыцці праўда, а што – не.
Астрынская бібліятэкар Ганна Аляксандраўна правяла даследаванне, як чытаецца мая

казка і выявіла, што з дзяцей найбольш яна падабаецца падлеткам. А таксама
спадабалася яна шмат каму з дарослых чытачоў.
Казка па аб’ѐме невялікая, а пісалася яна доўга і скрупулѐзна. Застаўся нашмат
таўсцейшы стос чарнавікоў, чым канчатковая кніжачка. Я паставіла мэту перадаць
падзеі ў карцінах, а не распавясці аб іх. Апошнім часам проза часта пішацца менавіта ў
апавядальным стылі, і гэта больш стыль журналістаў, чым пісьменнікаў. Пісьменнік
павінен намаляваць словамі, я ў гэтым перакананая, таму ўпарта старалася намаляваць
і так шмат працавала над казкай.
На жаль, мой твор не ўхвалілі ні гродзенскія літаратары, ні мінскія. Прыватных
выдавецтваў раней не было, таму ѐн доўга праляжаў ―у стале‖. Я выдала яго сама,
прыватна, толькі ў 2013 годзе, а працу над ім закончыла ў 1988 – 89 гадах, калі была ў
дэкрэце са старэйшым сынам. Калыхала яго і адначасова друкавала канчатковы
варыянт казкі на машынцы, якую ўзяла на пракат. Калі ўспомніць, што пачала
працаваць над казкай у 1983 годзе, то, як бачыце, праца была доўгай і на выхадзе –
даволі невялікі твор. Да гэтага часу не ведаю, наколькі ѐн значны.
Першапачаткова ў мяне была задумка аздобіць казку вершамі. Я напісала вершы
―Надзея‖, ―Туга‖, ―Мужнасць‖, ―Шчырасць‖. Але ў далейшым яны ў казку ―не
ўставіліся‖, і я адмовілася ад сваѐй задумкі. Вершы надрукаваны ў зборніку ―Сола
трох галасоў‖ як незалежныя, не звязаныя ні між сабою, ні з казкаю творы.

