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У канцы 2020 года ў Гродне ўбачыла свет чарговая кніга 
для дзяцей. Гэта казка. Яе аўтар вядомая дзіцячая 
пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая. Навінка 
атрымала назву «А ў нас – зорны час».  
 
У дадзеным выпадку і сапраўды можна казаць пра  чароўнае 
супадзенне зорак. Таму што  рукапіс менавіта гэтай кнігі па 
выніках III Абласнога конкурсу рукапісаў імя Цѐткі (Алаізы 
Пашкевіч) стаў найлепшым у намінацыі «Дзіцячая кніга». Але 
ці толькі ў зорках справа?  
 
Як паведамляецца ў анатацыі, у новай казцы «А ў нас – зорны 
час» вясѐлыя звяркі-героі ў захапляльнай, гульнѐвай форме 
знаѐмяць чытача з вядомымі ўстойлівымі выразамі – 
фразеалагізмамі, крыніцамі народнай мудрасці. Кожная 

частка казкі раскрывае сэнс гэтых народных мудрынак-залацінак. Кніга будзе карысным дапаможнікам 
не толькі дзецям, але і настаўнікам беларускай мовы і літаратуры, выхавальнікам, бацькам.  
 
Аўтар новага выдання для дзяцей – Ганна Скаржынская-Савіцкая – з’яўляецца лаўрэатам 
Нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі «Лепшы твор для дзяцей і юнацтва» (2014), лаўрэатам 
Прэміі імя А.І.Дубко Гродзенскага аблвыканкама ў намінацыі «Пісьменнік года-2014». Сѐння гэта – адзін 
з самых дасведчаных, і што самае галоўнае, запатрабаваных айчынных дзіцячых пісьменнікаў. Веданне 
чароўнага свету дзяцінства, паглыбленне ў дзіцячую псіхалогію, а таксама арганічная мова, добрае 
валоданне сродкамі мастацкасці, некаторыя асабістыя рысы характару – цікаўнасць, любоў да жыцця і 
людзей, жыццярадаснасць, працавітасць – дазваляюць Ганне Іосіфаўне кожны раз нібыта 
ператварацца ў вобраз свайго патэнцыйнага чытача. Гэта надае кнiгам Ганны Скаржынскай-Савіцкай 
асаблівы выхаваўчы эфект. Поспех прыносіць яшчэ і ўдалы выбар тэм для творчай распрацоўкі. 
Нацыянальны і еўрапейскі фальклор, традыцыі вуснай народнай творчасці беларусаў з яе невычэрпнай 
мудрасцю і прыгажосцю мовы, цікавасць дзяцей і моладзі да роднага слова, да нашых нацыянальных 
вытокаў знайшлі арыгінальны водгук пісьменніцы ў выглядзе новай казкі. Такія ўстойлівыя выразы 
(фразеалагізмы), як «Вадой не разальеш», «На вагу золата», «Як з гуся вада» і падобныя, – знаѐмыя 
многім. У казцы гродзенскай дзіцячай пісьменніцы «А ў нас – зорны час» усѐ гэта назвы асобных частак 
твора, дзе пры дапамозе яскравых герояў і апісання іх прыгод векавая народная мудрасць фактычна 
тлумачыцца на мове дзіцяці. Проста, дасціпна, карысна. Што і дазволіла пісьменніцы дадаць у 
скарбонку ўласных творчых дасягненняў Прэмію імя нашай славутай зямлячкі Алаізы Пашкевіч (Цѐткі). 
Вось такі ѐн, зорны час Ганны Скаржынскай-Савіцкай, герояў новай казкі і яе маленькіх чытачоў.    
 

Выдавец і паліграфічнае выкананне – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЮрСаПрынт» (Гродна). 
Яркія каляровыя ілюстрацыі да кнігі пісьменніца па традыцыі выканала сама. У хуткім часе новая, 15-я 
па ліку кніга Ганны Скаржынскай-Савіцкай «А ў нас – зорны час» з’явіцца ў бібліятэках і гандлѐвай 
сетцы. 
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