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 Прапануем Вашай увазе методыка-бібліяграфічныя матэрыялы, прысвечаныя 70-

гадоваму юбілею беларускага пісьменніка, галоўнага рэдактара часопіса «Вясёлка», 

Прэзідэнта Беларускага дзіцячага фонду, члена Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці 

Уладзіміра Ліпскага.             

           Методыка-бібліяграфічныя матэрыялы прызначаны для бібліятэкараў, кіраўнікоў 

дзіцячага чытання, спецыялістаў па выхаваўчай рабоце з падрастаючым пакаленнем і   

ўсім, хто цікавіцца сучаснай беларускай літаратурай.   
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УСТУП 

 
6 мая 2010 года спаўняецца 70 гадоў з дня нараджэння вядомага беларускага 

пісьменніка, галоўнага рэдактара часопіса «Вясёлка», Прэзідэнта Беларускага дзіцячага  

фонду, члена Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці Уладзіміра Ліпскага. Ён  аўтар 

шырока вядомых кніг:  «Падкідыш», «Бацькі і дзеці», «Жыві сёння», «Мама. Малітва 

сына», «Бацька. Пісьмы сына», «Я: Праўдзівы аповяд пра твой і мой радавод», 

«Адпяванне жывых», «Каралева белых прынцэс», «Вясёлая азбука», «Клякса-Вакса і 

Янка з Дзіўнагорска», «Басанож па зорках», «Як Бог стварыў свет», «Я тут жыву» і  

іншых. 

Многія бібліятэкі ўжо пачалі работу па падрыхтоўцы да святкавання юбілею 

пісьменніка. Пажадана, каб бібліятэкары шырэй выкарыстоўвалі кнігі  У. Ліпскага ў 

размовах з бацькамі, у індывідуальных і калектыўных гутарках з падлеткамі, з чытачамі 

сярэдняга школьнага ўзросту. Прапануем засяродзіць  увагу на такіх кнігах, як «Падкідыш», 

«Бацькі і дзеці». Добра, калі гэтыя кнігі прачытаюць самі бацькі, можна наладзіць з імі 

абмеркаванне саміх твораў ці асобных праблем, што ўзнімае аўтар, каб не забываліся таты і 

маці на свой святы абавязак перад дзецьмі, перад Бацькаўшчынай і будучым.  

У кнігах «Падкідыш», «Бацькі і дзеці» ёсць таксама матэрыял на чарнобыльскую 

тэму. Своеасаблівым чарнобыльскім рэпартажам з'яўляецца раздзел «Пакуль жывуць 

буслы».  

Добра б было разам з чытачамі-падлеткамі прачытаць гэтыя хвалюючыя, 

насычаныя болем старонкі. Чалавек павінен быць   спагадлівым,  міласэрным,   

здольным  адгукнуцца,  нават 

 паплакаць над чужой бядой. Чарнобыльскі матэрыял можна ўключыць у змест урокаў, у 

гутаркі, у сцэнарыі на гэтую тэму. 

Пазнаёміўшыся з кнігай «Я» ці ўрыўкам з яе, некаторыя чытачы загараюцца 

жаданнем даследаваць свой радавод. Добра, калі ім у гэтым дапамогуць бацькі, 

настаўнікі, бібліятэкары, іншыя дасведчаныя людзі. Своеасаблівым узорам будзе для іх 

таксама змешчаны ў падручніку фрагмент радаводу Янкі Купалы (па баць-коўскай лініі). У 

працэсе гэтай захапляючай і вельмі карпатлівай працы чытачы і наогул кожны, хто 

займецца такім даследаваннем, адкрыюць для сябе шмат цікавага, дазнаюцца пра 

родзічаў, якіх не ведалі, лепш пазнаюць таксама сваіх бацьку, маці. 

 Змешчаны ў раздзеле «Дунін-Марцінкевіч і пінская шляхта» матэрыял дапаможа 

бібліятэкарам  здзейсніць разам з чытачамі завочнае падарожжа, а калі ёсць магчымасць, 

дык і арганізаваць паездку-экскурсію па родных мясцінах гэтага пісьменніка, наведаць 



былы фальварак Панюшкавічы, дзе нарадзіўся Дунін-Марцінкевіч, Люцынку, дзе былі 

напісаны амаль усе яго творы. 

Аповесць-казка  У. Ліпскага «Клякса-Вакса і Янка з Дзіўнагорска» прадставіць дзецям 

мажлівасць адправіцца ў фантастычнае падарожжа, трапіць у горад Лічбаў, дзе Янка і 

знайшоў Пяцёрку. Кніга дапамагае дзецям спасцігнуць некаторыя сакрэты матэматыкі, 

вучыць іх стараннасці і настойлівасці ў авалоданні  ведамі. 

Спадабаецца дзецям і аповесць-казка “Пра Андрэйку Добрыка і Чорціка Дуроніка», 

якая ўвайшла ў кнігу яго выбраных твораў «Вясёлая Азбука». Дзеці з задавальненнем 

сочаць за разгортваннем сюжэта і разам з новым героем Андрэйкам Добрыкам  

далучаюцца  да  Краіны  ведаў.  Пабываўшы ў Букварыі,  

яны робяць яшчэ адзін крок у незвычайнае, але гэтае незвычайнае непасрэдна звязана з 

паўсядзённымі школьнымі справамі.  Тут пісьменнік праяўляе вельмі шчодрую фантазію. 

У творы шмат пазнавальнага матэрыялу, расказваецца нават пра Чырвоную кнігу.   

Ёсць у кнізе «Вясёлая азбука» і аповесць пра дзяўчынку Алёнку (зноў жа так 

пазначыў жанр сам аўтар) «Каралева белых прынцэс». Гэта ў пэўнай меры і дзённік 

бацькі, у якім занатаваны асноўныя падзеі з жыцця Алёнкі, ад яе нараджэння да 

паступлення ў першы клас. Як і ў іншых сваіх творах, У. Ліпскі праяўляе зайздросную 

назіральнасць, збіраючы пакрысе факты, што дазваляюць яму ўважліва ставіцца да дзіцяці 

як да асобы, у якой багаты ўнутраны свет. Карысць ад гэтай аповесці, бадай, у першую 

чаргу дарослым, бо на яе старонках прысутнічаюць і пэўныя ўрокі той педагогікі, што 

трымаецца на трывалых устоях народнай маралі. 

Нельга абмінуць увагай і мастацка-дакументальную аповесць «Крутыя вёрсты» 

(1980), гераіня якой жанчына незвычайнага лёсу Зінаіда Тусналобава-Марчанка, 

медсястра, якая выратавала дзесяткі байцоў, а сама засталася інвалідам. Сёння яе няма 

ўжо ў жывых, а людзі памятаюць пра яе. Аповесць напісана з любоўю да Чалавека. 

Асобныя раздзелы яе карысна прачытаць нават і самым маленькім. 

Кніга «Басанож па зорках» багата матэрыялам, які можа быць выкарыстаны 

бібліятэкарам для правядзення літаратурных чытанняў, падрыхтоўкі літаратурна-

музычных вечароў, прысвечаных Ігару Лучанку. Мэтазгодна правесці цыкл вечароў, 

звязаных з гісторыяй стварэння вядомых песень гэтага таленавітага творцы. У кнізе 

«Басанож па зорках» пра іх гаворыцца прафесійна, захоплена. Ёсць тут і ноты, і тэксты 

тых песень, што пазначаны ў «Актаве сёмай». Варта ўключыць у праграму літаратурна-

музычных вечароў водгукі чытачоў пра песні, музыку I. Лучанка, выканаць песні гэтага 

кампазітара, а таксама па-мастацку прачытаць у музычным суправаджэнні невялікія 

ўрыўкі з аповесці «Басанож па зорках», можна падрыхтаваць літаратурна-музычную 



кампазіцыю па асобных раздзелах гэтай кнігі, інсцэніраваць некаторыя яе эпізоды, 

правесці літаратурна-музычную віктарыну і інш. 

Матэрыял для правядзення свята гумару ёсць у кнізе Уладзіміра Ліпскага 

«Аўцюкоўцы», якая ўбачыла свет у 1995 годзе, другое, значна дапоўненае яе выданне 

з'явілася ў 2000 годзе. У кнігу «Аўцюкоўцы» ўвайшлі жарты, анекдоты, прыпеўкі, 

дражнілкі, вясёлыя, часам сумныя гісторыі, і ўсё гэта запісана У. Ліпcкім з вуснаў 

жыхароў вёсак Малыя і Вялікія Аўцюкі, што знаходзяцца на Гомельшчыне. 

Аповесць «Адпяванне жывых» вучыць любіць людзей, родную зямлю, жыць 

клопатамі свайго народа. Яна аберагае юных ад духоўнага збяднення, прагматызму, спрыяе 

іх эстэтычнаму, патрыятычнаму выхаванню. Хацелася б, каб з гэтым творам пазнаёміліся 

чытачы-падлеткі. 

Спадзяемся, што работа, якая будзе праводзіцца ў бібліятэках у юбілейным для 

пісьменніка годзе, наблізіць кнігі У. Ліпскага да чытачоў і будзе спрыяць  іх  маральнаму і 

патрыятычнаму выхаванню. 

Прапануем вашай увазе матэрыялы для правядзення літаратурнага вечара і пытанні 

для абмеркавання кніг У. Ліпскага “Маці. Малітва сына” і “Бацька. Пісьмы сына”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗНАКОЛЕРНАЕ ЖЫЦЦЁ 
(літаратурны вечар для чытачоў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту) 

 

1 вядучы:  «Вельмі добра, што ёсць у нас такі пісьменнік, такі чалавек, як 

Уладзімір Ліпскі. Ён знайшоў сябе, сваё месца ў літаратуры, шмат зрабіў, каб нашы 

маральныя, духоўныя трады-цыі не звялі”,  - зазначыў народны паэт Беларусі Ніл 

Гілевіч. За заслугі ў галіне беларускай, у тым ліку дзіцячай, літаратуры Уладзімір 

Ліпскі адзначаны Дзяржаўнай прэміяй Беларусі, Дзяржаўнай прэміяй імя Кастуся 

Каліноўскага, прэміямі імя Янкі Маўра, Васіля Віткі, Аляксандра Грына, Міжнароднай 

прэміяй імя Альберта Швейцара “За бескарыслівую дзейнасць у духу чалавекалюбства і 

гуманнасці”, ордэнамі Францыска Скарыны і Святога Дзімітрыя,  іншымі ўзнагародамі.  

2 вядучы: У творчасці гэтага аўтара выразна выявіліся характэрныя асаблівасці 

яго як празаіка нацыянальна  адметнага, эмацыянальна яркага, аптыміста і чалавекалюба. 

Адзначаныя якасці глыбінныя: яны ад радаводных каранёў, ад сям’і, у якой рос і 

выхоўваўся пісьменнік, ад мудрых і добрых чутых у дзяцінстве казак, ад лясной вёсачкі 

Шоўкавічы, дзе 6 мая 1940 года нарадзіўся Уладзімір Сцяпанавіч Ліпскі, быў шостым, 

самым малодшым у сям’і.  

1 вядучы: Крыху больш як годзік было яму, калі пачалася Вялікая Айчынная 

вайна. Фашысты дашчэнту спалілі родныя Шоўкавічы, давялося дзецям з маці хавацца ў 

лесе, жыць у зямлянцы, галадаць. Вайна адабрала ў яго дзяцінства, з таго часу не можа  

бачыць  слёзы дзяцей, іх  боль, пакуты. Калі пасталеў,  даў 

 сабе слова заўсёды дапамагаць дзецям, аберагаць іх, служыць ім. Пазней сам лёс, здаецца, 

паспрыяў таму, каб жаданне гэтае спраўдзілася. 

2 вядучы: Скончыўшы сямігодку, Уладзімір Ліпскі паступіў у Мінскі тэхнікум 

харчовай прамысловасці, пасля яго заканчэння чатыры гады працаваў на Гарадзейскім 

цукровым заводзе. Ужо тады сур'ёзна захапіўся журналістыкай, пачаў друкавацца, быў 

супрацоўнікам нясвіжскай раённай газеты і адначасова вучыўся завочна на аддзяленні 

журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, які закончыў у 1966 годзе. 

1 вядучы: У 1967-1968 гадах ён быў абраны першым сакратаром Нясвіжскага 

райкама камсамола, а ў 1968-1976 гадах працаваў у ЦК ЛКСМБ. У сувязі з працай у гэтай 

установе ён бліжэй пазнаёміўся з часопісам «Вясёлка». Такое знаёмства было карысным для 

маладога пісьменніка: лепш пазнаў ён сакрэты майстэрства дзіцячай кнігі; друкаваў на 

старонках часопіса свае першыя апавяданні для дзяцей. 

2 вядучы: Дарагімі засталіся для Уладзіміра Сцяпанавіча два гады яго працы  

(1976-1978) адказным сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў. Шмат было 

адміністрацыйных і арганізацый-ных клопатаў, але ўсё кампенсавалі штодзённыя 



сустрэчы з пісь-меннікамі. Кожная з іх была, нібы глыток чароўнага пітва. Такую назву - 

«Глыток чароўнага пітва» - і даў У. Ліпскі сваім успамінам і дзённікавым запісам, што 

адносяцца да таго часу. Урыўкі з іх былі  апублікаваны ў 2000 годзе ў пятым нумары 

часопіса «Полымя». 

1 вядучы: Упершыню ў рэспубліканскім друку Уладзімір Сцяпанавіч 

выступіў у 1964 годзе, а ў 1971 годзе з’явілася яго першая кніга публіцыстыкі «Райкомаўскія 

будні» (дзённік). У тым жа жанры напісаны былі «Дзень за днём» (1973), «Знайдзі сябе» 

(1974), «Якое яно, шчасце?» (1977), выйшлі кнігі нарысаў «Прыдзвінскі цуд» (1975), 

«Высокія зоркі» (1981). У 1974 годзе з друку выйшла першая кніжка Уладзіміра Ліпскага 

для дзя-цей - «Рыгоркавы апавяданні», у 1977 годзе другая  -  «Марын-чына казка». Яны 

пацвердзілі добрае веданне аўтарам загадкавай краіны дзяцінства, у якую не кожнаму 

пісьменніку адкрыты ўваход.  

2 вядучы: Уладзімір Ліпскі валодае ключыкам ад тых дзвярэй: лёгка знаходзіць 

тэмы, займальныя сюжэты, сітуацыі, умее гаварыць з дзецьмі даступна, захапіць іх 

цікавай і карыснай гульнёй, усхваляваць, зачараваць беларускім словам. Невыпадкова ў 

1978 годзе па рэкамендацыі Саюза пісьменнікаў У. Ліпскі быў прызначаны галоўным 

рэдактарам беларускага дзіцячага часопіса «Вясёлка», які ўзначальвае больш трыццаці 

гадоў. 

1 вядучы: Такое прызначэнне яшчэ больш наблізіла пісьменніка да дзіцячай 

аўдыторыі, да краіны Дзяцінства. Гэтаму спрыяла і абранне яго старшынёй праўлення 

Беларускага Рэспубліканскага дзіцячага Фонду. Дарэчы, тады ж Уладзімір Сцяпанавіч быў 

зацверджаны і на пасадзе віцэ-прэзідэнта Міжнароднай асацыяцыі Дзіцячых Фондаў. 

2 вядучы: Гэтыя пасады адкрылі пісьменніку рэальныя магчымасці здзейсніць 

запаветную мэту: дапамагаць дзецям, служыць ім. Каб дабіцца адчувальных поспехаў 

дзейнасці дзіцячага фонду, Уладзімір Ліпскі не абмяжоўваўся статыстыкай, а сам 

наведваў (і зараз гэта робіць) дамы дзіцяці, дзіцячыя прыёмнікі-размеркавальнікі,  

дзіцячыя   дамы,  школы-інтэрнаты, калоніі, спецшколы, грунтоўна заглыбіўся ў праблемы 

дзяцінства, дакрануўся сэрцам да лёсаў сотняў дзяцей і дарослых. Зразумеў: у сучасных 

крызісных умовах, ва ўмовах духоўнай разбалансаванасці грамадства дзецям асабліва 

цяжка, таму трэба біць трывогу, і, адкінуўшы ранейшыя творчыя планы, ён напісаў кнігу, 

сама назва якой апякае болем: «Падкідыш» (1992).  

1 вядучы: У ёй пісьменнік узняў голас у абарону дзяцей, прадоўжыў і ўзбагаціў 

гуманістычныя традыцыі беларускай літаратуры, якая на працягу ўсёй сваёй гісторыі не 

была абыякавай да лёсу дзяцей. Успомнім творы Я. Баршчэўскага, Ф. Багушэвіча, Ядвігіна 

Ш., Я. Купалы, Я. Коласа, 3. Бядулі, К Чорнага, Я. Маўра, А. Якімовіча, В. Віткі і інш. 



2 вядучы: Аднак не было яшчэ ў нас вось такой кнігі, у якой бы аўтар на поўны 

голас, з дакументальна дакладнымі лічбамі, фактамі загаварыў пра пакуты дзяцей, пра іх 

сіроцтва (нярэдка пры жывых бацьках), пра крызіс сям'і, сямейнага выхавання, рост 

дзіцячай злачыннасці, пра чарнобыльскую бяду. «Хачу, каб паверылі: кнігу «Падкідыш»,— 

зазначае Уладзімір Ліпскі,  - я не проста напісаў: кожную яе старонку перажыў сэрцам; 

выпакутаваў турботнымі днямі і бяссоннымі начамі». 

1 вядучы: Глыбока кранаюць прыведзеныя ў кнізе «Падкідыш» факты, нават само 

тлумачэнне слова аўтарам: «Падкідыш  -  дзіця, якое падкінулі ў пад'езд, выкінулі на 

сметнік, «забыліся» на вакзале, у скверы, кінулі на волю лёсу».   

2 вядучы: «Яго знайшлі цёмнай кастрычніцкай ноччу. У Полацку. На вакзале. 

Браліся ў сілу калючыя халады. Асабліва ноччу. З коўдры, як з далечыні, даносіўся 

стомлены дзіцячы галасок.  Чыгуначнікі  анямелі  ад  нечаканасці.  Адзін  з  мужчын  

беражліва падняў з халоднага цэменту жывы камячок. У міліцэйскім пакоі разгарнулі 

коўдру. На мужчын пазіраў чарнявы хлопчык. Ён нават перастаў плакаць. Пазіраў 

умольна ў незнаёмыя твары, як бы прасіў падмогі і спачування. 

1 вядучы: Так вось  у новым жыцці маленькага чалавечка з’явіўся першы 

афіцыўны дакумент – міліцэйскі акт. У ім стрымана, як і належыць казённаму 

дакументу, паведамлялася: «У аддзяленне дастаўлена дзіця мужчынскага полу 13 

кастрыч-ніка 1983 года ў 3 гадзіны 45 хвілін. Хлопчыку на выгляд  каля трох месяцаў. 

Знешне здаровы. Цялесных пашкоджанняў не мае». 

2 вядучы: «О, неба! Дапамажы разабрацца. Дзікі звер і той не кідае сваё дзіця. 

Кожная травінка-былінка імкнецца нарадзіць сабе падобную. А чалавек? Разумнейшая 

істота на зямлі, што вытварае? Тым больш – сама маці. Ёй жа прырода адвяла 

найгалоўнейшую ролю – нараджаць дзяцей, прадаўжаць род чалавечы. Пры гэтым увесь 

свет перакананы, што матчына любоў самая святая і бескарыслівая. Перад ёй блякне 

ўсялякая іншая прыцягальнасць, іншы парыў. Выходзіць, адбылася бяда з гэтай 

жанчынай. У чым яе вытокі? Хто злы чарадзей ці проста злодзей, які збіў яе з 

мацярынскай сцяжыны?». 

1 вядучы: Праблемы дзяцінства ў цэнтры ўвагі кнігі У. Ліпскага «Бацькі і дзеці», 

якая асобным выданнем убачыла свет у 1995 годзе, а ў значна дапоўненым варыянце — у 

2002 годзе. «Дзённікі»  -  так вызначыў пісьменнік яе жанр. Бацькі ідзеці – адвечная 

тэма жыцця чалавека. На розных этапах гісторыі гэта праблема была і застаецца адной з 

самых важных у развіцці любога  грамадства. Крык душы аўтара: людзі, давайце 

берагчы нашых Дзяцей – Божых анёлаў, калі хочам мець заўтрашні дзень.    



2 вядучы: У параўнанні з кнігай «Падкідыш» тут больш негатыўных фактаў: 

павялічваецца колькасць разводаў, множыцца колькасць падкідышаў, сірот. Рытарычныя 

заклікі, звароты, пытанні характэрны для кніг «Падкідыш», «Бацькі і дзеці» і іншых 

твораў У. Ліпскага, у якіх ён выходзіць на прамы дыялог з чытачамі. Гэтыя сродкі 

выразнасці ўзмацняюць эмацыйную насычанасць мовы, актывізуюць думкі і пачуцці 

чытачоў, падкрэсліваюць актыўную грамадзянскую пазіцыю аўтара, яго аптымістычную 

веру ў тое, што ўсё можна змяніць да лепшага. 

1 вядучы: Хоць шмат у кнігах «Падкідыш», «Бацькі і дзеці» сумнага, нават 

трагічнага, але пачуцця адчаю, безвыход-насці яны не выклікаюць, бо кантрастна да 

цёмнага тут адчу-ваецца святло. Верыць Уладзімір Ліпскі: «Жыве дабрыня, жыве 

міласэрнасць сярод людзей». 3 павагай і ўдзячнасцю піша ён пра чулых людзей, якія, нібы 

родных, даглядаюць дзяцей у дамах дзіцяці, у інтэрнатах, дамах сямейнага тыпу. 

Нямала і тых, хто ўсынаўляе дзетак. Пра ўсіх такіх людзей У. Ліпскі гаворыць: «Яны 

маюць талент любіць дзяцей».  

2 вядучы: У кнігах «Падкідыш», «Бацькі і дзеці» ёсць таксама матэрыял на 

чарнобыльскую тэму. Своеасаблівым чарнобыльскім рэпартажам з 'яўляюцца раздзелы кніг 

«Пакуль жывуць буслы». Гэта дзённікавыя запісы, якія былі зроблены Уладзімірам Ліпскім 

у час яго паездкі шляхамі чарнобыльскай бяды, па маршруце Гомель - Нароўля. Вельмі 

нялёгка, як зазначыў сам аўтар, было яму пісаць гэты дзённік болю, тым больш, што ехаў 

ён па родных, знаёмых з дзяцінства мясцінах.  

1 вядучы: Чалавек павінен быць спагадлівым, міласэрным, 

 здольным адгукнуцца, нават паплакаць над чужой бядой. Сам аўтар не саромеецца такіх 

слёз: «Пішу пра параненыя душы. Плачу над імі».  

2 вядучы: Нямала беларускіх дзяцей-чарнобыльцаў адпачывала за мяжой, яны 

знайшлі там сяброў, але казалі, што іх цягне ў Беларусь. Бацькаўшчына  -  найдаражэйшы 

скарб. Уладзімір Ліпскі піша, што сам ён дзе б ні быў, на чужой старонцы адчувае сябе, як у 

гасцініцы: нібы магнітам цягне яго ў Беларусь, у родныя Шоўкавічы, дзе яго радаводныя 

карані, да якіх чалавек сэрцам прырастае. «Адарві гэтыя карані, паруш грыбніцу, і звяне 

чалавек, дзе б ні быў прапісаны» — кажа У. Ліпскі ў мастацка-дакументальнай аповесці 

«Адпяванне жывых» (1993). 

1 вядучы: Гэты твор пісаўся як своеасаблівы рэпартаж: аўтар заходзіў у кожную 

хату ў родных Шоўкавічах, гаварыў з аднавяскоўцамі і ўсё запісваў. «Вуліца - кніга, 

кожная хата - асобны раздзел», - зазначае ён. У творы «Лаўрэнавы працадні» па ўсім 

адчувалася, што Уладзімір Ліпскі піша пра родныя Шоўкавічы. У аповесці «Адпяванне 



жывых» гэтая сапраўдная назва захавана. Па сутнасці, аўтарам створаны летапіс вёскі 

Шоўкавічы, і ў тым летапісе нямала драматычнага. 

2 вядучы: Добра, што ёсць такія кнігі Уладзіміра Ліпскага, як «Мама. Малітва 

сына» (1999), «Бацька. Пісьмы сына» (2004). Напісаны яны душэўна, у іх спалучаны 

дакументалізм, публіцыстыка і мастацкая проза. Тут шмат трапных народных выслоўяў, 

афарыстычна адточаных думак самога аўтара, а таксама змястоўных цытат. 

1 вядучы: Кнігу «Мама. Малітва сына» Уладзімір Ліпскі напісаў да стагоддзя 

сваёй Маці, Марыі Адамаўны, беларускай вясковай жанчыны, ласкавай і мудрай. Яе 

вобраз узнесены пісьменнікам на п'едэстал Багіні. Гэтым абумоўлена наяўнасць у мове 

аповесці характэрных асаблівасцей малітваў, ёсць і самі малітвы, і ўсё арганічна 

ўпісваецца ў твор, які задуманы як споведзь, як малітва, таму аповесць «Мама» мае 

падзагаловак «Малітва сына». 

  2 вядучы: У гэты твор уключаны радкі вершаў Я. Купалы, Я. Коласа, М. 

Багдановіча, М. Танка, А. Пысіна, А. Грачанікава, М. Маляўкі. Як сапраўдная паэзія 

гучаць і многія старонкі самой кнігі «Мама». Паэзіяй дабрыні прасякнуты ўспаміны сына 

пра Маму, нястомную руплівіцу, якая не мела часу пасядзець. «Божа, яна слугавала нам 

дзень і ноч, бо гэта было яе жыццё. Яна адчувала, што яе прызванне - быць Мамай. Яна 

ўсіх сваіх дзяцей навучыла любіць зямлю і людзей, і гэта стала яе галоўным урокам 

маралі». 

1 вядучы: Вось паслухайце такія радкі: «Вымольваю ў Цара Нябеснага сілачкі для 

зямных мацярок, пакрыўджаных і тых, што аступіліся. Такіх, на жаль, вельмі багата. А 

хто, думаю, даваў сілы маёй Маме?  

Калі сказаць, што яе муж Сцяпан, то будзе і не так. Ён усё жыццё мардаваўся, каб 

быў свой кут, а ў ім – цёпла і не голадна. Але ўжыцца з яго крутым, наравістым 

характарам магла толькі Маня, мая цярплівая Мама. Можа мы, яе дзеці, былі падпіткам 

яе энергіі? Так і не так. З-за нас яна пралівала слёзы, недасыпала, надгаладзь ішла ў поле. 

Здаецца, я разгадаў тайну мамінай сілы. Толькі цяпер дайшло да мяне. Яна, 

выхаваная ў вялікай сям’і, навучаная змалку  

працаваць на зямлі, зразумела, адчула сваё прызначэнне ў гэтым свеце – стаць Мамай. 

Даць надзею і веру дзецям, і гэтым апраўдаць сваё зямное жыццё, - вось простая 

мудрасць маёй  Мамы». 

2 вядучы: Разам з Аляксеем Пысіным, як малітву, задаю адно і тое ж пытанне 

сваёй Маме: 

І гадоў пражыў нямала, 

А не знаю, як тады: 



Дзе ты брала, намывала 

Залацінкі дабраты?... 

1 вядучы: Шмат эпізодаў, успамінаў, разважанняў з кнігі «Мама» літаральна 

просяцца, каб іх уключылі ў школьныя хрэстаматыі, падручнікі, каб вучылі іх на памяць, 

чыталі са сцэны, цытавалі, абмяркоўвалі. Гэта кніга, як надзвычай тонка падмеціла 

народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч, - «гаючыя  лекі для душы, падарунак для 

ўсіх нас». 

2 вядучы: Пісьменнік з цеплынёй успамінае, як ішоў упершыню ў школу, як яны 

з Мамай малацілі пранікамі жыта, як маці, амаль непісьменная вясковая жанчына, нібы 

мудры педагог, вяла свайго сына да эстэтычнага пазнання прыроды. Аднойчы яна 

пабудзіла яго на досвітку і, заінтрыгаваўшы словамі: «Я пакажу табе нештачка», павяла 

праз прыгуменне на сенажаць. Тым нештачкам быў узыход сонца! Той эпізод поўніцца 

зачараванай узрушанасцю здзіўлення, хараством, багаццем зрокавых эфектаў, танальных 

адценняў, адухоўленасцю. Усё перадаецца праз успрыняцце хлопчыка з паэтычнай душою: 

«Мне падалося ў той міг,  -  прыгадвае аўтар,  -  што я зараз убачу не проста вогненны шар, 

а нейкага таямнічага светлага чалавека-велікана... О, цуд!». 

1 вядучы: Праз жыццё нясе пісьменнік у памяці тую шоўкаўскую раніцу і той 

незвычайны, незабыўны падарунак ад Мамы. Да яе звяртаецца, з ёю, як з жывой, 

гаворыць, дзеліцца сваімі клопатамі. 

Натуральна, пранікнёна гучаць у кнізе «Мама» малітвы ўдзячнасці сына сваёй 

Матулі, міжволі перачытваеш іх, прамаўляеш, і кожнае слова, здаецца, звініць срэбным 

звонам, хвалюе, узвышае, ачышчае тваю душу: «Я пажыццёвы твой даўжнік, Мама <...> 

Схіляю перад табой заснежаную галаву <...> Шаную цябе і бязмежна люблю сёння, у дзень 

Юр'я, увесь час і на векі вякоў. Амін». 

 2 вядучы: Хоць піша Уладзімір Ліпскі пра сваю Маці і называе яе сапраўднае імя, а 

ўсё роўна адчуваеш, што гэта — вобраз шырокага мастацкага абагульнення. Чытаючы кнігу 

«Мама», мы не  проста знаёмімся з лёсам аднаго чалавека, а пазнаём філасофію 

мацярынства, прыгажосць беларускай жанчыны-працаўніцы, Маці, разумеем мудрасць і 

веліч маралі, ідэалаў нашага народа, і ўсё гэта дасягаецца на ўрадлівай нацыянальнай глебе, 

з выкарыстаннем адметна беларускіх дэталяў штодзённага народнага побыту, працы, свят, 

апяваннем родных  краявідаў.                                                                                      

1 вядучы: Ва ўсім чуецца голас шчырага малення ўдзячнага і адданага сына любай 

Матулі, які добра разумее, што ў лёсе Бацькаўшчыны многае залежыць ад мацярок, таму 

да сучасных мамаў звяртаецца пісьменнік у канцы аповесці «Мама» і заклікае іх сеяць 



толькі добрае: «Любоў, радасць, супакой, цярплівасць, зычлівасць, вернасць, лагоднасць». 

Што пасееш, тое і ўзыдзе. 

 2 вядучы: Паслухаем, як хораша гаворыць пісьменнік: «Мая святая Мама Марыя! 

Як умеў, ажывіў твой вобраз. Устаўляю яго ў залатую рамку памяці. Збіраю каля 

сямейнага алтара ўсіх тваіх спадчыннікаў, малых і вялікіх, маладых і старых. 

Станаўлюся перад усімі на калені і малю аб адным: помніце! 

1 вядучы: Ні на секунду не забывайце, людзі, хто даў вам жыццё, хто беражліва 

насіў вас пад сваім сэрцам, хто ў муках нараджаў вас, хто вёў вас за ручку па жыцці. 

Веру, сам Бог узрадуецца, калі ўбачыць,  што мы, кожны каля сямейнага алтара, молімся 

за Маму. Яна – Божая пасланніца на зямлі. У ёй – святы дух. Ёй даручана тая вялікая 

справа, якую пачаў Бог пасля стварэння свету. Ён, помніце, задумаў зрабіць сабе 

падобнага. І атрымаўся Адам. А з яго рабрыны, ужо маючы вопыт, стварыў Еву і 

даручыў ёй быць Мамай. 

2 вядучы: Слаўце, людзі, сваіх Мамаў. Здолейце ўбачыць і палюбіць у іх свайго 

Бога. І гэта акрыліць Мамаў, надасць ім моцы і веры, і яны ніколі не ўпадуць у 

грахоўнасць, не сыдуць з праведнай дарогі, не будуць асірочваць сваіх дзяцей…  Мама 

нам ахова і сіла, помач у бедах. Яна мілуе нас і дагаджае нам, плоцячы за гэта сваім 

здароўем, бяссоннем, любоўю. Яна славіць учынкі, ухваляе добрыя жаданні. 

 1 вядучы: Дык ачніцеся, лянівыя, і падзякуйце, што ўбачылі новы дзень. 

Ачніцеся, сытыя, і перад тым як сесці за стол, прыгадайце Маму, а калі яна побач – 

усміхніцеся ёй, пацалуйце, скажыце добрае слова. Прасіць прабачэння ля магілы – 

запозненая і нікому не патрэбная ласка». 

2 вядучы: Асабліва звяртаецца Уладзімір Ліпскі да сучасных  мамаў. «Мілыя і 

добрыя, ад вашай «сяўбы» залежыць «жніво», жыццё на зямлі. Пасееце самалюбства, 

распусту,  блуд,  ідалапаклонства, нянавісць, спрэчкі, зайздрасць, гнеў, забойства, 

п’янства, тое ж узыдзе ў вашых дзецях і ўнуках. Давайце, родныя, навучымся сеяць 

толькі добрае: любоў, радасць, супакой, цярплівасць, зычлівасць, вернасць, лагоднасць». 

1 вядучы: У гаворцы пра кнігу «Мама. Малітва сына» нельга абмінуць увагай 

аповесць У. Ліпскага «Бацька. Пісьмы сына». Гэтыя два творы напісаны пра адну і тую ж 

сям'ю, у якой рос аўтар, тут дзейнічаюць у асноўным тыя ж героі і месца дзеяння ў 

асноўным тое ж: родныя Шоўкавічы. 

2 вядучы: У цэнтры гэтай кнігі - бацька пісьменніка, своеадметную 

індывідуальнасць, псіхалагічную сутнасць якога тонка адчувае сын. Зазначым: сын піша 

пісьмы бацьку, якога даўно ўжо няма, на неба... Прываблівае шчырасць, цеплыня гэтага 

твора. У адрозненне ад Маці, якая ўмела прыгалубіць, суцешыць малых, Бацька сваёй 



прыязнасці да дзяцей знешне не выяўляў: лічыў, што каб раслі яны працавітымі і 

прыстойнымі, трымаць іх трэба ў строгасці. 3-за гэтага ніхто з дзяцей ніколі не адважыўся 

назваць яго ласкава «Татачка», «Татуля», прытуліцца да яго. 

1 вядучы: «Родны мой! Я ж не помню,  -  піша сын Бацьку -  каб ты калі-небудзь 

цалаваў мяне, лашчыў, абдымаў. Гэта, відаць, не ўваходзіла ў этыкет Бацькі <...> Чаму 

цяпер, калі цябе даўно няма ў гэтым жыцці, хочацца прылашчыцца да тваёй непаголенай 

шчакі? Чаму хочацца шкадаваць цябе, аддзячыць табе?» I пісьменнік сам адказвае на гэтыя 

пытанні, ён просіць у Бацькі прабачэння за тое, што толькі цяпер разгледзеў золата 

бацькавай душы, толькі цяпер зразумеў, што гаспадарлівы, працавіты і строгі Бацька быў 

волатам дабрыні. 

2 вядучы: Запомнілася пісьменніку, як бацька стараўся ўсе цяжкасці ўзяць на сябе, з 

якім стараннем і любоўю ўзводзіў ён новую хату замест спаленай у вайну карнікамі. I ў хаце 

таксама ўсё было зроблена ягонымі рукамі: сталы, крэслы, ложкі, лыжкі, дзверы, рамы і інш. 

«Усё рабіў Бацька, каб новая хата стала родным кутом, бацькоўскім прычалам для ўсяго 

сямейнага радаводу». 

1 вядучы: Удала перакінуў Уладзімір Ліпскі ў аповесці «Бацька» масток з тых 

далёкіх гадоў у сучаснасць: расказаў пра вучняў 7-га класа мінскай школы, якія пісалі 

сачыненне на тэму «Мой тата». Адзін з іх у сваім самым кароткім сачыненні (усяго адзін сказ) 

даў вычарпальную характарыстыку свайго бацькі і не толькі свайго, а і многіх сучасных тат: 

«Мой тата, - зазначыў ён, - гэта тры «т»: тапкі, тахта, тэлевізар». 

 2 вядучы: «Дарагі Татуля,  -  піша сын Бацьку на неба,  -  ты для нас «д»: дом, 

дзеці, дысцыпліна». 

3 ухвалой гаворыць дарослы сын пра строгасць і патрабавальнасць Бацькі і, 

ацэньваючы яго значэнне ў сваім станаўленні як чалавека, асобы, з удзячнасцю піша: «Ты  

-  мой падмурак, мая светлая крыніца». Ён адзначае, што Бацька неўпрыкмет выхаваў у 

яго бацькоўскія пачуцці і разуменне Бацькаўшчыны: «Цяпер я разам з табою бязмежна 

люблю людзей, прыроду, зямельку нашу Беларусь, якія мілей мне за ўвесь зямны свет». 

1 вядучы: I ў гэтым творы гучыць тэма крызісу сям'і, сямейнага выхавання, 

сіроцтва дзяцей пры жывых бацьках. Не можа пісьменнік заставацца раўнадушным, не 

можа нават уявіць, каб іх Бацька кінуў каго са сваіх дзяцей ці здаў у дзіцячы дом. Бацька  

быў  такім гаспадаром  і сем'янінам, пра якіх беларуская  

народная прыказка кажа: «Муж у хаце, што крыж на царкве: спакойна і надзейна». 

2 вядучы: Аповесці «Мама», «Бацька» пераканаўча сведчаць, што 

ўзаемаразуменне і згода між мужам і жонкай  -  важная ўмова трываласці сям'і, поспеху 

сямейнага выхавання. Сям'я Сцяпана і Марыі Ліпскіх жыла ў адпаведнасці з 



традыцыямі і мараллю нашага народа, якія запраграмаваны ў звычаях, рытуалах, а 

таксама ў скарбах народнай мудрасці. Невыпадкова мова Бацькі была так шчодра 

насычана прыказкамі, прымаўкамі: «Дарэмна неба не капці», «Летам праспіш -  зімой 

апухнеш», «На чужы каравай губ не надувай, раней уставай, свой зарабляй», «Грошы - 

вада: прыйшлі, пайшлі. Не стань рабом грошай», «Два вякі жыць не будзеш  -  пражыві 

свой век чалавекам», «Раней смерці не памірай» і інш. 

1 вядучы: Скарбы народнай мудрасці, як і народныя традыцыі, перадаваліся з 

пакалення ў пакаленне. «Дык хай ніколі не згасне духоўная крынічка, якая знітоўвае 

радаводныя пакаленні,  -  піша Уладзімір Ліпскі.  -  Бо які кошт жыццю чалавечаму, калі 

памяць не звязвае сучаснае з мінулым?» 

 2 вядучы: Тэма захавання памяці праходзіць праз усю кнігу «Бацька», у ёй 

створаны значны гістарычны фон, удзельнікам многіх гістарычных падзей быў сам 

Бацька, салдат-пехацінец Першай сусветнай вайны, партызанскі сувязны ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, калгасны брыгадзір у пасляваенны час Сцяпан Іванавіч 

Ліпскі. 

1 вядучы: 3 усіх гістарычных падзей, што ўспамінаюцца ў гэтай кнізе, 

найбольшая ўвага ўдзелена памяці пра Вялікую Айчынную вайну. Сын піша Бацьку: 

«Цяпер некаторыя разумнікі 

 разважаюць: «Колькі можна пра тую вайну мусоліць?» Ды гэта ж здрада тым, хто паклаў 

жыццё за волю нашу. Іх забываць - рана маральная, грахоўнасць недаравальная». 3 

невялікай вёсачкі Шоўкавічы пайшлі на вайну і склалі свае галовы дваццаць шэсць 

здаровых, дужых хлопцаў, і Уладзімір Ліпскі ў аповесці «Бацька» называе імя і прозвішча 

кожнага з іх. «Мне захацелася, Бацька, іх назваць, прыгадаць і тым самым як бы 

прадоўжыць іх жыццё, бо ўжо няма каму іх нават успомніць». 

2 вядучы: Усцешвае аўтара і тое, што на Шоўкаўскіх могілках на помніках 

невядомых партызанаў, воінаў-чырвонаармейцаў паступова з'яўляюцца іх сапраўдныя 

імёны. Пошук ідзе.  

«Помніце!  -  Вось мой наказ маладым,  - піша аўтар, -  бо калі парвецца ланцужок 

памяці, забудуцца мёртвыя і памруць жывыя». 

1 вядучы: Хвалюе пісьменніка тое, што ўсё менш у нас народных звычаяў і 

традыцый, слабне сувязь з нацыянальнымі вытокамі. Гэтай трывогай, тэмай памяці 

прасякнута кніга У. Ліпскага «Я. Праўдзівы аповяд пра твой і мой радавод» (1998). 

Пісьменнікі, даследчыкі літаратуры называюць гэты твор «сапраўдным адкрыццём». А 

Анатоль Вярцінскі зазначыў, што «гэта не проста кніга, а кніга-учынак, кніга-подзвіг. 

Творчы. Даследчыцкі. Грамадзянскі». 



2 вядучы: Больш як пяць гадоў рупліва збіраў У. Ліпскі матэрыял для гэтага 

твора. Былы старшыня Камітэта па архівах і справаводстве Рэспублікі Беларусь, 

кандыдат гістарычных навук А. Міхальчанка называе аўтара «Калумбам беларускіх 

архіваў» і падкрэслівае, што сабранага Уладзімірам Ліпскім «дакументаль- 

нага матэрыялу хапіла б з гакам на дысертацыю доктара навук». 

 1 вядучы: У кнізе «Я» выявіліся даследчыцкія здольнасці пісьменніка, які зрабіў 

сапраўдныя адкрыцці, што ўзбагацілі беларускае літаратуразнаўства. Маюцца на ўвазе, 

напрыклад, новыя звесткі пра вытокі, гісторыю стварэння і прататыпаў славутай камедыі-

вадэвіля Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта», а таксама і яго паэмы «Халімон на 

каранацыі». 

2 вядучы: У сваім расповедзе У. Ліпскі не губляе тэму памяці, яго душу вярэдзяць 

балючыя пытанні: «Чаму не паважаем памяць людскую, гісторыю нашу і людзей, якія 

ўслаўлялі нашу Айчыну? Чаму спадчыннікі мала ведаюць класіка свайго, пачынальніка 

беларускай літаратуры Дуніна-Марцінкевіча? Чаму мы такія?...» 

1 вядучы: Пытанні з гэтым занепакоеным аўтарскім «Чаму?» аж сем разоў адно за 

другім паўтараюцца ў прадмове да кнігі «Я». Важную прычыну многіх негатыўных з'яў 

пісьменнік бачыць у тым, што «мы глухія і сляпыя да продкаў, да свайго радаводу», што ўсё 

больш мы адрываемся ад жыватворных крыніц мудрасці, вопыту, набытых нашымі 

продкамі за многія стагоддзі. 

2 вядучы: «Навучыся спачатку любіць бліжніх, тады палюбіш людзей і сваю 

Айчыну»,  - пісаў У. Ліпскі ў аповесці «Бацька». Дарэчы аповесці «Мама», «Бацька» ў 

многім дапаўняюць кнігу “Я” і нават з'яўляюцца яе своеасаблівым працягам. У гэтых 

творах па-мастацку даследуецца радавод шоўкаўскіх Ліпскіх, таму гэтыя чатыры кнігі: 

«Я», «Мама», «Бацька», «Мы» (апошняя – 2006 года выдання) успрымаюцца як цыкл 

роднасных твораў, як тэтралогія. 

  1 вядучы: Дакументальная аповесць-даследаванне  - так вызначыў жанр 

кнігі «Я. Праўдзівы аповяд пра твой і мой радавод» У. Ліпскі. Гэтым творам пісьменнік 

яшчэ раз пацвердзіў здольнасці аўтара-дакументаліста. На дакументальным матэрыяле 

напісаны яго вядомыя аповесці «Крутыя вёрсты» (1980, 1985); «Стрэлы над ярам» 

(ўвайшла ў кнігу “Раны”, 1987); «Любі мяне пры ўсякай Долі» (напісана сумесна з 

украінскім паэтам Багданам Чалым, 1989); «Невядомы» (1990); «Дзяўчаты, дзе вы?» 

(таксама з Багданам Чалым, 1995, Берлін); «Пралескі ў небе» ў серыі «Школьная 

бібліятэка» (1997); «Басанож па зорках» (2000); «Сын дня» (2002).                                                    

2 вядучы: Большасць названых кніг  -  гэта дакументальна-мастацкія біяграфіі 

людзей, якія жыццём сваім пацвердзілі і пацвярджаюць вялікія магчымасці чалавека, 



здольнага пераадолець цяжкасці, знайсці сябе, быць самаадданым у служэнні 

Бацькаўшчыне, роднай навуцы, мастацтву. У кожным з такіх твораў пісьменнік знаходзіць 

адметную манеру раскрыцця зместу, арыгінальны зачын.  

1 вядучы: Напрыклад, кніга «Басанож па зорках», прысвечаная нашаму славутаму 

кампазітару Ігару Лучанку, мае вельмі арыгінальную назву, і пачынаецца гэты твор багатым 

на своеабразную сімволіку ўступам; аднак самога слова «ўступ» тут няма, яно заменена 

іншым: уверцюра. 

2 вядучы: 3 цікавасцю сочаць чытачы за ўзнясеннем Ігара Лучанка на арбіту 

сусветнага прызнання. Зноў і зноў гучаць у гэтым творы музычныя тэрміны: «Актава 

першая», «Актава другая», «Актава трэцяя», чацвёртая, сёмая... Такая замена слоў 

«раздзел», «глава», як і выкарыстанне сямі нот до, рэ, мі і інш. у якасці назваў 

 падраздзелаў, не выклікае пярэчанняў, усё гэта ўдала ўпісваецца ў кнігу «Басанож па 

зорках».  

1 вядучы: У ёй шмат запамінальных музычных сустрэч, звестак пра міжнародныя 

фестывалі і пра тыя, што праводзяцца ў Беларусі. Дзякуючы псіхалагічнаму майстэрству 

пісьменніка, мы маем магчымасць зразумець шматграннасць яркай і ў многім загадкавай 

асобы Ігара Лучанка, з якім аўтара кнігі звязвае даўняе, яшчэ з гадоў камсамольскага 

юнацтва, сяброўства. 

2 вядучы: Па-новаму адкрываюць чытачы ў гэтым творы і самаго аўтара кнігі 

«Басанож па зорках», які выявіў тонкае адчуванне гарманічнай паяднанасці ў песнях  I. 

Лучанка музыкі і слоў. Вось як, напрыклад, піша Уладзімір Ліпскі пра песню «Жураўлі 

на Палессе ляцяць» (словы А. Ставера): «Уступ песні,  -  зазначае ён,  -  Ігар Лучанок 

пабудаваў так, што некалькі тонкіх дотыкаў клавішаў ствараюць музыку вельмі ж 

падобную на курлыканне журавоў. Вось яны ляцяць рухомым клінам у высокім небе, у 

сонечных промнях і  на ўсю Беларусь крычаць сваё радаснае «курлы-курлы». <...> 

1 вядучы: 3 фартэпіяннага жураўлінага прывітання нараджаецца мелодыя, якая 

ўзносіць да нябёс паэтычныя радкі, і мы ўжо чуем іх з вышыні, як голас саміх нябесных 

вандроўнікаў: 

     Каб любіць Беларусь нашу мілую,  

    Трэба ў розных краях пабываць. 

     Разумею цяпер, чаму з выраю 

    Жураўлі на Палессе ляцяць. 

     2 вядучы: Такіх прыкладаў у кнізе «Басанож па зорках» шмат. Тут цікава 

расказваецца пра гісторыю стварэння вядомых песень гэтага таленавітага творцы. У кнізе 



«Басанож па зорках» пра іх гаворыцца прафесійна, захоплена. Ёсць тут і ноты, і тэксты 

тых песень, што пазначаны ў «Актаве сёмай». 

 1 вядучы: У 1995 годзе ўбачыла свет кніга Уладзіміра Ліпскага “Аўцюкоўцы”, 

значна дапоўненае яе выданне з'явілася ў 2000 годзе. Многія ведаюць, што дзякуючы 

гэтай кнізе, а таксама ініцыятыве, энергіі і энтузіязму яе аўтара Аўцюкі сталі цэнтрам 

беларускага народнага гумару,  як напрыклад, Габрава ў Балгарыі. Тут праводзяцца 

Усебеларускія фестывалі гумару. 

2 вядучы: «Паехаў на гэты фестываль у Аўцюкі,  -  піша народны паэт Беларусі 

Ніл Гілевіч,  -  паглядзеў, паслухаў і пераканаўся ў тым, у чым быў перакананы даўно. У 

тым, што здольнасцямі тварыць смех на здароўе і ўцеху добрым людзям мы можам 

пацягацца з кім хочаш». 

1 вядучы: Дарагая У. Ліпскаму галіна яго творчай дзейнасці  -  дзіцячая 

літаратура.  Як дзіцячы аўтар ён піша ў асноўным для дашкольнікаў і малодшых 

школьнікаў. Ужо ў першых сваіх зборніках апавяданняў, прызначаных дзецям 

(«Рыгоркавы апавяданні», «Марынчына казка»), выявілася ўменне гэтага пісьменніка 

зразумець псіхалогію дзіцяці, яго інтарэсы, кола захапленняў. 

2 вядучы: Звыш трыццаці гадоў працы ў «Вясёлцы», дваццаць – у Беларускім 

дзіцячым фондзе… Па сутнасці, усё свядомае жыццё Уладзіміра Сцяпанавіча Ліпскага 

аддадзена дзецям, іх духоўнаму выхаванню і культурнаму ўзвышэнню. Па выніках 

усебеларускага нацыянальнага конкурсу сродкаў масавай інфармацыі «Залатая ліцера», які 

ўпершыню праводзіўся ў Беларусі ў  2005 годзе, часопіс  «Вясёлка»  прызнаны  

пераможцам  сярод дзіцяча-юнацкіх часопісаў Беларусі. У. Ліпскі з’яўляецца Прэзідэнтам 

Беларускага дзіцячага фонду, членам Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці.         

                                                    

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



БАЦЬКА І МАЦІ АД БОГА Ў ХАЦЕ 
(пытанні для абмеркавання кніг “Мама. Малітва сына”  

і “Бацька. Пісьмы сына”) 
 

• Якімі бачацца вам бацькі пісьменніка – галоўныя героі кніг? 

• Ці лічыце вы іх вобразы ўзорам нейкіх ідэальных людзей? Абгрунтуйце свой пункт 

гледжання. 

• Як вам здаецца, ці толькі пра сваіх бацькоў хацеў расказаць у сваіх кнігах аўтар? 

• Ці задумваліся вы над тым, якімі бацькамі вам хацелася б быць? 

• Якія якасці, з вашага пункту гледжання, неабходныя людзям для таго, каб быць 

сапраўднымі бацькамі? 

• Што б вы маглі сказаць пра самога аўтара – Уладзіміра Ліпскага? Якім сынам ён 

быў для сваіх бацькоў? 

• Аўтар вельмі шкадуе, што не ўсё паспеў распытаць у маці з бацькам пра іх бацькоў. 

А вы ці добра ведаеце пра сваіх бабуль і дзядуль? 

• У сваіх кнігах Уладзімір Ліпскі прыгадвае тыя ўрокі, якія далі яму бацькі ў 

выглядзе прыказак. Якія з іх вам асабліва запомніліся ? 
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