
Гісторыі пра творчых людзей 

Як выклікаць прыхільнасць да сябе рэдактара? Куды рухаецца 
беларуская мова? Адказы можна знайсці ў кнізе беларускай пісьменніцы Зоі 
Падліпскай «Сістэма каардынат». 

Кніга Зоі Падліпскай — гэта зборнік інтэрв'ю з 
выбітнымі людзьмі Беларусі: дзеячамі мастацтва і навукі. Яго 
галоўная мэта, як піша аўтар у прадмове, — выклікаць у 
чытача жаданне задумацца над сваім лѐсам. Акрамя гэтага, 
пісьменніца спрабуе адказаць на пытанні «А што такое лѐс і 
ці можна ўплываць на яго, змяняць да лепшага?» Героі 
распавядаюць аб тым, як складвалася жыццѐ і што на іх 
паўплывала. Так кожнае інтэрв'ю пачынаецца з пытання пра 
дзяцінства. Часта аўтар потым пытаецца пра важныя падзеі 
ў біяграфіі героя, а таксама якія кнігі сфарміравалі яго. Гэта 
дазваляе паглядзець па-новаму на ўласны досвед, а таксама 
на тое, як змяніць сваѐ жыццѐ да лепшага. 

Зоя Іванаўна часта звяртаецца да лѐсу не толькі аднаго чалавека, але і ўсѐй 
краіны, і гэтая кніга не выключэнне. Так, Зоя Падліпская была аўтарам або 
сааўтарам шматлікіх кніг, прысвечаных Беларусі: «На прасторах любай Беларусі», 
«Краіну родную люблю». Перакладала на беларускую мову кнігі. Напрыклад, 
(выданне «Сістэма каардынат») у літаратуразнаўца і педагога Аляксандра 
Бельскага яна пыталася аб беларускай літаратурнай адукацыі, а ў мовазнаўцы 
Віктара Іўчанкава — пра развіццѐ беларускай мовы. Сапраўдная цікавасць аўтара 
да Беларусі і дазволіла ѐй задаваць глыбокія пытанні героям, таксама выклікаць у 
іх прыхільнасць да сябе. 

У анатацыі сказана, што кніга прызначана для шырокага кола чытачоў. 
Асабліва яна будзе цікавая філолагам. Так, болышасць герояў інтэрв'ю звязаны з 
літаратурай і мовазнаўствам і найбольш вядомыя ў вузкім філалагічным 
асяроддзі. Не так шмат людзей ведае рэдактараў беларускіх выданняў або 
мовазнаўцаў і сочаць за імі. Не менш спадабаецца выданне тым, каго цікавіць 
калялітаратурнае жыццѐ ў Беларусі. 

Асабліва падыйдзе яна пісьменнікам-пачаткоўцам. Па-першае, кніга 
распавядае, што паўплывала на светапогляд і жыццѐ ўжо сталых пісьменнікаў. 
Па-другое, яна змяшчае шмат баек з іх жыцця і жыцця многіх рэдактараў 
літаратурных выданняў. 

«Сістэма каардынат» — эксперымент, які дае шанец чытачу зразумець, як 
фарміруецца лѐс чалавека. Яна можа дапамагчы адказаць на пытанне, што робіць 
людзей такімі, якімі яны становяцца. 
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