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наперадзе» (1948), «Блізкае і далё- 
кае» (1954), «У гарахдажджы» (1957), 
«Што ён за чалавек» (1961), «Жыц- 
цёвыя клопаты» (1975), «Белыя віш- 
ні і яблыні» (1976), «Першая кніга: 
Дзённікі, сшыткі, з запісных кні- 
жак» (1977). У рамане «Мінскі нап- 
рамак» (1952) панарамна адлюстра- 
ваў усенар. подзвіг у Вял. Айч. вайне, 
вызваленне Беларусі ад ням.-фаш. 
захопнікаў. Выступаў у жанры дра
матурги: п ’еса «Пакуль вы маладыя» 
(паст. 1957), драма «Дні нараджэння» 
(паст. 1959), аднаактовая п’еса «Хто 
прыйшоў уночы» (1966). Стварыў 
нац. эпапею — раманы з цыкла «Па- 
леская хроніка»: «Людзі на балоце» 
(1961), «Подых навальніцы» (1964— 
65, за абодва Ленінская прэмія 1972), 
і «Завеі, снежань» (1976), дзе на пры- 
кладзе адной вёскі (радзімы М.) па- 
казаў вял. зрухі, якія адбываліся ў 
грамадстве ў 1920—30-я гг.: цяжкас- 
ці пераходу да сацыялізму, калекты- 
візацыя, раскулачванне. Аўтар з глы- 
бокім і тонкім псіхалагізмам раскрыў 
характары палешукоў. Інсцэніроў- 
кі празаічных твораў М. здзейснены 
на Бел. тэлебачанні: паст. 3-серый- 
ны тэлеспектакль паводле раманаў 
«Людзі на балоце», «Подых наваль- 
ніцы» (Дзярж. прэмія Беларусі 1966), 
тэлеспектакль па рамане «Завеі, сне
жань» (1979). Нац. акадэмічны тэатр 
імя Я.Купалы здзейсніў пастаноўку 
спектакля «Людзі на балоце» (1966, 
2012), Мазырскі драм, тэатр — «Ка-

ханне Ганны Чарнушкі» (2000). Па
водле раманаў «Людзі на балоце», 
«Подых навальніцы» паст, радыё- 
опера «Барвовы золак» К.Цесакова 
(1979). Па творах М. створаны тэле- 
візійная паст. «Сустрэчы і ростані» 
(1973), радыёпаст. «Мінскі напра- 
мак» (1976). Маст. фільмы па рама- 
нах «Людзі на балоце» (1981, Дзярж. 
прэмія Беларусі 1984), «Подых на- 
вальніцы» (1982) пастаўлены на 
к/студыі «Беларусьфільм» (рэж. В.Ту- 
раў і Д.Зайцаў). У 1984 у творчым 
аб’яднанні «Тэлефільм» рэж. В.Ту- 
раў зняў 8-серыйны тэлефільм «Лю- 
дзі на балоце. Палеская хроніка». 
Жыццю і творчасці М. прысвечаны 
дакум. фільмы «Іван Мележ» (1978, 
рэж. Ю.Лысятаў; 1990, рэж. М.Ку- 
пеева). У в. Глінішча адкрыты ме- 
мар. дом-музей і ўстаноўлены бюст 
пісьменніка, у г. Хойнікі — скульпт. 
кампазіцыя па старонках рамана Іва- 
на Мележа «Людзі на балоце» (2010) 
В.Кандраценкі. Імем М. названы 
школа ў в. Глінішча, вуліцы ў Мінску 
(і ўстаноўлена мемар. дошка), Хойні- 
ках, Лельчыцах, Гомелі (таксама б-ка 
№ 2 і бел.-слав, гімназія №  36), драм, 
тэатр у г. Мазыр. У 1980 Саюзам пісь- 
меннікаў Беларусі ўстаноўлена літ. 
прэмія імя М. Дзярж. прэмія Белару- 
сі 1976.

Тв.\ 36. твораў. Т. 1—10. Мінск, 1979— 
85; Выбр. творы. Мінск, 2001.

Літ:. Б у г а ё ў  Д.Я. Вернасць пры- 
званню: Творчая індывідуальнасць І.Ме-

Будынак 
Мележа Івана 
мемарыяльнага 
дома-музея.

лежа. Мінск, 1977; Г н і л а м ё д а ў  У.В. 
Іван Мележ: Нарыс жыцця і творчасці. 
Мінск, 1984; Д а й л і д а  В. Сэрца Івана 
Мележа / /  Полымя. 2005. № 10; Д а л і -  
д о в і ч  Г. 3 Глінішча — у свет вялікі: да 
85-годдзя з дня нараджэння Івана Меле- 
жа / /  Там жа. 2006. № 2; А н д р а ю к  С. 
Зямля Івана Мележа / /  Там жа. 2010. № 8; 
П е т р о в а - М е л е ж  J1. Начало пути: по 
страницам дневников и писем / /  Нёман. 
2010. № 7; Б а р а в і к о в а Р. Ён усміхаў- 
ся вачамі: да 90-годдзя з дня нараджэн
ня нар. пісьменніка Беларусі І.Мележа / /  
Маладосць. 2011. № 2.

Т. У.Люковіч.

МЁЛ ЕЖА ІВАНА МЕМАРЫ ЯЛЬ- 
НЫ ДОМ -М УЗЁЙ. Засн. ў 1981 у в. 
Глінішча Хойніцкага р-на як Літ. му
зей І.Мележа, у 1983 адкрыты для на- 
ведвальнікаў. 3 2009 філіял Хойніц- 
кага раённага краязнаўчага музея з 
сучаснай назвай. Фонды (2013) на- 
дічваюць больш за 400 адзінак захоў- 
вання. Экспазіцыя пл. 67,2 м2 разме- 
шчана ў 4 пакоях. Першы знаёміць з 
сялянскім побытам канца 19 — пач. 
20 ст. У наступным зберагаецца фо- 
тагалерэя з партрэтамі родных І.Ме- 
лежа, яго аднакласнікаў, здымкамі 
школы, дзе вучыўся будучы пісьмен- 
нік. У 3-м пакоі дэманструюцца 
карціны мастакоў І.А.Шастапала- 
ва «На Прыпяці» і «Вясенні матыў», 
І.Т.Ціханава «Юнацтва Мележа», 
захоўваюцца ўспаміны пісьменні- 
ка, а таксама стол, канапа, 2 крэслы, 
журнальны столік з друкарскай ма- 
шынкай, прывезеныя з яго рабочага 
кабінета ў Мінску. У 4-м пакоі зна- 
ходзяцца асабістыя рэчы І.Мележа 
і асобны раздзел экспазіцыі — гана- 
ровыя граматы, віншавальныя тэлег- 
рамы і паштоўкі, кінафотадакумен- 
ты, пераклады твораў пісьменніка на 
розныя мовы свету.

М ЕЛ бД Ы КА  (ад грэч. melodikos 
меладычны, песенны), сукупнасць 
уласцівасцей і заканамернасцей ме- 
ладычных з ’яў у музыцы. У сучасным 
музыказнаўстве прынята разглядаць 
М. ў 2 аспектах: інтанацыйнасць 
(склад інтанацый) і меладычная лінія 
(меладычны малюнак). Інтанацый- 
насць, нягледзячы на тое, што пры-
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МЕЛЬДЗЮКОВА

сутнічае ва ўсіх кампанентах музыкі 
(гармонія, рытм, муз. форма), найб. 
канцэнтравана праяўляецца ў муз. 
голасе — мелодыі, а меладычная лі- 
нія ўласціва толькі мелодыі. М. так- 
сама звязана з дынамікай і архітэк- 
тонікай формы. Хвалі дынамічных 
напружанняў, іх падрыхтоўка, куль- 
мінацыя і спад адлюстроўваюцца на 
меладычнай лініі твора. Архітэктоні- 
ка выяўляецца ў паслядоўнасці час- 
так, раздзелаў, а таксама ў разнас- 
тайных паслядоўнасцях мелодый і 
іх комплексаў. Асаблівае ўздзеянне 
на форму твора М. аказвае ў тым вы- 
падку, калі ў ёй праяўляецца секунда- 
вы рух. Найменшым інтанацыйным 
элементам М. з ’яўляецца папеўка. 1с- 
нуюць наступныя тыпы муз. інтана- 
цый: эмацы янальна-экспрэсіўны я, 
прадметна-выяўл., муз.-жанравы я, 
муз.-стылявыя, ладагарманічныя, 
рытмічныя. меладычныя, тэмбра- 
выя. У выканальніцкім мастантве 
вызначаюць генеральную інтана- 
цыю, а таксама асобныя інтанацыі 
ў раздзелах, тэмах, дэталях асобных 
момантаў. Напр., на М. каляндарных 
песень уздзейнічаюць перш за ўсё іх 
сац. абумоўленасць, сінкрэтызм, што 
выяўляецца ў манеры гучных спеваў 
(«адкрытым гукам», «ва ўвесь дых», 
каб «перагуквалася ў далёкім лесе») 
і разнастайных рытмічных рухах (ха- 
дзьба, бег, прыскокі, рытуальныя 
дзеянні з абрадавымі атрыбутамі). 
Эмацыянальныя інтанацыі былі ха- 
рактэрны для ранняга этапу развіц- 
ця музыкі (заклікі, крыкі, галашэнні, 
гуканні). Жанравыя інтанацыі ўзнік- 
лі пазней, калі музыка адчула ўздзе- 
янне паэзіі і танца. Адначасова ўзба- 
гачалася метрарытміка нар. песень, 
выкарыстоўваліся тыповыя інтана- 
цыі пэўных жанраў. Вобразная інта- 
нацыя больш уласціва познатрадыц. 
і сучаснай творчасці, калі вял. ролю 
адыгрываюць асацыятыўныя сувязі, 
што абумоўлена патрабаваннямі дэ- 
талізацыі жыццёвых назіранняў.

А.М.Аляхновіч.

МЕЛОДЫЯ (ад грэч. melodia спе- 
вы, песня, напеў), паслядоўны рыт-

мічна і ладава-інтанацыйна аргані- 
заваны рад гукаў рознай вышыні. У 
аднагалосай музыцы М. з ’яўляец- 
ца носьбітам муз. вобраза, у шматга- 
лосай — адначасова гучаць некалькі 
самаст. меладычных галасоў (полі- 
фанія) або пануе М. з гарманічным 
суправаджэннем (гомафанія). Усе 
сродкі шматгалосся маюць вял. зна- 
чэнне, дапаўняючы маст. вобраз, 
пазначаны М. у асн. рысах. Вылуча- 
юць наступныя асаблівасці М.: вяду- 
чая роля аднагалосай М. сярод усіх 
галасоў твора; узнаўленне схаванай 
у М. плаўнай секундавай лініі, якая 
атрымлівае сваю асэнсаванасць і вы- 
разнасць толькі ва ўзаемадзеянні з 
усім шматгалоссем твора. М. заклю
чав ўсабе ўсе элементы муз. твора: ін- 
танацыйнасць, лад, гармонію, рытм, 
метр, фактурны малюнак, архітэкто- 
ніку, дынаміку, меладычную лінію. У 
песенным фальклоры беларусаў сі- 
нонімамі М. выступаюць паняцці 
«напеў», «голас». Раннім абрадавым 
песням былі ўласцівы аднагалосыя 
спевы, у якіх М. будавалася на дыя- 
танічным гукарадзе, у межах тэрцыі 
ці кварты. Абрадавыя песні не вылу- 
чаліся асаблівай меладычнай выраз- 
насцю, гучалі напружана, эмацыя- 
нальна ўзрушана (Масленічныя песні, 
Веснавыя песні). Распеўнасць больш 
характэрна пазаабрадавым творам. 
У песнях сольнай традыцыі М. рас
крывав лірычную існасць пазаабра- 
давых твораў, дзякуючы зацягван- 
ню гуку, рытмічнаму вар’іраванню, 
зруху апорных тонаў, нягледзячы на 
квінтавасць напеву. У кожным тыпе 
напеваў фалькл. песеннай традыцыі 
М. выразныя сродкі суадносяцца па- 
рознаму, утвараючы непаўторны ка- 
ларыт кожнага асобнага твора.

А.М.Аляхновіч.

МЕЛХІСЕДЭК (у свеце П а е ў с к і  
Міхаіл Львовіч; 15.11.1879, с. Віту- 
ліна Люблінскага ваяв., Польшча — 
30.5.1931), беларускі праваслаўны 
царкоўны дзеяч. Скончыў Казан
скую духоўную акадэмію (1904). 3 
1904 выкладаў у Магілёўскай духоў- 
най семінарыі, з 1905 настаяцель

Магілёўскага Богаяўленскага, Бя- 
лыніцкага і інш. манастыроў. 3 1910 
наглядчык Уладзікаўказскага духоў- 
нага вучыліпіча, з 1914 рэктар Тыф- 
ліскай духоўнай семінарыі. 3 1916 
вікарны епіскап кранштацкі, з 1917 
ладажскі. 3 1919 вікарны епіскап 
слуцкі, з 1919/20 епіскап мінскі і ту- 
раўскі. 3 ліп. 1922 да чэрв. 1926 сама- 
абвешчаны мітрапаліт мінскі і бела- 
рускі. Выступаў супраць абнаўленцаў, 
якія стварылі Бел. аўтаномную пра- 
васлаўную царкву. Стаў прыхільні- 
кам абвяшчэння Беларускай аўта- 
кефальнай праваслаўнай царквы. У 
1924 і 1925 на паліт. працэсах у Мін- 
ску і Маскве двойчы прыгавораны да 
3 гадоў зняволення ўмоўна, сасла- 
ны на Марыінскае спецпасяленне ў 
Сібір. 3 1928 архіепіскап енісейскі і 
краснаярскі. 3 1930 чл. Свяшчэнна- 
га Сінода Рус. Праваслаўнай царквы. 
Раптоўна памёр у час царк. службы ў 
Маскве, куды быў выкліканы на се- 
сію Сінода.

А. Мельдіюкова ў  ролі Зоські.

МЕЛЬДЗЮКОВА Акцябрына Фран- 
цаўна (29.10.1924, с. Іванаўка Кіра- 
ваградскай вобл., Украіна — 6.3.1996), 
беларуская актрыса. Засл. артыстка 
Беларусі (1975). Скончыла студыю 
Бел. тэатра імя Я.Коласа (1948), пра- 
цавала ў ім. Выканаўца драм., харак- 
тарных роляў: Зоська («Раскіданае 
гняздо» Я.Купалы), Наташа («Вы- 
бачайце, калі ласка!» А.Макаёнка), 
Бажашуткава («Амністыя» М.Мату-
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