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А па-дру гое, да ты, пра якія вы 

зга да лі, — гэ та да ты на ступ на га го-

да. І мы, не су мнен на, пры чы нім ся 

да пад рых тоў кі і свят ка ван ня 550-

год дзя зна хо джан ня іко ны Ма ці 

Бо жай Жы ро віц кай на Сло нім-

скай зям лі і 500-год дзя ўтва рэн ня 

Жы ро віц ка га ма нас ты ра. Да рэ чы, 

пры ад крыю не вя ліч кую та ям ні цу. 

Сло нім сё ле та як раз і стаў ста лі-

цай Дня бе ла рус ка га пісь мен ства 

па іні цы я ты ве ўра да кра і ны, Упаў-

на ва жа на га па спра вах рэ лі гій і на-

цы я наль нас цяў у су вя зі з тым, што 

2020 год — год зга да ных юбі ле яў. 

А вось у 2019 го дзе ла гіч на пра-

вес ці ме ра пры ем ства як агле дзі-

ны асвет ніц тва, ду хоў нас ці ў гэ тай 

ста рон цы.

— Тра ды цый ны ўжо для свя-

та круг лы стол «Мас тац кая лі та-

ра ту ра як шлях адзін да ад на го» 

прой дзе гэ тым ра зам у Жы ро ві-

чах. Не ка то рыя яго ўдзель ні кі — 

лі та ра та ры і лі та ра ту раз наў цы 

больш з чым дзе ся ці кра ін — 

пры едуць не пер шы і на ват не 

дру гі раз — круг лы стол пра во-

дзіц ца з 2007 го да. Пы тан не да 

Вас як да па ста ян на га ўдзель-

ні ка гэ та га ме ра пры ем ства: ад-

куль бя руц ца но выя тэ мы для 

дыс ку сіі? Ці ў ней кіх мо ман тах 

яна з го ду ў год паў та ра ец ца?

— Тра ды цыі і на ва цыі — заў-

сёд ная тэ ма для ра зум на га спа-

лу чэн ня. Хі ба не тра ды цый ным 

з'яў ля ец ца пы тан не пра ро лю 

мас тац кай лі та ра ту ры ў вы ха-

ван ні гра мад ства, у сцвяр джэн ні 

гу ма ніс тыч ных ідэа лаў раз віц ця? 

Ка неш не ж, тра ды цый ным. Але і 

па ста ян ным, вар тым ува гі не толь-

кі з го ду ў год, але і са ста год дзя ў 

ста год дзе. На сё лет ні круг лы стол, 

які з'яў ля ец ца твор чым пра ек там 

не толь кі Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, 

але і Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 

Вы да вец ка га до ма «Звяз да», вы-

да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра», 

пры едуць пісь мен ні кі, лі та ра ту раз-

наў цы з Азер бай джа на, Вя лі ка-

бры та ніі, Гру зіі, Ін дыі, Ка зах ста на, 

Кі тая, Літ вы, Мал до вы, Поль шчы, 

Ра сіі, Сер біі, Та джы кі ста на, Уз бе-

кі ста на, Укра і ны. Мы ра ды, што не 

пер шы раз пры яз джа юць Свят ла на 

Анань е ва з Ка зах ста на і Глеб Куд-

ра шоў з Укра і ны, Ярон мі ас Лаў-

цюс з Літ вы і Ры са лат Хай да ра ва 

з Уз бе кі ста на, але мы ра ды і но-

вым гас цям. Што ці ка ва, ме на ві та 

ўдзель ні кі «круг лых ста лоў» у роз-

ныя га ды ста но вяц ца паў на моц-

ны мі прад стаў ні ка мі бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, бе ла рус кай куль ту ры, 

Бе ла ру сі ў сва іх кра і нах. Ме на ві та 

дзя ку ю чы іх на ма ган ням за апош-

нія дзе сяць га доў вый шлі ан та ло-

гіі, збор ні кі бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

асоб ныя кні гі бе ла рус кіх аў та раў у 

пе ра кла дзе на ін шыя мо вы. Вы бу-

да ва ла ся свое асаб лі вая за меж ная 

біб лі я тэ ка з кніг Мак сі ма Баг да-

но ві ча на сла вац кай, серб скай, 

та джык скай мо вах, Ян кі Ку па лы, 

Яку ба Ко ла са — на рус кай, та-

тар скай, чу ваш скай, бал кар скай, 

уз бек скай мо вах, ін шых кла сі каў і 

су час ных пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

— Апош нім ча сам на зі ра ец-

ца доб рая тэн дэн цыя — па ўсёй 

кра і не ад кры ва юц ца но выя ці 

ад ноў ле ныя кні гар ні. Сло нім да 

свя та так са ма атры маў та кі па-

да ру нак з пры го жай наз вай «Са-

нет». Але каб кні гар ня іс на ва ла, 

каб яна бы ла за па тра ба ва ная, 

асаб лі ва ў не вя лі кім го ра дзе, 

аб на віць ін тэр' ер і на ват асар-

ты мент не да стат ко ва. Як вы лі-

чы це, што яшчэ мо жа пры ва біць 

чы та ча, спа ку ша на га бяс плат-

ны мі кні га мі з Се ці ва, прый сці ў 

кніж ны ма га зін ды яшчэ неш та 

ў ім на быць?

— Толь кі — пра па ган дай, ак-

тыў ным «пра соў ван нем» кніг і аў-

та раў. У тым лі ку — і ў вір туаль -

най пра сто ры. Да рэ чы, «Са нет» 

пра цуе ў тэс та вым рэ жы ме з 15 

чэр ве ня. Ужо за гэ тыя два з не-

чым ме ся цы прай шло до сыць 

шмат прэ зен та цый, аў то граф-се-

сій. Бы лі і су стрэ чы з аў та ра мі, якія 

вы рас лі ці жы вуць ста ла на Сло-

нім шчы не, — Сяр ге ем Чыг ры нам, 

Свят ла най Ва ро нік. І што ці ка ва, 

на ўмыс на, з раз лі кам на прэ зен-

та цыю, рас паў сюдж ван не ў Сло ні-

ме, вы да дзе на на ват не каль кі кніг. 

Ад на з іх — аль бом рэ пра дук цый 

ста рых паш то вак, пры све ча ных 

Сло ні му, з ка лек цыі Ула дзі мі ра 

Лі ха дзе да ва. Дру гая — збор нік 

гіс та рыч ных на та так Сяр гея Чыг-

ры на пра сло нім скія ад мет нас ці. 

Не су мня ва ю ся, што та кая кні га 

бу дзе за па тра ба ва на і ў шко ле.

— Да рэ чы, пра Се ці ва. Мо жа, 

у Бе ла ру сі ўжо на стаў час ства-

рыць ней кі ад мыс ло вы пар тал, на 

якім усе ах вот ныя маг лі б па зна-

ё міц ца з на він ка мі ад ай чын ных 

пісь мен ні каў, пра чы таць трэй лер 

да но вай кні гі, а за ці ка віў шы ся 

ёй, за мо віць поў ны ва ры янт (маг-

чы ма, не бяс плат на)?

— Тут бы і «Звяз дзе» іні цы я ты-

ву пра явіць. Най ста рэй шая бе ла-

рус кая га зе та заў сё ды бы ла ўваж-

лі вая да бе ла рус ка га пры го жа га 

пісь мен ства. Мно гія мас тац кія тво-

ры праз урыў кі пры хо дзі лі перш-

на перш да чы та ча «Звяз ды». Што 

да элект рон най, ін тэр нэт-ак тыў-

нас ці ай чын ных вы да вец тваў, то 

цал кам зго дзен, што без яе сён ня 

не абы сці ся. І но выя іні цы я ты вы 

па трэб ны як ні ко лі.

Да рэ чы, звяр ні це ўва гу на сайт 

лі та ра тур на-мас тац ка га ча со пі са 

«Ма ла досць». Не шмат лі кая рэ-

дак цыя гэ та га вы дан ня ўмее і пра 

ча со піс рас ка заць, і пра но вых 

аў та раў, но выя пра ек ты здоль на 

«пра пі я рыць». Трэ ба ву чыц ца ад но 

ў ад на го. Усё ў са май вя лі кай сту-

пе ні за ле жыць ад іні цы я тыў нас ці і 

пра фе сі я на ліз му кож на га на сва ім 

твор чым участ ку. Ін шых шля хоў 

для раз віц ця прос та не іс нуе. На-

ват з вя лі кі мі гра шы ма, з бюд жэт-

ны мі па сы ла мі мож на спы ніц ца ў 

раз віц ці і за стац ца ў ра ней шых 

дзе ся ці год дзях.

— Тра ды цый ным для Дня 

пісь мен ства ста но віц ца ўру чэн-

не На цы я наль най лі та ра тур най 

прэ міі. Уз на га родж вац ца бу дуць 

пісь мен ні кі, якія пра цу юць тут 

і ця пер. А рэй тын гі про да жаў 

кніг па каз ва юць, што ў па ша не 

ў чы та ча больш кла сі кі (за не-

вя лі кі мі та кі мі вы клю чэн ня мі, як 

На тал ля Бат ра ко ва, на прык лад). 

Мо жа, лаў рэ а там прэ міі не ха пае 

пі я ру?

— На цы я наль ная лі та ра тур ная 

прэ мія — твор чы пра ект, які па-

шы рае сваю пра сто ру. Ужо і сайт 

на гэ тую тэ му ёсць. Мяр кую, што 

агуль ны мі на ма ган ня мі з Са юзам 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі мы і на да лей 

шмат што зро бім для пі я ру, пра па-

ган ды гэ та га пра ек та. Але за ўва жу, 

што На цы я наль ная лі та ра тур ная 

прэ мія праз да па мо гу экс пер таў у 

га лі не лі та ра ту раз наў ства, у га лі-

не прак тыч най ра бо ты па вы дан ні 

лі та ра тур на-мас тац кай пе ры ё ды-

кі ўсё ж з'яў ля ец ца пра ек там, які 

за ўва жае ўсё но вае, па ві нен за ўва-

жаць усё но вае. І са ма прэ мія — гэ-

та як адзін са срод каў «рас крут кі» 

та го ці ін ша га аў та ра. Невы пад ко ва 

ўрад кра і ны па рэ ка мен да цыі Са ю-

за пісь мен ні каў за цвер дзіў і та кую 

на мі на цыю для дэ бю тан таў, аў та-

раў пер шых кніг.

— Як па-ва ша му, за чвэрць 

ста год дзя іс на ван ня Дню бе ла-

рус ка га пісь мен ства ўда ло ся 

стаць на цы я наль ным свя там?

— Мяр кую, што ўда ло ся. І вель-

мі спа дзя ю ся на яго даў га лец це і 

да лей шае раз віц цё.

Пытанні задавала 

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

На пля цы ка ля Вяс ляр на-

га ка на ла прад стаў ні кі за-

меж най фір мы ўжо ты дзень 

ман ці ру юць га лоў ную сцэ ну 

мі ле ні у ма. У го ра дзе шчы-

руе ста ліч ная рэ жы сёр ская 

гру па. Рэ жы сёр-па ста ноў-

шчык Ма рыя ТРАЦ ЦЯ КО-

ВА рас ка за ла, што та кой 

сцэ ны, шмат функ цыя  наль-

най і скла да най, Бе ла-

русь яшчэ не ба чы ла: гэ та 

не сцэ на, а цэ лы тэх ніч ны 

комп лекс. Там пра ду гледж-

ва ец ца не каль кі сцэ ніч ных 

уз роў няў, у тым лі ку з вы-

ка ры стан нем ва ды. Пе рад 

сцэ най бу дзе раз гор ну ты 

ба сейн з ва да спа да мі, вод-

ны эк ран ды ін шыя ці ка він кі, 

якія па він ны зра біць за ключ-

нае шоу свят ка ван ня «Мі ле-

ні ум» не прос та кан цэр там, 

а не чым боль шым.

На ад ной сцэ не, па вод ле 

пра гра мы, бу дзе зна хо дзіц-

ца больш за 600 ча ла век: 

му зы кан ты, тан цо ры, акра-

ба ты. Ма са выя па ста ноў-

кі па ка жуць ста наў лен не і 

раз віц цё го ра да ад ся рэд-

ня веч ча да на шых дзён. Гэ-

та амаль усе пад ра бяз нас ці, 

якія па ве дам ля юць ар га ні за-

та ры, ас тат няе за хоў ва ец ца 

ў тай не, бо па він на ж мець 

інт ры гу та кая гран ды ёз ная 

дзея. Та му рэ пе ты цыі пра-

хо дзяць не на мес цы вы-

ступ лен няў, а ў па мяш кан ні 

фут боль на га ма не жа.

Вя до ма, што да ўдзе лу ў 

двух га дзін най фе е рыі пры-

цяг ну та вя лі кая коль касць 

ха рэа гра фіч ных ка лек ты-

ваў, у тым лі ку най леп шыя 

куль тур ныя сі лы са-

мо га Брэс та. Трэ ба 

спа дзя вац ца, што 

шоу ста не над звы-

чай ві до вішч ным і 

за па мі наль ным. Але 

на зва нае ме ра пры-

ем ства за пла на ва на 

як фі наль ная кроп ка 

ў вя лі кай пра гра ме 

трох дзён ных свят ка-

ван няў. Уся го ж гэ тых 

па дзей бу дзе больш 

за сот ню. І мно гія з 

іх абя ца юць стаць 

асаб лі ва ці ка вы мі, 

ві до вішч ны мі, змяс-

тоў ны мі.

Пач нуц ца юбі лей-

ныя ме ра пры ем ствы 

апоўд ні 6 ве рас ня ўра чыс-

та-свя точ ным прад стаў лен-

нем, пры све ча ным па чат ку 

свят ка ван ня 1000-год дзя 

Брэс та на пло шчы Ле ні на. 

А ў сем ве ча ра на гэ тым 

мес цы ад бу дзец ца кан цэрт 

«Го рад свят ла». За гад чы ца 

сек та ра куль ту ры Брэсц-

ка га гар вы кан ка ма Свят-

ла на СЯ МАШ КА па ве да мі-

ла, што на ім вы сту пяць як 

бе ла рус кія, так і за меж ныя 

зор кі. Ча ка ец ца вы ступ лен-

не Джо Цёр нэ ра, Ісайі, бы-

ло га брас таў ча ні на Са шы 

Іса е ва ды ін шых. «Го рад 

свят ла» абя цае за ці ка віць 

ма ла дых.

Тым ча сам з ву лі цы Го-

га ля пач нец ца між на род-

ны па рад ар кест раў кра ін 

СНД «Марш 1000-год дзя». 

У Брэст на свят ка ван ні пры-

едуць 10 ар кест раў з Маск-

вы, Санкт-Пе цяр бур га, Ніж-

ня га Ноў га ра да, Нур-Сул-

та на, ін шых га ра доў. Яны 

да дуць соль ныя кан цэр ты, 

а так са ма паў дзель ні ча юць 

у па ра дзе і га ла-кан цэр це. 

На прык лад, у 18 га дзін 6 ве-

рас ня на ву лі цы Са вец кай 

сваю пра гра му па ка жа ар-

кестр шта ба Паў ноч на-За-

ход няй акру гі войск на цы я-

наль най гвар дыі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі, а ў 19 га дзін 

пач нец ца кан цэрт ар кест ра 

Мас коў ска га ка дэц ка га му-

зыч на га кор пу са. Прой дуць 

кан цэр ты ў Брэсц кай крэ пас-

ці і на ін шых пля цоў ках го ра-

да. А ў 15 га дзін 7 ве рас ня 

на скры жа ван ні пра спек та 

Ма шэ ра ва і ву лі цы Ле ні на 

пач нец ца ма ляў ні чы кар на-

вал. Яго пра гра му ўпры го-

жаць му зы кай бе ла рус кія і 

за меж ныя ар кест ры. У гэ ты 

ж дзень у 15.30 пач нец ца га-

ла-кан цэрт. Звод ны ар кестр 

з 400 му зы кан таў ад крые 

яго ўра чыс тай фан фа рай 

Ты ся ча год дзя, на пі са най 

спе цыя ль на для гэ та га ме-

ра пры ем ства (аў тар тво ра 

Алег Га лу бец з Грод на).

— Ця пер поў ным хо дам 

ідзе пад рых тоў ка звод на га 

ар кест ра, — рас ка заў кі раў-

нік Брэсц ка га га рад ско га 

ду ха во га ар кест ра Ва ле-

рый КО ВАЛЬ. — Важ на 

ад пра ца ваць кож ны крок: 

вы хад, па стра ен не і са мо 

вы ступ лен не.

На огул жа ме ра-

пры ем стваў у афі шы 

шмат, за пла на ва ны 

шэ раг фес ты ва ляў, 

асоб ных свят, та-

кіх як Між на род ны 

дзі ця чы фес ты валь 

тэ ат раў і кніг. Ён, да-

рэ чы, прой дзе ў но-

вым тэ ат ры ля лек, які 

толь кі што зда дзе ны 

ў экс плу а та цыю і 

з'яў ля е цца ад ным са 

шмат лі кіх аб' ек таў 

ты ся ча год дзя. Гэ тыя 

аб' ек ты — мас ты, да-

ро гі — па бу да ва ны і 

аб ноў ле ны за гро шы, 

якія кра і на вы дзе лі ла пад 

знач ны юбі лей, і пра слу жаць 

го ра ду яшчэ мно гія дзе ся ці-

год дзі — га лоў нае, каб бы-

ло мір нае не ба ды зда роўе і 

сі лы ў га ра джан для да лей-

шай ра бо ты на ка рысць го-

ра да. Та му вель мі ла гіч ным 

вы гля дае па чы наць свят ка-

ван не з ма літ вы. Усе кан фе-

сіі пад рых та ва лі сваю ду хоў-

ную пра гра му на свя точ ныя 

дні. Бос кая лі тур гія і пад зяч-

ны ма ле бен у па мяць 1000-

год дзя Брэс та прой дуць ва 

ўсіх пра ва слаў ных хра мах, 

ад слу жаць ме су і ўзня суць 

ма літ вы за го рад і га ра джан 

ка то лі кі, па мо ляц ца ў сва іх 

свя ты нях прад стаў ні кі ін-

шых кан фе сій. Зва ны цэрк-

ваў і кас цё лаў у гэ ты дзень 

бу дуць аб вя шчаць ве ліч ны 

юбі лей го ра да.

Брэст ча кае вель мі мно-

га гас цей. У гас ці ні цах ужо 

за бра ні ра ва ныя фак тыч на 

ўсе ну ма ры. Ту ра пе ра та ры 

аб вяс ці лі, што амаль не за-

ста ец ца мес цаў у хос тэ лах, 

ра за бра лі ту рыс ты і бюд-

жэт ныя ква тэ ры. Гас цям 

за ста ец ца шу каць зна ё мых, 

сяб роў. Ду маю, у гэ тыя дні 

амаль кож ная брэсц кая 

сям'я бу дзе ра да пры няць 

гас цей: сва я коў, сяб роў, 

зна ё мых ці на ват зна ё мых 

сяб роў. Так што ча ка ем 

свя та!

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«Усё ў са май вя лі кай сту пе ні за ле жыць «Усё ў са май вя лі кай сту пе ні за ле жыць 
ад іні цы я тыў нас ці і пра фе сі я на ліз му...»ад іні цы я тыў нас ці і пра фе сі я на ліз му...»

З МА ЛІТ ВЫ ЗА ГО РАД І ЯГО ЖЫ ХА РОЎ
пач нец ца маш таб нае свят ка ван не трой чы круг лай да ты

Хто ня даў на вяр нуў ся ў го рад з ад па чын ку, ад ра зу 

за ўва жыў знач ныя пе ра ме ны. Брэст рас кве ціў-

ся сця га мі, ста ла больш яр кіх фар баў на ву лі цах 

і фа са дах бу дын каў, з'я віў ся асаб лі вы ўра чыс ты 

на строй, які бы вае ў ча кан ні бліз кай важ най па дзеі. 

Пра бу ду чае свя та га во раць у сем' ях, ва ўста но вах, 

у транс пар це. Ад ным сло вам, аб лас ны цэнтр га то-

вы су стрэць свой знач ны юбі лей.

Моладзь 
піша 

пажаданні 
на святочным 

банеры.
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