
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ва ўра чыс тым ад крыц ці браў удзел 

пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Аляк сандр РАДЗЬ-
КОЎ. Ён, да рэ чы, з'яў ля ец ца ўра джэн-
цам Бы хаў шчы ны і та му лепш за ін шых 
ве дае ўсе ад мет нас ці гэ тых мяс цін.

— На ша па ка лен не ства рае дзяр-
жа ву. Мы па він ны яе ўма ца ваць і пе-
ра даць сва ім дзе цям у спад чы ну, каб 
яны яе бе раг лі, — ска заў жур на ліс там 
Аляк сандр Радзь коў. — А ў чым сэнс 
дзяр жа вы? У свя ты нях, у гэ тым ду ху. У 
Бы ха ва ёсць Луд чыц кая вы шы ня, Бар-
ку ла баў скі ле та піс, ін шыя гіс та рыч ныя 
свя тыя мес цы. Ка лі мы іх бу дзем ад-
чу ваць, ра зу мець і за хоў ваць — вось 
та ды мы бу дзем моц ныя як дзяр жа ва.

Дзень 1 ве рас ня, па тра ды цыі, па-
чаў ся ў Бы ха ве са свя точ най лі ней кі ў 
ся рэд няй шко ле № 1. На ёй пры сут ні ча-
лі кі раў ніц тва воб лас ці і го ра да, вы со кія 
гос ці. Аку рат ныя пер ша клас ні кі з бу-
ке та мі кве так ззя лі ўсмеш ка мі, але не 
менш ра да ва лі ся ўсе школь ні кі і пе да-
го гі. У су вя зі з Днём пісь мен нас ці бу ды-
нак шко лы поў нас цю аб на ві лі, а ў фае 
ад кры ла ся вы ста ва іна ва цый у сфе ры 
аду ка цыі Ма гі лёў скай воб лас ці.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе-
ла ру сі, стар шы ня арг ка мі тэ та па 
пад рых тоў цы да Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства Ана толь ТО ЗІК, які браў 
удзел у школь ных ура чыс тас цях, аца ніў 
свя точ ны го рад.

— У мя не вель мі доб рае ўра жан не 
ад Бы ха ва, — ска заў Ана толь То зік. — 
Па-мой му, на пра ця гу го да зроб ле на 
ка ла саль ная пра ца, і, га лоў нае, усё 
гэ та не да рэм на, та му што зроб ле на 
для го ра да і за ста нец ца на заўт ра і 
пас ля заўт ра. Вель мі шмат но вых аб'-
ек таў, па трэб ных лю дзям. Ну, мо жа, 
не ха пі ла ча су, каб усю ды но вая тра-
ва вы рас ла... Але я мяр кую, што гэ ты 
дзень на доў га за пом ніц ца бы хаў ча нам 
і тым, хто пры ехаў сю ды, і не толь кі з 
Бе ла ру сі.

Дзень ад крыц цяў
Ма гі лёў шчы на сё ле та жы ла Днём 

пісь мен ства і пад рых тоў кай да яго. 
Свя та ад бі ла ся ва ўсіх сфе рах жыц ця, 
на ват у тра ды цый ных сель скіх скульп-
ту рах, якія ро бяць уво сень з са ло мы. У 
Ма гі лёў скім ра ё не, па да ро зе з аб лас-
но га цэнт ра ў Бы хаў з са-
ла мя ных цю коў зра бі лі... 
рас кры тую кні гу, са ста-
рона к якой на га да лі ванд-
роў ні кам пра бе ла рус кае 
свя та 1 ве рас ня.

Ад нак на са мой спра-
ве, усё па ча ло ся ў су бо ту, 
31 жніў ня. Ня гле дзя чы на 
па хмур нае не ба і дроб ных 
дож джык, жы ха ры Бы ха ва 
з дзець мі са бра лі ся ра ні-
цай на ад крыц цё аб ноў ле-
на га кі на тэ ат ра «Ра дзі ма». 
Ста ры бу ды нак за ха ваў 
свой ад мет ны стыль, але 
ўнут ры цал кам су час ны 
ін тэр' ер, ка вяр ня з ка вай і 
па пкор нам, утуль ная за ла 
з мяк кі мі крэс ла мі. Дзе-
цям і да рос лым раз да лі 
ЗD-аку ля ры і па ка за лі рэ-
клам ны ро лік. Пуб лі ка на 
но выя тэх на ло гіі рэ ага ва-
ла бур най ра дас цю, а квіт-
кі на се ан сы (па чы на лі з 
бе ла рус ка га мульт філь ма 
«Пры го ды Не сцер кі») рас-
ку пі лі на не каль кі дзён на пе рад.

— Тое, што Дзень пісь мен ства па-
чы на ец ца з ад крыц ця кі на тэ ат ра, — 
зна ка вае ме ра пры ем ства, — ска заў 
мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Ба рыс 
СВЯТ ЛОЎ. — Кі но, мо жа, і не са мае 
важ ней шае для нас мас тац тва, але ўсё 
ж лі дар ся род ін шых ві даў. А ўво гу ле 
мне па даба юц ца га ра ды, якія рых ту-
юц ца да вя лі кіх рэс пуб лі кан скіх свят. 
Я ба чу, як мя ня ец ца іх знеш ні вы гляд, 
як яны ста но вяц ца пры га жэй шы мі. Я 
пра яз джаў па Бы ха ве — гэ та ж зу сім 
ін шы го рад! Ён і ста ры, і ма ла ды, ура-

чыс та су стра кае сва іх гас цей.
Уво гу ле су бо та ста ла для Бы ха ва 

днём ад крыц цяў куль тур ных аб' ек таў, 
якія бы лі ад ноў ле ны, ад ра ман та ва ны і 
пры ве дзе ны ў па ра дак да Дня бе ла рус-
ка га пісь мен ства.

Зда быт кі свя та
Стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы-

кан ка ма Пётр РУД НІК ві да воч на га-
на рыц ца тым, што ўда ло ся зра біць 
сё ле та ў Бы ха ве. Ён рас ка заў жур на-
ліс там, што толь кі ў рай цэнт ры бы ло 
пад рых та ва на да свя та 129(!) са мых 
роз ных аб' ек таў. Каш та ва ла гэ та 200 
міль яр даў руб лёў. Пётр Руд нік пад крэс-
ліў, што Бы хаў за слу жыў, каб стаць 
ста лі цай юбі лей на га ХХ Дня бе ла рус-
ка га пісь мен ства.

— Сён ня трэ ба звяр нуць ува гу на 
гіс то рыю: той на род, які па мя тае гіс-
то рыю, мае і бу ду чы ню, — на га даў кі-
раў нік Ма гі лёў скай воб лас ці. — А мы 
яе па мя та ем. Сё ле та ўжо 7 міль яр даў 
руб лёў вы дат ка ва на на рэ стаў ра цыю 
ста ра жыт на га Бы хаў ска га зам ка, і мы 
не спы нім ся. А тое, што зроб ле на ў го-
ра дзе, усе аб' ек ты бу дуць яшчэ доў гія 
га ды слу жыць жы ха рам Бы ха ва і яго 
гас цям.

— Га лоў нае ў свя це бе ла рус ка га 
пісь мен ства — гэ та тое, што Бе ла русь 
сцвяр джае сваю бу ду чы ню ў но вых 
аб' ек тах і што мы вель мі ашчад на ста-
вім ся да на шай спад чы ны, — пра ка-
мен та ва ла пер шы на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія АНА НІЧ. 
— У тым, што мы за хоў ва ем род ную 
мо ву, але жы вём у кан тэкс це су свет-
ных пра цэ саў куль ту ры. І на ша на цы я-
наль ная лі та ра ту ра, і ўво гу ле ўсё, што 
ро біц ца ў Бе ла ру сі, — гэ та прык лад і 
ўзор та го, як па він на раз ві вац ца дзяр-
жа ва. Я ра да і за Ма гі лёў шчы ну, і за 
ўсю род ную Бе ла русь, якая двац ца-
ты год кро чыць сва ім са ма стой ным і 
вель мі пры го жым свя там.

— Гэ та свя та аб' яд ноў вае ўсё тое, 
што ство ра на на шы мі прод ка мі, — ска-
заў на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма Ва ле рый МА ЛА ШКА. 
— Гэ та свя та на шай вя лі кай Куль ту-
ры, з вя лі кай лі та ры. Мы ма ем сваё 
бу ду чае, та му што па кру пін ках збі ра ем 
тое, што ма ем і пры мна жа ем. І Бы хаў 
гэ та му доб ры прык лад.

Пісь мен ні кі ў су гуч чы
На па ся джэн ні між на род нага «круг-

ла га ста ла» па тэ ме «Су гуч ча: мо ва і 
лі та ра ту ра ў кан тэкс це гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны» аб мяр коў ва лі ся са-
мыя роз ныя ас пек ты раз віц ця на цы я-
наль ных лі та ра тур. На прык лад, хто та кі 
ге рой на ша га ча су.

— Ге рой на ша га ча су, мне зда ец ца, 
гэ та ча ла век, які жы ве ра зам з на мі, 
— ад ка заў ды рэк тар — га лоў ны рэ-
дак тар Вы да вец ка га до ма «Звяз да» 
Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. — Не трэ ба, з 

ад на го бо ку, ідэа лі за ваць на ша га су-
час ні ка, і нас з ва мі. А з дру го га, гэ-
та тыя лю дзі, якія вель мі шмат укла лі 
ў здзяйс нен ні, якія ад бы лі ся ў на шай 
кра і не за апош нія два дзе ся ці год дзі.

У па ся джэн ні «круг ла га ста ла» бра-
лі ўдзел бе ла рус кія і за меж ныя пісь-
мен ні кі. Ся род іх бы ла ўкра ін ка Га лі на 
Та ра сюк, тво ры якой увай шлі ў кні гу 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да» «Зо ло тая 
стру на» ў пра ек це «Су гуч ча сэр цаў: 
Бе ла русь—Укра і на».

— Да ра гія бе ла рус кія сяб ры і су се-
дзі! — ска за ла ўкра ін ская пісь мен ні-
ца і пе ра клад чы ца Га лі на ТА РА СЮК. 
— Я маю вя лі кае шчас це па бы ваць на 
ва шым вя лі кім і зна ка вым на цы я наль-

ным свя це. Ду ша ра ду ец ца, якая пры-
го жая ва ша Бе ла русь і якія цу доў ныя 
ва шы лю дзі. І я звяр та ю ся да вас, каб 
вы лю бі лі сваю дзяр жа ву, сваю куль-
ту ру і асаб лі ва род ную мо ву — та кую 
цу доў ную, са ма быт ную, звон кую, пя-
шчот ную, пры го жую. Па мя тай це, што 
з мо вы па чы на ец ца на род, па чы на ец ца 
на цыя.

Ра сій скі пісь мен нік (да рэ чы, 
ура джэ нец Ма гі лёў шчы ны) і ме цэ-
нат Ва ле рый КА ЗА КОЎ тра ды цый на 
пры яз джае ў Бе ла русь на Дзень пісь-
мен ства.

— Вель мі пры ем на, што свя та ван-
друе з ад на го мес ца ў ін шае, — ска заў 
Ва ле рый. — Яно па каз вае ўсю па літ ру 

дру ка ва на га сло ва і ўваск ра-
шае куль ту ру ма лень кіх бе-
ла рус кіх га ра доў. Я ўпэў не-
ны, што ў вя ках за ста нуц ца 
біб лі я тэ кі, а не пом ні кі ней-
кім ца рам. Увесь свет ужо 
дзве ты ся чы га доў бя дуе ад 
та го, што стра ціў Алек санд-
рый скую біб лі я тэ ку. А не 
па ад ным пом ні ку рым скім 
ім пе ра та рам ні хто га ла ву 
по пе лам не па сы пае. Та му 
дзя куй Бо гу, што ў Бе ла ру сі 
ёсць та кое свя та — Дзень 
пісь мен ства.

Вер шы 
і іх чы таль ні кі

У Бы ха ве ад кры лі аб ноў-
ле ны ра ён ны Цэнтр куль ту ры 
— вель мі су час ны і пры го-
жы бу ды нак. У ім знай шло ся 
мес ца і ра ён най біб лі я тэ цы, 
і за ле спар тыў най ба раць-
бы. Ад бы ло ся ад крыц цё ме-
ма ры яль най дош кі ў го нар 
ура джэн ца Бы хаў шчы ны Ба-
ры са Страль цо ва. Ён быў вя-

до мым жур на ліс там, пісь мен ні кам, вы-
клад чы кам і на ву коў цам, і сім ва ліч на, 
што срод кі на ме ма ры яль ную дош ку 
са бра лі ў рэ дак цы ях бе ла рус кіх га зет.

А на сцэне цэнтра культуры 
гучаў верш і другога магіляўчаніна 
Міхася Страль цо ва. Школь ні кі з уся-
го Бы хаў ска га ра ё на пры хо дзі лі праз 
спаборніцтва ў на ву чаль ных уста но вах, 
каб два дзя сят кі леп шых пры еха лі ў 
рай цэнтр на фі нал — конкурса юных 
пытальнікаў «Жывая класіка».

— Мне 10 га доў, і бе ла рус кая мо ва 

мне па да ба ец ца, та му што яна ці ка вая, 
і... гэ та мая род ная мо ва, — рас каз ва ла 
дзяў чын ка.

Да рэ чы, у за ле пад час кон кур су 
«Жы вая кла сі ка» не бы ло ку ды яб лы-
ку ўпа сці. Па доб на на тое, што чы тан не 
вер шаў у вя лі кіх аў ды то ры ях зноў ста-
но віц ца мод ным. Не вы клю ча на, што 
кон кур сы юных чы таль ні каў ста нуць 
па пу ляр ны мі ва ўсёй кра і не і да зво ляць 
дзе цям ад чуць пры га жосць бе ла рус кіх 
вер шаў і род най мо вы ўво гу ле.

Спа чат ку бы ло сло ва
Га лоў ны ге рой свя та — дру ка ва-

нае сло ва. Лю дзі маг лі па зна ё міц ца 
з но вы мі бе ла рус кі мі вы дан ня мі на 

фес ты ва лі кні гі і прэ сы, які раз гар нуў-
ся ка ля га лоў най сцэ ніч най пля цоў кі. 
Там бы ла вы ста ва і вы да вец ка га до ма 
«Звяз да».

Гос ці юбі лей на га Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства рас ка за лі пра тое, што 
ў на шым ця пе раш нім ма тэ ры яль ным 
све це сло ва ўсё ж та кі не страч вае сва-
ёй важ нас ці.

— Дру ка ва нае сло ва заў сё ды ме ла 
важ нае зна чэн не для на шчад каў, — 
ска заў Ва ле рый Ма ла шка. — І сён ня 
гэ тая важ насць не знік ла. Ня хай дру ка-
ва нае сло ва сён ня ўжо на элект рон ных 
нось бі тах, але гэ та ёсць сло ва, якое бу-
дзе транс лі ра ваць на шу куль ту ру тым, 
хто бу дзе жыць пас ля нас.

— Ёсць каш тоў насць уво гу ле ў 
сло ва, — ска заў Алесь Кар лю ке віч. 
— Ёсць каш тоў насць у сло ва, за якім 
ста іць дум ка. А ўсё ас тат няе — гэ та 
тэх на ло гіі, з які мі сло ва пры хо дзіць да 
чы та ча, ча ла ве ка ду ма ю ча га. Жа даю 
ўсім быць уваж лі вым да сло ва, вель мі 
ашчад ным у яго вы ка ры стан ні. Ду маць 
пра тое, як гэ та сло ва ад гук нец ца ў 
гра мад стве.

— Усё па чы на ец ца са сло ва, — вы-
ка заў сваё мер ка ван не Ба рыс Свят-
лоў. — Якія ні бы лі б нось бі ты, ня хай 
і ліч ба выя — а заўт ра мы яшчэ да лей 
пра су не мся ў тэх ніч ным кі рун ку, але 
ж сло ва пісь мо вае бу дзе ас но вай лю-
бой куль ту ры. І, вя до ма ж, на шай бе-
ла рус кай.

— Дру ка ва нае сло ва — гэ та най вы-
шэй шая каш тоў насць, бо ўсё па чы на-
ец ца са сло ва, з дум кі, — лі чыць Лі лія 
Ана ніч. — Мы сён ня ў на шай кра і не 
вы да ём амаль што 4 кні гі на кож на-
га жы ха ра Бе ла ру сі — гэ та най леп шы 
па каз чык на пост са вец кай пра сто ры. 
Ле ташні год па іні цы я ты ве на ша га Прэ-
зі дэн та быў аб ве шча ны Го д кні гі, і для 
нас ён не за кан чва ец ца. Мне зда ец ца, 
што на огул усё, што ро біц ца гэ ты мі 
га да мі дзяр жа вай, сцвяр джае: пад му-
рак дру ка ва на га сло ва бу дзе і на да лей 
моц ным. І на ні ве дру ка ва на га сло ва, 
ду хоў нас ці бу дуць квіт нець і но выя тэх-
на ло гіі, якія мы ба чы лі ў но вым ЗD-кі на-
тэ ат ры, і бу дуць вы да вац ца но выя кні гі 
на ін шых нось бі тах. Але са мае га лоў-
нае, што мы ра зам ства ра ем бу ду чы ню 
на шай род най Бе ла ру сі.

На доў гую па мяць
Ві даць, бы хаў скія лю дзі ма юць сваё 

ло бі ў ня бес най кан цы ля рыі. Ка лі су бо-
та прай шла хоць і ў свя точ ным на строі, 
але ў шэ рай пе рад во сень скай дым цы, 
то ў ня дзе лю, на су пе рак усім змроч-
ным пра гно зам, у не бе Ма гі лёў скай 
воб лас ці за ззя ла со ней ка.

Ка лі шчы ра, то свя та ў Бы ха ве лі та-
раль на за кру жы ла га ла ву. Пра гра ма 
юбі лей на га Дня бе ла рус ка га пісь мен-
ства бы ла на столь кі на сы ча най, што 
ўба чыць усё бы ло прос та не маг чы ма. 
Пры чым кож ны мог абраць асаб лі ва 
ці ка вае для ся бе.

Ма ну мен таль ная скульп ту ра «Бар-
ку ла баў скі ле та піс» на Каст рыч ніц кай 
пло шчы ста ла мес цам па лом ніц тва ад-
ра зу пас ля цы ры мо ніі ад крыц ця. Ка ля 
пры го жай і вя ліз най кні гі бяс кон ца тоў-
піў ся на род, уз бро е ны ка ме ра мі і фо-
та апа ра та мі, дзе ля здым ка на па мяць. 
Гос ці Бы ха ва на вед ва лі ста ра жыт ныя 
пом ні кі ар хі тэк ту ры. Част ко ва і сі на-
го га, і Бы хаў скі за мак бы лі за цяг ну ты 
па лат ном дзе ля эс тэ тыч на га вы гля ду 
свя точ ных пля цо вак.

Ка ля сі на го гі вы сту па лі тэ ат раль-
ныя ка лек ты вы са спек так ля мі, у тым 
лі ку і на яў рэй скую тэ ма ты ку. Там жа 
ад бы ла ся цы ры мо нія пе ра да чы знач-
най су мы гро шай ад Ра сій ска га яў-
рэй ска га кан грэ са на пер шыя кро кі ў 
рэ стаў ра цыі сі на го гі, якая мо жа стаць 
му зе ем яў рэй скай куль ту ры ў бу ду чым. 
На зам ка вым пад вор ку мож на бы ло 
ўба чыць ры ца раў, у ад рэ стаў ра ва ныя 
ве жы ста я ла чар га на агляд ар хеа ла-
гіч най экс па зі цыі.

Бе ла рус кія га ра ды, якія ста на ві лі ся 
ста лі ца мі Дня бе ла рус ка га пісь мен-
ства, прад ста ві лі свае экс па зі цыі з усім 
леп шым і ці ка вым. Але ўсіх «пе ра мог» 
Мсці слаў, дзе, як і бы ло абя ца на, у вя-
лі кім аква ры у ме з дыс ты ля ва най ва дой 
бы лі вы стаў ле ны фраг мент да спе ха і 
шле ма па чат ку XVІ ста год дзя, зной дзе-
ных ня даў на ў ра цэ Віх ра. Тое, што гэ-
ты ста ра жыт ны го рад што год пры мае 
«Ры цар скі фэст», мяс цо вае кі раў ніц тва 
лі чыць шчас лі вым су па дзен нем. На род 
тоў піў ся ка ля сен са цый най зна ход кі, а 
гіс то рык і се на тар Ігар МАР ЗА ЛЮК 

па ве да міў, што ар-
хе о ла гі на гэ тым 
тыд ні вяр та юц ца 
на Мсці слаў шчы ну 
пра ца ваць.

Ду хоў ны 
па жы так

Пад вор к і  на 
цэнт раль най ву лі-
цы бы лі цал кам свя-
точ ныя: вер ні са жы 
і бат лей кі, вы шы-
ван кі і ка рун кі, на-
род ныя і су час ныя 
ра мёст вы, смач ная 
ежа і на поі, кан цэр-
ты на род ных ка лек-
ты ваў. Ад нак тут 
знай шло ся мес ца 
і для лі та ра тур най 
твор час ці. На ват 
там, дзе ганд ля ва лі 
толь кі пры сма ка мі, 
зна хо дзі лі ку то чак 
для та го, каб вы ста віць кні гі. На прык-
лад, торт у вы гля дзе кні гі — так са ма 
да ні на Дню пісь мен ства.

На вя лі кай пля цоў цы на ву лі цы 
Ле ні на вы сту па лі паэ ты і вы ка наў цы 
пе сень. Кас цю ко віц кая па эт ка Свят-
ла на ДАСЬ КО ВА вель мі хва ля ва ла ся 
пе рад вы ступ лен нем: яна вяр ну ла ся на 
ра дзі му пас ля пэў на га пе ры я ду жыц ця 
ў Маск ве і свае вер шы пі ша на рус кай 
і бе ла рус кай мо вах.

— Так шчы ра спля лі ся дзве мо вы, 
як стуж кі, у іх нім спля цен ні ня ма там 
раз ла ду, а толь кі ду шу за кра нуць сан-
ты мен ты..., — чы та ла Свят ла на пя-
шчот ным го ла сам і рас каз ва ла, што 
Дзень бе ла рус кага пісь мен ства для яе 
з'яў ля ец ца асаб лі вым свя там і вы клі кае 
доб рыя па чуц ці.

Ад на з са мых уда лых ву ліч ных кніж-
ных ак цы й — бук кро сінг, ар га ні за ва-
ны Ма гі лёў скай аб лас ной біб лі я тэ кай 
імя Ле ні на. Ка лі ка заць прос та, то гэ та 
бяс плат ны аб мен кні га мі: мож на прос-
та так узяць кні гу і мож на па да ра ваць 
для ін шых сваю. Дэ віз бук кро сін гу — 
«Пра чы таў сам — пе ра дай ін ша му». 
У Бы хаў біб лі я тэ ка ры пры вез лі шмат 
доб рых кніг і за меж ных, і бе ла рус кіх 
аў та раў.

— Мне па да ба ец ца чы таць на бе ла-
рус кай мо ве, — ска за ла бы хаў чан ка 
Га лі на, якая ўзя ла са бе кні гу тво раў 
Іва на Ша мя кі на. — Я па пра фе сіі бух-
гал тар, але шко лу ў Бы ха ве за кан чва-
ла бе ла рус кую, так што ве ды за ста лі-
ся. Мне па да ба юц ца кні гі і па да ба ец ца 
гэ тае свя та. Ска жу вам шчы ра, я та ко-
га вя лі ка га і доб ра га фэс ту ў Бы ха ве не 
па мя таю. У ма ім жыц ці яно зда ры ла ся 
ўпер шы ню, і ня хай бу дзе не апош нім!

З на дзе яй на су стрэ чу
У Бы ха ве ад бы ла ся яшчэ ад на знач-

ная для го ра да па дзея: на Пры вак заль-
най пло шчы ўра чыс та ад кры лі ся аб-
ноў ле ныя чы гу нач ная і аў та ма біль ная 
стан цыі. Ду ха вы ар кестр і ан самбль 

ба ра бан шчыц і ма жа рэ так ад па вя даў 
важ нас ці мо ман ту. Та му што бу дын кі 
вак за лаў — ма ра пасажыраў: свет лыя, 
су час ныя, кам форт ныя. На на ва коль-
най тэ ры то рыі ўсё зроб ле на стыль на: 
ла вы з ліц цём, вя лі кія круг лыя га дзін-
ні кі на пе ро не, строй ны рад каш та наў 
ка ля рэ ек. І но вы цяг нік пры быў з Ма-
гі лё ва.

Але цэнтр пло шчы — гэ та скульп-
ту ра ма гі лёў ска га аў та ра Анд рэя Ва-
раб' ё ва, не ве ра год на пры го жая, якая 
вы клі кае эмо цыі ў лю дзей. «На ро ста-
нях» ма ла ды ча ла век аб ды мае дзяў-
чы ну, яна на ват ада рва ла ся ад зям лі. 
Квет ка вы бу кет, ад па чуц цяў за плю-
шча ныя во чы, стос кні жак бе ла рус кіх 
кла сі каў у ру ках хлоп ца. На ад ным ба ку 
скульп ту ры на пі са на сло ва «су стрэ ча», 
на ін шым — «раз ві тан не». Кож ны ба-
чыць сваё.

— Раз ві тан не і су стрэ ча — ад но не-
маг чы ма без ін ша га, і гэ та ёсць на ша 
жыц цё, — тлу ма чыць фі ла со фію тво ра 
Анд рэй Ва раб' ёў. — Ха ця гэ та бія гра-
фіч ная пра ца, бо ў мя не бы ло та кое 
раз ві тан не.

— Ой, я чы та ла бе ла рус кіх пісь мен-
ні каў з гэ та га сто са кніг, — дзяў чы на 
пе ра бі рае паль ца мі зна ё мыя проз ві-
шчы на скульп ту ры. — Вя до ма ж, Ку-
па лу і Ко ла са я ве даю. Ін шых яшчэ бу ду 
чы таць. Але мне па да ец ца, што чы таць 
кні гі гэ ты хло пец бу дзе ў адзі но це: яны 
з дзяў чы най раз віт ва юц ца.

Ма ла дыя лю дзі, якія бра лі ўдзел у 
ад крыц ці скульп ту ры, ба чаць у по ста-
цях скульп тур най кам па зі цыі, хут чэй, 
раз ві тан не. Пад лет кі зра бі лі на пло шчы 
пер фо манс: на во кал скульп ту ры аб ды-
ма лі ся па ры. Але ўсё ж та кі з на дзе яй 
на су стрэ чу ў Бы ха ве, дзе не за бу дуц ца 
на род нае сло ва. У го ра дзе, які вы-
дат ным Днём бе ла рус ка га пісь мен ства 
на тхніў сва іх гас цей і сва іх жы ха роў на 
но вае куль тур нае жыц цё.

Іло на ІВА НО ВА.
г. Бы хаў.
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СТА ЛІ ЦА НА ТХНЕН НЯ

Пісь мен ні кі роз ных кра ін гэ ты мі 
дня мі са бра лі ся ў Бы ха ве. На па-
ся джэн ні між на род на га «круг ла га 
ста ла» яны аб мяр коў ва лі, як пра цу-
юць і чым за раб ля юць прад стаў ні кі 
гэ тай пра фе сіі, за сце ра га лі адзін 
ад на го ад гла баль ных праб лем, 
што па гра жа юць сапраўднай твор-
час ці. Вя лі ся га ра чыя спрэч кі і пра 
тое, што та кое лі та ра ту ры кож най 
кра і ны па асоб ку і што іх па він на 
аб' яд ноў ваць. Ад ным з ар га ні за та-
раў быў і Вы да вец кі до м «Звяз да». 
Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ спа чат ку прэ-
зен та ваў но вую кніжную серыю — 
«Су гуч ча сэр цаў».

Гэ ты пра ект уяў ляе са бой 11 кніг, кож ная з 
якіх на па ло ву скла да ец ца з тво раў бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, пе ра кла дзе ных на рус кую мо ву, а 
на па ло ву — з тво раў, так са ма пе ра кла дзе ных, 
лі та ра ту ры ад ной з кра ін СНД — та кі атры маў-
ся свое асаб лі вы «мост» твор ча га сяб роў ства. 
Пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Бе-
ла ру сі Лі лія АНА НІЧ зазначыла ў дачыненні 
да гэтага праекта: 

— У «Су гуч чы сэр цаў» са бра на лі та ра ту ра ўсіх кра ін 
СНД. Нам трэ ба ма ца ваць і раз ві ваць на шы кан так-
ты. Та му што мы ўсе раз маў ля ем на на цы я наль ных 
мо вах. Ад нак у нас ёсць моц ная кан са лі ду ю чая зброя 
— рус кая мо ва, якую мы ўсе ве да ем, лю бім, ра зу ме-
ем. І ме на ві та гэ тая кні га, я ўпэў не на, тра піць ва ўсе 
біб лі я тэ кі гэ тых кра ін.

З да лё ка га Но ва сі бір ска ў Бы хаў пры ехаў па эт, га-
лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Сибирские огни» Ула дзі мір 
Бе ра зеў. Ён — сапраўдны ся бар на шай лі та ра ту ры, які 
за ўва жае тыя на він кі, з'я вы, якія ў нас ад бы ва юц ца, 

і пуб лі куе ў сва ім вы дан ні. На гэ та Ула дзі мір Бе ра зеў 
ад ка заў:

— Я вель мі люб лю бы ваць на гэ тай зям лі. Тут ду ша 
кры ху ад па чы вае ад ша лё на га тэм пу но ва сі бір ска га 
жыц ця, тут мір на і спа кой на. І пей заж, і тэмп жыц ця 
ін шы. З ін ша га бо ку, ма гу ска заць, што ў Бе ла ру сі 
жы вуць мно гія аў та ры часопіса «Сибирские ог ни». І 
ў кож ны пры езд я ўзба га чаю парт фель нашага вы-
дання но вы мі ру ка пі са мі — ад мет ны мі ад крыц ця мі. 
У мі ну ла год ніх ну ма рах імі ста лі ма ла дыя бе ла рус кія 
пісь мен ні цы Алё на Бра ва і На тал ля Вал ніс тая — уні-
каль ныя, та ле на ві тыя твор цы. Та кую тра ды цыю мы 

бу дзем пра цяг ваць, бо бе ла рус кая лі та ра-
ту ра ў на шым ча со пі се — адзін з вы раз ных 
га ла соў. Час та ў нас дру ку юц ца аў та ры і з 
ін шых кра ін СНД. Гэ та па зі цыя вы дан ня, еў-
ра зій ская і су свет ная, — аб' яд ноў ваць усіх 
са праўд ных та ле на ві тых рус ка моў ных пісь-
мен ні каў, якія жы вуць сён ня. Бо ў наш час 
для лі та ра ту ры ня ма ме жаў. Рус ка моў ныя 
кні гі вы хо дзяць усю ды, рус кая і бе ла рус кая 
лі та ра ту ры вы ву ча юц ца ў мно гіх уні вер сі-
тэ тах све ту.

Ура джэ нец Ма гі лёў шчы ны, стар шы-
ня Фе дэ раль най на цы я наль на-куль тур-
най аў та но міі «Бе ла ру сы Ра сіі» Ва ле-
рый КА ЗА КОЎ пад тры маў мер ка ван ні 
суразмоўцаў. І да даў, што ай чын най лі та-
ра ту ры на рус кай мо ве мо жа па гра жаць 
не бяс пе ка:

— З вя лі кім хва ля ван нем бу ду ка заць 
пра лёс рус кай лі та ра ту ры, якая пе ра жы вае 
ня прос ты час, хоць аў та раў і вель мі шмат. 
Уво гу ле ня ма на цы я наль ных лі та ра тур, ёсць 
прос та лі та ра ту ра: доб рая, якую чы та юць 
усе і лю бяць. Ка лі ж яе ня ма — за ста ец ца 
чыт во, якое ма ла пе ра кла да ец ца, але шмат 
чы та ец ца — і гэ та ад на з асноў ных на сён ня 
праб лем. На ша сла вян ская лі та ра ту ра (ды і 

ўво гу ле нар маль ная лі та ра ту ра) зна хо дзіц ца ў вель мі 
скла да най сі ту а цыі. Не вы клю ча на маг чы масць та го, 
што над на мі сы дуц ца дзве моў ныя хва лі. Пер шая — 
англа-аме ры кан ская, якая ня се з са бой шыр спа жыў-
скае смец це. І дру гая хва ля, для нас па куль не вя до мая, 
— азі яц ка-цюрк ская (сю ды да даю яшчэ і Кі тай). Нам 
трэ ба аб' яд нац ца і ад ста яць сваю агуль ную са ма быт-
насць, іна чай не ве даю, да ча го да жы вём...

Пісь мен нік, жур на ліст, сцэ на рыст, рэ жы сёр-да-
ку мен та ліст Аляк сандр БА ГА ТЫ РОЎ, так са ма з Ра-
сіі, з мер ка ван ня мі апа не нтаў ака заў ся не згод ны, але 
так са ма на га даў пра не аб ход насць ба ра ніць і пра па-

ган да ваць доб рую лі та ра ту ру ў су праць ва гу шкод на му 
ўздзе ян ню тэ ле ба чан ня:

— Дзя куй Бо гу, на цы я наль ныя лі та ра ту ры ёсць! Бо 
на тым лу зе, дзе шмат кве так, — дзі вос ны бу кет... Усім 
пісь мен ні кам, ад каз ва ю чы на пы тан не «Што нам ра-
біць?», я па ра іў бы пра чы таць кні гу «Пра за кон і бос кую 
лас ку» міт ра па лі та Іла ры ё на. Бо су час ныя лю дзі жы вуць 
пад па ста ян ным пры цэ лам тэ ле ві за ра, з яко га не пра 
бос кую лас ку ка жуць, не пра за кон, а яго ста лае па ру-
шэн не. 90% эк ран на га ча су зай ма юць дрэн на скля па ныя 
дэ тэк ты вы. Яны, у ад роз нен не ад бес смя рот на га тво ра 
Да ста еў ска га «Зла чын ства і па ка ран не», раз гля да юць 
пы тан не не та го, як ча ла век пры хо дзіць да па ка ян ня 
пас ля смя рот на га гра ху, а та го, хто за біў... Вось чым з 
дня ў дзень, на жаль, зай ма юц ца і мно гія пісь мен ні кі, і 
мае ка ле гі-кі не ма та гра фіс ты. Ад рыў ад ма раль нас ці, ад 
на цы я наль ных ка ра нёў — гэ та най вя лік шая бя да. Ад нак 
вы дат ная асаб лі васць на ша га ча су за клю ча ец ца ў тым, 
што мы ўзга да лі пра ка ра ні. І я ра ду ю ся, што пра гэ та 
ста лі ду маць не толь кі пра фе сі я наль ныя твор цы, але і 
дзяр жаў ныя дзея чы. Мы ба чым, што з'я ві ла ся но вая пле-
я да лю дзей, якія не толь кі, як у на ро дзе ка жуць, ста яць 
збо ку і свеч ку тры ма юць, але шчы ра ве раць і ра зу ме-
юць, што толь кі з Бо жай да па мо гай мож на вы цяг нуць 
гэ ты наш ве лі зар ны воз з той без да ні, у якую за вя лі яго 
і го няць і кі раў ні кі, і на ша ака ян ства, і ля но та, і п'ян ства, 
і не злі чо ная коль касць гра хоў. За да ча лі та ра ту ры — ад-
люст роў ваць не ста тус-кво, не бя ду, у якую мы тра пі лі, а 
шля хі, як знай сці з яе вый сце.

На мес нік стар шы ні Кі еў скай ар га ні за цыі На цы-
я наль най су пол кі пісь мен ні каў Укра і ны Ула дзі мір 
ДА НІ ЛЕН КА раз ва жаў не толь кі пра тое, што та кое 
пісь мен ніц тва як пры зна чэн не, але і пісь мен ніц тва як 
пра фе сія. Па сло вах Да ні лен кі, за апош няе 20-год дзе ў 
гэ тай сфе ры ва Укра і не ад бы ло ся над звы чай шмат:

— Пас ля па дзен ня Са вец ка га Са ю за і ства рэн ня 
не за леж ных дзяр жаў укра ін ская лі та ра ту ра апы ну ла ся 
ў аб са лют на но вых умо вах раз віц ця. Са знік нен нем та-
та лі тар най ідэа ло гіі паў ста ла не аб ход насць пі саць пра 

зла ба дзён ныя рэ чы. За ка рот кі час знік ла дзяр жаў ная 
ганд лё вая ар га ні за цыя «Кні га», якая зай ма ла ся па-
стаў кай вы дан няў у кні гар ні Укра і ны. Бы лі пра да дзе ны 
мно гія кніж ныя кра мы, на мя жы знік нен ня апы ну лі ся і 
са мі вы да вец твы. Знік клас пра фе сій ных пісь мен ні каў, 
якія жы лі за кошт про да жу сва іх кніг. Але апош няе — 
з'я ва не ўні каль ная: у боль шас ці кра і ны Еў ра пей ска га 
са ю за пе ра важ ная большасць пісь мен ні каў зай ма ец ца 
твор час цю ў воль ны ад асноў най пра цы час. Ле тась на 
ўкра ін скай кніж най вы ста ве адзін фран цуз скі вы да вец 
пры знаў ся, што іх пісь мен ні кі за раб ля юць на жыц цё 
жур на ліс ты кай або вы клад чыц кай пра цай... За га ды 
не за леж нас ці ва Укра і не з'я ві лі ся но выя кніж ныя вы-
да вец твы з укра ін скім і за меж ным ка пі та лам, кніж ныя 
се рыі, лі та ра тур ныя га зе ты і ін тэр нэт-вы дан ні. Што год 
у Льво ве пра хо дзіць буй ны між на род ны кніж ны фо рум, 
а ў Кі е ве — лі та ра тур ныя кніж ныя кір ма шы і так са ма 
кніж ны фо рум, пры све ча ны Дню не за леж нас ці Укра і-
ны. Што год уру ча ец ца на цы я наль ная ўзна га ро да аў та-
рам, чые ты ра жы пе ра вы сі лі 100 ты сяч эк земп ля раў, 
скла да юц ца рэй тын гі леп шых вы дан няў.

Са слоў Да ні лен кі вы ні ка ла, што пра фе сій ныя пісь-
мен ні кі ва Укра і не мо гуць і за ра біць сва ёй твор час цю, і 
рас пі я рыць ся бе, ка лі трэ ба, і быць за па тра ба ва ны мі. І 
да во лі час та гэ та ад бы ва ец ца без пад трым кі дзяр жа вы. 
Па пры ват най іні цы я ты ве ад кры ва юц ца вы да вец твы, якія 
па сту по ва ста но вяц ца да во лі буй ны мі. Паэ ты са мі ак-
тыў на рас паў сюдж ва юць сваю твор часць і ро бяц ца пры-
кмет ны мі асо ба мі ў гра мад стве. Іна чай ка жу чы, раз віц цё 
і прэ стыж пра фе сіі пісь мен ні ка ад бы ва ец ца знут ры.

Ва ўдзель ні каў між на род на га «круг ла га ста ла» быў 
час не толь кі аб мя няц ца во пы там, але і па сяб ра ваць 
пад час бе ла рус ка га Дня пісь мен ства. Мно гія з іх па-
еха лі да до му з но вы мі тво ра мі на шых аў та раў, як паэ-
тыч ны мі, так і пра за іч ны мі, мяр ку ю чы на дру ка ваць іх у 
сва іх вы дан нях. Кож на му бы ло чым га на рыц ца і ча му 
па ву чыц ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
г. Бы хаў.

«НА ТЫМ ПО ЛІ, ДЗЕ ШМАТ КВЕ ТАК, — ДЗІ ВОС НЫ БУ КЕТ»,
або Што ча кае на цы я наль ныя лі та ра ту ры?

На мес нiк прэм' ер-мi нiст ра Рэс пуб лi кi Бе ла русь Ана то ль На мес нiк прэм' ер-мi нiст ра Рэс пуб лi кi Бе ла русь Ана то ль ТО ЗIКТО ЗIК  
i стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Са юз пiсь мен нi каў Беларусi» i стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Са юз пiсь мен нi каў Беларусi» 

Мi ка лай Мi ка лай ЧАР ГI НЕЦЧАР ГI НЕЦ уру чаюць узна га ро ду Iва ну  уру чаюць узна га ро ду Iва ну СА ВЕР ЧАН КУСА ВЕР ЧАН КУ..

 Апе ра та ры Бы хаў ска га ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зi  Апе ра та ры Бы хаў ска га ра ён на га вуз ла паш то вай су вя зi 
Але на Але на ХРА МЯН КО ВАХРА МЯН КО ВА i Люд мi ла  i Люд мi ла КУ ТА Е ВАКУ ТА Е ВА пра па ноў ва лi гас цям  пра па ноў ва лi гас цям 
i ўдзель нi кам свя та паш то выя кан вер ты пер ша га дня га шэн ня.i ўдзель нi кам свя та паш то выя кан вер ты пер ша га дня га шэн ня.

Гос цi свя та За хар Гос цi свя та За хар БА ДУ НОЎБА ДУ НОЎ i Ана толь  i Ана толь 
ЛЮБ ЧАН КАЛЮБ ЧАН КА, жы ха ры Ма гi лё ва, па ве да мi лi нам, , жы ха ры Ма гi лё ва, па ве да мi лi нам, 

што га зе ту «Звяз да» чы та юць з цi ка вас цю.што га зе ту «Звяз да» чы та юць з цi ка вас цю.

Удзель нi кi свя та бе ла рус кi па эт Алесь БА ДАК 
i яго ра сiй скi ка ле га Ва ле рый КА ЗА КОЎ.
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Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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