
Так, што год га ра ды — ста-

лі цы свя та атрым лі ва юць у 

па да ру нак но выя ці ад ноў ле-

ныя на са мым су час ным уз-

роў ні кні гар ні, ад ра ман та ва-

ныя шко лы і баль ні цы, ву лі цы 

і пар кі, аб' ек ты са цы яль най і 

куль тур най сфе ры. Мяс цо выя 

жы ха ры ма юць маг чы масць 

су стрэц ца як са зна ка мі ты-

мі зем ля ка мі, так і з вы со кі мі 

афі цый ны мі асо ба мі, пе ра да-

вы мі на ву коў ца мі, дзея ча мі 

лі та ра ту ры і мас тац тва, аб-

мер ка ваць на дзён ныя праб-

ле мы і бу ду чыя перс пек ты-

вы... На пя рэ дад ні юбі лей на га 

Дня пісь мен ства «Звяз да» 

пры га да ла, якія яшчэ ма тэ-

ры яль ныя і ду хоў ныя сля ды 

па кі ну ла свя та ва ўсіх рэ гі ё-

нах.

Пер шае свя та пісь мен ства 

і дру ку ў 1994 го дзе прай шло 

ад на ча со ва ў По лац ку, дзе 

ад бы ло ся ўра чыс тае шэс це, 

Мін ску, дзе бы лі зла джа ны 

кніж ныя вы ста вы, і Аст раў цы, дзе ад кры лі 

пом нік пер ша му рус ка му кон су лу ў Япо-

ніі, бе ла ру су Іо сі фу Гаш ке ві чу. Пад час Дня 

пісь мен ства ў 2003 го дзе ў По лац ку «пра-

пі са ла ся» лі та ра «ў», і ад мыс ло вы пом нік — 

да гэ туль улю бё нае мес ца су стрэч і сэл фі 

га ра джан і ту рыс таў. А ле тась, у 2017-м, 

быў ад кры ты па мят ны знак «По лацк — ка-

лыс ка бе ла рус кай дзяр жаў нас ці», аў тар 

яко га скульп тар Ула дзі мір Пі пін рас ка заў 

«Звяз дзе» сут насць ідэі: «На сім ва ліч ных 

шчы тах — воб ра зы шас ці асоб — пан тэ он 

тых лю дзей, з якіх па ча ла ся на ша не за леж-

ная дзяр жа ва».

1995. Ту раў атры маў ко пію ста ра жыт на-

га Ту раў ска га Еван гел ля і ад мет ны фальк-

лор ны фэст «Ту раў ская ба га ту ха». А вось 

фес ты валь бе ла рус кай прэ сы з удзе лам 

37 вы дан няў, прай шоў... у Мін ску. У 2004-м 

свя та вяр ну ла ся на Ту раў шчы ну і пры нес ла 

Го ме лю — пом нік Кі ры лу Ту раў ска му і рэ-

кан стру я ва ную цэнт раль ную част ку па ла ца 

Ру мян ца вых-Па ске ві чаў, а Ту ра ву, апроч 

шэ ра гу ад ноў ле ных аб' ек таў, — ста тус го-

ра да, пры род ны газ і пер шы Сад Ма літ вы, 

за кла дзе ны ка ля хра ма.

1996, На ва гру дак. На свя це ўве ка ве чы лі 

ў ка ме ні па мяць аб Елі сею Лаў ры шаў скім — 

за сна валь ні ку ма нас ты ра, дзе ў ХІV ста-

год дзі бы ло на пі са на Лаў ры шаў скае Еван-

гел ле — па сут нас ці, пер шая ілюст ра ва ная 

бе ла рус кая кні га, да та го ж з ад ступ лен ня мі 

ад кла січ ных ка но наў. Так са ма, да ра дас ці 

гіс то ры каў і не раў на душ ных зем ля коў, па-

ча ла ся рэ стаў ра цыя ма ёнт ка, у якім не ка лі 

жыў Адам Міц ке віч.

1997. Свя та ў Ня сві жы пры свя ці лі 

480-год дзю бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 

(ад ліч ва ю чы ад «Псал ты ра» Фран цыс ка 

Ска ры ны), так са ма ўспом ні лі дру кар ню, 

якую ў 1562 го дзе за сна ваў у Ня сві жы Сы-

мон Буд ны, і са бра лі ад мыс ло вую біб лі я тэ-

ку, для якой свае лю бі мыя кні гі пры нес лі 

дзе ці. На огул свя точ ныя ме ра пры ем ствы 

Дня пісь мен ства доў жы лі ся цэ лы ты дзень і 

пра хо дзі лі па ўсёй кра і не.

1998. Дзень пісь мен ства афі цый на стаў 

на цы я наль ным свя там, што за цвер дзіў ад-

па вед ны ўказ Прэ зі дэн та. У Ор шы з'я віў-

ся ме ма ры яль ны знак у го нар за сна ван ня 

асвет ні кам, дру ка ром і лі та ра та рам Спі ры-

до нам Со ба лем Ку це ін скай дру кар ні, а так-

са ма Раг ва ло даў ка мень — па мен ша ная 

ко пія ўні каль на га пом ні ка пісь мен ства, на 

якім вы бі ты крыж і ма літ ва-

зва рот да Бо га.

1999, Пінск. Яшчэ праз не-

каль кі га доў чы та чы ўспа мі на лі, як «Звяз-

да» вы нес ла са сцен рэ дак цыі ўлю бё ны імі 

пра ект «На род спя вае пра ся бе» і зла дзі ла 

тут вы яз ны кон курс пры пе вак, які не ўза ба-

ве сты хій на пе ра тва рыў ся ў спа бор ніц тва 

тан цо раў.

2000. У вот чы не Раг не ды За слаўі спа-

лу чы лі ся Дзень пісь мен ства і ўра чыс тас ці 

да 2000-год дзя хрыс ці ян ства. З гэ та га го да 

паў на праў ны мі ўдзель ні ка мі ме ра пры ем-

стваў ста лі дзе ці — так, у га рад скім пар ку 

юн ка ры скла лі са мую доў гую ў све це га зе-

ту. Ад мет нас цю свя та ў 2014 го дзе ста ла 

ад крыц цё пом ні ка за сна валь ні ку го ра да 

кня зю Ізя сла ву і прэ зен та цыя но вых ту рыс-

тыч ных марш ру таў па За слаўі і на ва кол лі.

2001, Мсці слаў. У ад крыц ці но ва га пом-

ні ка зна ка мі та му пер ша дру ка ру і асвет ні ку 

Пят ру Мсці слаў цу, як і ў ін шых ура чыс тас-

цях Дня пісь мен ства, узяў удзел Прэ зі дэнт. 

А яшчэ ме на ві та ў Мсці сла ве фі ні ша ва ла 

гіс то ры ка-спар тыў ная ве ла экс пе ды цыя 

«Праз паў та ра ста год дзя», якая па ча ла ся 

ў Вар ша ве і пра еха ла праз усю Бе ла русь.

Ве ліч ныя дэ ка ра цыі зам ка вых сцен і кас-

цю мы Ку па лаў ска га тэ ат ра, ві до вішч ны ры-

цар скі тур нір — мно гім свя та 2002 го да ў 

Мі ры за пом ні ла ся як жы вы под ых гіс то рыі... 

І ня хай гэ та пра гу чыць ня сціп ла, але яр кай 

яго част кай ста ла «Звяз да», якая з да па мо-

гай пад піс чы каў і ка ня Цюль па на ўпер шы ню 

ад кры ла пе ра соў ны стэнд — ад мыс ло вую 

«кон ную рэ дак цыю».

2005, Ка мя нец. Пас ля рэ стаў ра цыі, якая 

за цяг ну ла ся на вель мі доў гі час, бы лі ад-

кры ты для на вед валь ні каў пяць яру саў зна-

ка мі тай Ка мя нец кай ве жы. А яшчэ го рад 

пры маў фес ты валь са ма дзей ных тэ ат раў 

і пле нэр разь бя роў, якія пе ра тва ры лі драў-

ля ныя за га тоў кі ў по ста ці слын ных дзея чаў 

бе ла рус кай куль ту ры і гіс то рыі: Сі мя о на По-

лац ка га, Афа на сія Брэсц ка га, Мі ко лы Гу-

соў ска га і ін шых.

2006. Рэ стаў ра ва ны па лац Ты зен гаў заў 

і пом нік на ву коў цу-ар ні то ла гу Кан стан ці ну 

Ты зен гаў зу, ад ра ман та ва ныя Дом куль ту-

ры, біб лі я тэ ка і гас ці ні ца, рэт ра-ка вяр ня — 

усё гэ та зра бі ла куль тур ны фон Па стаў 

больш яр кім і на сы ча ным. Так са ма на Дні 

пісь мен ства ўпер шы ню бы лі ўру ча ныя зна-

кі-сім ва лы «За ла ты фа лі янт» пе ра мож цам 

кон кур су «Мас тац тва кні гі», які атры маў 

ста тус на цы я наль на га.

2007. Ву лі цы Марк са і Урыц ка га ў Шкло-

ве атры ма лі но выя наз вы — Яку ба Ко ла са 

і Ян кі Ку па лы. Так са ма го рад упры го жыў 

пом нік гра фу Ся мё ну Зо ры чу: мяс цо ва му 

ме цэ на ту, знаў цу мас тац тваў, за сна валь ні-

ку тэ ат ра, вай ско вай ву чэль ні і 7 фаб рык.

У 2008 го дзе ўзя ла старт даб ра чын ная 

ак цыя «Хрус таль нае сэр ца», у ме жах якой 

ай чын ныя прад пры ем ствы і ар га ні за цыі 

са дзей ні ча лі ду хоў на му і куль тур на му раз-

віц цю вы ха ван цаў дзі ця чых да моў і ін тэр-

на таў. Акра мя та го, прай шоў фес ты валь 

га ра доў — ста ліц свя та і ад крыц цё ме ма ры-

яль най дош кі Іва ну Ка ла дзе е ву — гіс то ры-

ку, які доў гі час жыў у Ба ры са ве і ства рыў 

тут пер шую пуб ліч ную біб лі я тэ ку.

2009. Клю ча вы мі па дзея мі свя та ў Смар-

го ні ста лі ад крыц цё пом ні ка Фран ціш ку Ба-

гу шэ ві чу і са бо ра Пра аб ра жэн ня Гас под ня-

га. Апош ні стаў са праўд ным па да рун кам, 

яко га вер ні кі ча ка лі аж но 20 га доў, па куль 

доў жы ла ся бу доў ля.

2010, Хой ні кі. Ад кры лі ся Дом аб ра даў 

і рэ кан стру я ва ны комп лекс «Ся дзіб ны 

дом» — ар хі тэк тур ны пом нік ХІХ — па чат ку 

ХХ ста год дзя, у якім раз мяс ці лі ся экс па зі-

цыі мяс цо ва га края знаў ча га му зея. Го рад 

так са ма ўпры го жы ла скульп тур ная кам па-

зі цыя па вод ле тво раў Іва на Ме ле жа. На 

га лоў най сцэ не пра гу ча ла опе ра па вод ле 

паэ мы Ян кі Ку па лы «Кур ган», якой ме на ві та 

ў 2010-м споў ні ла ся 100 га доў.

2011, Ган ца ві чы. У алеі пісь мен ства, 

пры све ча най су час ным пісь мен ні кам — 

вы хад цам з Ган ца віц ка га ра ё на, з'я віў ся 

брон за вы пом нік Яку бу Ко ла су. Ме на ві та 

тут, у вёс цы Лю сі на, бу ду чы кла сік па чаў 

свой пра цоў ны — на стаў ніц кі і твор чы — 

лі та ра тур ны шлях, гэ тай вёс цы пры свя ціў і 

сваю апо весць «У па лес кай глу шы».

2012. Свое асаб лі вы рэ корд: у Глы бо кім 

ад на ча со ва бы лі ўста ноў ле ны восем бюс таў 

і дзве ме ма ры яль ныя дош кі зна ка мі тых гра-

мад скіх і куль тур ных дзея чаў: пісь мен ні ка, 

мас та ка і фальк ла рыс та Язэ па Драз до ві ча, 

ме цэ на та Іо сі фа Кор са ка, за сна валь ні ка 

ай чын на га тэ ат ра Іг на та Буй ніц ка га, паэ та 

Але ся Дуб ро ві ча, Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Пят ра Каз ло ва, зна ка мі та га авія кан струк-

та ра Паў ла Су хо га, пісь мен ні ка і гіс то ры ка 

Вац ла ва Лас тоў ска га, ства раль ні ка дзяр-

жаў най мо вы Із ра і ля Элі э зе ра Бен-Егу ды, 

пісь мен ні ка Ля вон ція Ра коў ска га і ар хі тэк-

та ра Клаў дзія Дуж-Ду шэў ска га.

У 2013 го дзе ў Бы ха ве бы ла за кла дзе на 

бя ро за вая алея па пя рэд ніх 17 ста ліц Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства, а цэнт раль ную 

пло шчу ўпры го жы ла двух мет ро вая раз-

гор ну тая кні га — скульп тур ны на па мін пра 

Бар ка ла баў скі ле та піс, уні каль ную кры ні-

цу ін фар ма цыі пра Бе ла русь і бе ла ру саў 

ХVІ—ХVІІ ста год дзяў.

2015, Шчу чын. Ра дзі ма зна ка мі тай па-

эт кі Цёт кі — Ала і зы Па шке віч, ста ла мес-

цам на ра джэн ня но вай тра ды цыі: уру чэн ня 

пад час свя та пісь мен ства На цы я наль най 

лі та ра тур най прэ міі — пе ра ем ні цы рэс пуб-

лі кан ска га кон кур су на най леп шы лі та ра-

тур ны твор.

Га рад скі ста ды ён і цэнт раль ная на бя-

рэж ная, Дом куль ту ры і біб лі я тэ ка імя Цёт-

кі — усе гэ тыя аб' ек ты на бы лі но вае жыц цё, 

так са ма як і ад рэ стаў ра ва ны па лац кня зёў 

Друц кіх-Лю бец кіх, дзе раз мяс ці лі ся цэнтр 

твор час ці дзя цей і мо ла дзі, края знаў чы му-

зей і кан фе рэнц-за ла.

2016. Ра га чоў атры маў у па да ру нак не 

толь кі рэ кан стру я ва ныя бу дын кі чы гу нач на-

га вак за ла і пош ты, але так са ма восем кар-

цін свай го зна ка мі та га ўра джэн ца, мас та ка 

Ана то ля Кап ла на з пры ват най ка лек цыі з 

Санкт-Пе цяр бур га. Да рэ чы, упер шы ню за 

гіс то рыю свя та ў ім бра лі ўдзел дэ ле га цыі 

бе ла рус кіх ды яс пар з 19 за меж ных кра ін, 

а з да па мо гай тэ ле мос та да ме ра пры ем-

стваў пад клю чы лі ся га ра ды — па бра ці мы 

Ра га чо ва.

Ста лі ца куль тур на га фо ру му — 2018 Іва-

на ва так са ма ўжо атры ма ла па да рун кі да 

свя та: рэ кан стру я ва ны га рад скі парк, но вую 

кні гар ню «Ве ра сень», па мят ны знак «Яна ва 

сло ва» — со неч ны га дзін нік, упры го жа ны 

пя ром як сім ва лам пісь мен ства. І, без умоў-

на, гэ та не кроп ка і на ват не шмат кроп'е. 

Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства, які ча ка-

юць у мно гіх га ра дах і мяс тэч ках, аба вяз-

ко ва па кі не яшчэ мност ва сля доў — пры го-

жых, па мят ных і пры ем ных...

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.
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Якую па мяць 
аб са бе па кі нуў 

Дзень бе ла рус ка га 
пісь мен ства ў га ра дах — 

ста лі цах свя та?

П
ЕР ШЫЯ вы хад ныя ве рас ня ўжо двац цаць 

пя ты год за пар пра хо дзяць у на шай кра і не 

пад зна кам бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Свя та прад стаў ляе квін тэ сэн цыю зна ка вых па дзей 

і да сяг нен няў, уся го та го, што ад бы ло ся за цэ лы 

год у лі та ра ту ры, кні га дру ка ван ні, гіс та рыч най 

на ву цы і асвет ніц кай дзей нас ці, му зей най спра ве, 

у на цы я наль най куль ту ры на огул.

Па вя лі кім ра хун ку, Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства 

даў но пе ра сяг нуў ме жы рэс пуб лі кан ска га свя та і стаў 

ад ным з важ ных пунк таў між на род на га куль тур на га 

су пра цоў ніц тва, але пры гэ тым ад на ча со ва за ха ваў 

у доб рым сэн се мес тач ко васць, ува гу да ма лой 

ра дзі мы.
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