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Пры го жы ланд шафт, зна ё мы 

нам па кар цi нах ту тэй ша га ўра-

джэн ца, сла ву та га мас та ка Вi толь-

да Бя лы нiц ка га-Бi ру лi, жы лыя да-

мы жыц це сцвяр джаль на га бе ла-

жоў та-ру жо ва га ад цен ня, шы коў-

ны му зей, якi цал кам змя нiў сваё 

аб лiч ча, лi па вы гай, дзе ця пер 

ёсць усё для куль тур на га i азда-

раў лен ча га ад па чын ку га ра джан. 

Бя лы нi чы сён ня на огул не па знаць. 

За год пад рых тоў кi да свя та тут 

шмат ча го кар ды наль на па мя ня-

ла ся, з'я вi лi ся но выя куль тур ныя 

аб' ек ты, мес цы для ад па чын ку, 

два ры ста лi больш утуль ныя, а 

бу дын кi — пры го жыя. Стар шы ня 

На цы я наль на га арг ка мi тэ та Дня 

бе ла рус ка га пiсь мен ства, на мес нiк 

прэм' ер-мi нiст ра Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь Iгар Пет ры шэн ка аца нiў на 

ня даў нiм па ся джэн нi гэ тыя зме ны 

на вы дат на. Пра тое, як iш ла пад-

рых тоў ка да свя та, чым яно па ра-

дуе сва iх гас цей i ўдзель нi каў, што 

зроб ле на для куль тур на га жыц ця 

ў глы бiн цы, якiя iс ну юць аса бiс-

тыя пры яры тэ ты ў лi та ра ту ры — 

у раз мо ве з Ва ле ры ем Ма ла шкам, 

на мес нi кам стар шы нi Ма гi лёў ска-

га абл вы кан ка ма, а так са ма стар-

шы нёй аб лас но га арг ка мi тэ та па 

пад рых тоў цы Дня пiсь мен ства ў 

Бя лы нi чах.

— Што ўнi каль на га зроб ле на? 

Шмат аб' ек таў, бу дын каў, збу да-

ван няў вель мi хут ка на бы лi но вае 

жыц цё дзя ку ю чы Дню бе ла рус ка-

га пiсь мен ства, — ка жа Ва ле рый 

Ана то ле вiч. — Гэ та ма тэ ры яль ная 

i не ма тэ ры яль ная спад чы на свя та. 

На мой по гляд, мы вель мi ўда ла 

зра бi лi з кi на тэ ат ра «Зор ка», якi 

быў да ня даў ня га ча су не да за гру-

жа ны, ме ды я цэнтр для ся мей на га 

ад па чын ку. Ця пер гэ та дзве бiб-

лi я тэ кi — да рос лая i дзi ця чая, а 

так са ма 3D-кi на за ла, якая мо жа 

вы ка рыс тоў вац ца для роз ных, у 

тым лi ку ся мей ных ме ра пры ем-

стваў. На Дзень пiсь мен ства ў гэ-

тай кi на за ле бу дзе прад стаў ле ны 

мо нас пек такль Ма гi лёў ска га аб-

лас но га тэ ат ра ля ляк «Сi няя-сi-

няя» па ад най мен ным апа вя дан нi 

Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, 90-га до-

вы юбi лей яко га мы сё ле та ад зна-

ча ем. Тут жа ад бу дуц ца па ка зы 

мас тац кiх i муль ты плi ка цый ных 

фiль маў па тво рах бе ла рус кiх кла-

сi каў або пры све ча ных iх дзей нас-

цi. У сце нах ме ды я цэнт ра бу дуць 

пра ца ваць ад на ча со ва не каль кi 

вы ста вак, пры све ча ных твор час цi 

i жыц цё ва му шля ху Ян кi Ку па лы, 

Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча, Кузь мы 

Чор на га (сё ле та мы ад зна ча ем 

яго 130-га до вы юбi лей) i iн шых 

пiсь мен нi каў.

— Па ле ген дзе ўсё па ча ло-

ся ме на вi та з iко ны Бя лы нiц кай 

Бо жай Ма цi, якую пры вез лi на 

ту тэй шую зям лю кi еў скiя ма на-

хi. Ззян не ад яе бы ло та кое, што 

ноч чу асвя цi ла мяс цо васць як 

днём. Гэ та i вы зна чы ла наз ву 

бу ду ча га мяс тэч ка. У Бя лы нi чах 

з'я вi ла ся мноства звя за ных з па-

хо джан нем го ра да i яго шмат га-

до вай гiс то ры яй сiм ва лаў. Якая 

ра бо та зроб ле на для та го, каб 

гэ та за ха ваць для на шчад каў?

— Так. Анёл з iко най Бя лы нiц-

кай Бо жай Ма цi пе рад ме ды я цэнт-

рам — гэ та на огул вель мi сiм ва лiч-

ны воб раз. Шмат бы ло ва ры ян таў, 

як гэ та па вiн на вы гля даць, але ўсе 

яны паў та ра лi сiм ва лы, якiя ўжо 

ёсць, i вель мi лi та раль на трак та-

ва лi гiс то рыю з'яў лен ня аб ра за. 

У рэш це рэшт быў зной дзе ны най-

леп шы ва ры янт — воб раз анё ла 

ў вы гля дзе бе ла рус кай вы цi нан кi 

з iко най Бя лы нiц кай Бо жай Ма цi. 

Анёл зроб ле ны з шэ ра га ўкра iн-

ска га гра нi ту (як вя до ма, ма на хi 

ра та ва лi ся ад на шэс ця Ба тыя i 

плы лi сю ды з Кi е ва), а аб раз, якi 

тры мае анёл, з ме та лу — усё гэ та 

ра зам ро бiць кам па зi цыю сiм ва лiч-

най i ўнi каль най.

Бя лы нiч ча не на рэш це ўба чаць 

i той цу дам за ха ва ны ка ва ла чак iх 

гiс то рыi — фрэс ку ХVII ста год дзя 

«Ня сен не кры жа» са знi шча на га ў 

са вец кi час кар ме лiц ка га ма нас-

ты ра. Увесь гэ ты час фрэс ка лi-

та раль на за хоў ва ла ся ў скры нях 

у ра за бра ным вы гля дзе, i за раз 

мсцi слаў скi май стар вяр нуў яе да 

жыц ця. Яна зман цi ра ва на ў асоб-

най за ле «Ду хоў насць». У гэ та га 

бiб лей ска га сю жэ та вель мi вя лi кi 

сэнс — ня сен не кры жа. Гэ та да-

ты чыц ца i ўсiх нас, нi хто iн шы наш 

крыж не па ня се, гэ та па вiн ны ра-

бiць толь кi мы са мi.

Сам ра ён ны мас тац кi му зей 

пры кмет на па вя лi чыў ся ў па ме рах. 

Стар шы ня абл вы кан ка ма Ле а нiд 

За яц пад тры маў iдэю яго пе ра бу-

до вы, хоць для гэ та га спат рэ бi ла ся 

да дат ко вае фi нан са ван не.

— Прэ зi дэнт кра i ны не ад на-

ра зо ва звяр таў ува гу на тое, 

што трэ ба ства раць умо вы для 

жыц ця ў ма лень кiх га ра дах не 

гор шыя, чым у Мiн ску. Мяр ку-

ю чы па той ра бо це, якая бы ла 

зроб ле на ў Бя лы нi чах, гэ та як 

раз той вы па дак.

— Ува га да жы ха роў ма лень кiх 

на се ле ных пунк таў вель мi важ-

ная. Яшчэ Але на Ала да ва, ра бот-

нiк куль ту ры i мас тац тва з вя лi кай 

лi та ры, да па маг ла жон цы Вi толь-

да Бя лы нiц ка га-Бi ру лi пры няць 

важ нае ра шэн не — част ку ра бот 

мас та ка па кi нуць у Ма гi лё ве. Яны 

спе цы яль на бы лi вы дзе ле ны для 

гэ та га з фон даў На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея. Яшчэ воб лас цi 

бы ла пе ра да дзе на част ка мас тац-

кiх ра бот са вец ка га сац рэ а лiз му. 

На ад ва рот ным ба ку кар цiн ста-

iць па мет ка, што гэ та ма ё масць 

На цыя наль на га мас тац ка га му-

зея. Ця пер ка лек цыя раз ме шча-

на ў Бя лы нiц кiм мас тац кiм му зеi ў 

асоб най за ле. Вы ра ша на так са ма 

зра бiць бя лы нiц кi му зей фi лi ялам 

Ма гi лёў ска га аб лас но га мас тац-

ка га му зея iмя П. Мас ле нi ка ва i 

аб агуль нiць iх фон ды. Усё гэ та ро-

бiц ца на ўмыс на, каб вы хоў ваць у 

ту тэй шых дзя цей лю боў да пры го-

жа га, да сва ёй ра дзi мы. Бя лы нiц-

кая зям ля на огул вель мi шчод рая 

на та ле на вi тых мас та коў. У му зеi 

мож на ўба чыць кар цi ны ўра джэн-

цаў Бя лы нiч чы ны Вiк та ра Аль шэў-

ска га i Ла ры сы Жу ра во вiч.

Акра мя гэ та га бя лы нiц кi му-

зей па шы рае свае маг чы мас цi i 

бу дзе дэ ман стра ваць ця пер яшчэ 

i так зва ныя края знаў чыя экс па-

на ты, якiя ад но сяц ца да ар хеа ло-

гii i гiс то рыi краю. Асоб на трэ ба 

ска заць пра тэх нiч ныя маг чы мас цi 

му зея — ён асна шча ны су час ны-

мi сiс тэ ма мi вен ты ля цыi, срод ка мi 

вi дэа ка му нi ка цыi, ахо вы — усiм 

тым, што трэ ба для дэ ман стра цыi 

тво раў мас тац тва лю бо га ўзроў ню, 

на ват з су свет на вя до мых му зе яў. 

Тут ство ра ны ўсе ўмо вы для без-

бар' ер на га ася род дзя.

У за ле «Ду хоў насць» бу дзе ўста-

ноў ле ны ар ган, каб пра во дзiць ад-

па вед ныя кан цэр ты i ве ча ры. У пла-

нах — даць маг чы масць вяс ко вым 

дзе цям на ву чыц ца iг раць на ар га не. 

Му зей ная пра сто ра ста не мес цам 

для аду ка цыi дзя цей, якiя ма раць 

пры свя цiць ся бе мас тац тву.

— Рас ка жы це кры ху пра свя-

точ ную пра гра му, якiя ме ра-

пры ем ствы ад бу дуц ца ў рам ках 

Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства. 

Хто тыя гос цi, якiя за вi та юць на 

гэ тае куль тур нае ме ра пры ем-

ства?

— Га лоў ныя ўдзель нi кi свя та — 

пiсь мен нi кi, якiя пры едуць у Бя лы нi-

чы з роз ных аб лас цей. За пла на ва ны 

круг лы стол з удзе лам за меж ных 

лi та ра та раў, фес ты валь кнi гi i 

прэ сы, на ву ко ва-прак тыч ная кан-

фе рэн цыя «Бя лы нiц кiя чы тан нi», 

шмат iн шых не менш цi ка вых ме-

ра пры ем стваў, кон кур саў i фес-

ты ва ляў. На Iль iн скай га ры, ад-

куль у ста ра жыт на сцi па чы на лi ся 

Бя лы нi чы, ад бу дзец ца асвя чэн не 

кап лi цы.

Сцэ нiч ныя i тэ ма тыч ныя пля-

цоў кi пра цяг нуц ца ўздоўж усёй ву-

лi цы Са вец кай аж да са ма га пар ку 

«Лi па вы гай». Ма гi лёў шчы ну бу-

дзе прад стаў ляць вя лi кая пля цоў-

ка «Лёс зям лi ма ёй праз сло ва», 

дзе во сем тэ ма тыч ных «ста ро нак» 

на гляд на пра дэ ман стру юць наш 

гiс та рыч ны шлях ад ра дзi мi чаў да 

сён няш ня га дня. Тут мож на бу дзе 

па ба чыць i бе рас ця ную гра ма ту, i 

Ста тут Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска-

га, i кар цi ны пры двор на га мас та-

ка Мi ка лая II, iн шыя ра ры тэ ты. На 

га лоў най сцэ не свя та ад бу дзец ца 

му зы каль на-тэ ат ра лi за ва ная дзея 

«Ста рон цы род най па кла ню ся» з 

уз на га ро джан нем пе ра мож цаў 

рэс пуб лi кан ска га кон кур су кнiж-

ных букт рэй ле раў «Кнi га з эк ра на». 

Мы за пра ша ем на га ла-кан цэрт 

ма ла дзёж на-па тры я тыч най пес нi, 

тэ ма тыч ныя ме ра пры ем ствы для 

дзя цей i мо ла дзi, якiя цэ лы дзень 

бу дуць пра хо дзiць у пар ку i на ста-

ды ё не. Да па слуг гас цей i ўдзель-

нi каў — ганд лё выя ра ды i пунк ты 

гра мад ска га хар ча ван ня, вы стаў-

кi i май стар-кла сы. Ама та рам на-

род най твор час цi раю на ве даць 

шмат про фiль ную пля цоў ку «Свя та 

з Бя лы нам». Дзе цям цi ка ва бу дзе 

аку нуц ца ў каз ку на вы стаў цы-кiр-

ма шы «Вя нок бе ла рус кiх ка зак». 

Але гэ та яшчэ не ўвесь пе ра лiк та-

го, што ад бу дзец ца ў Бя лы нi чах. 

Пра сцей пры ехаць на свя та i па-

ба чыць усё сва i мi ва чы ма.

— Што аса бiс та для вас зна-

чыць Дзень бе ла рус ка га пiсь-

мен ства? Як паў плы ваў пра цэс 

пад рых тоў кi да та ко га маш таб на-

га лi та ра тур на га ме ра пры ем ства 

аса бiс та на вас? Якiм лi та ра тур-

ным тво рам на огул ад да яце пе-

ра ва гу?

— У пра цэ се пад рых тоў кi да 

Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства ад-

бы ла ся транс фар ма цыя аса бiс тай 

свя до мас цi i ад но сiн да са мо га 

мера  пры ем ства. Ха це ла ся б, каб 

тое, што зроб ле на, не рас та ла ней-

кiм там воб лач кам пас ля та го, як 

усё скон чыц ца, а па кi ну ла пас ля 

ся бе неш та грун тоў нае. У Бя лы-

нi чах не бы ло нi вод най пло шчы, 

а ця пер iх дзве. Ад на по бач з му-

зе ем — мана с тыр ская i асвет нiц-

кая — по бач з ад дзе лам аду ка цыi. 

Плюс му зей, ме ды я цэнтр i ўсё ас-

тат няе.

Што да ты чыц ца аса бiс тых ад-

но сiн да лi та ра ту ры, ма гу ска-

заць без пе ра боль шан ня — я ёй 

жы ву. На жаль, усе менш ча су 

для гэ та га за ста ец ца ця пер. Але 

я ста ра юся ад соч ваць на вiн кi, 

якiя для мя не вы бi рае мая дру-

гая па ло ва. Яна чы тае на шмат 

больш i доб ра ве дае мой густ. 

До ма ў нас вя лi кая бiб лi я тэ ка, 

за раз яна па паў ня ец ца яшчэ i 

кнi га мi на элект рон ных нось бi-

тах. На дзень на ра джэн ня дзе цi 

па да ры лi мне элект рон ную кнi-

гу, дзе вель мi доб рая пад бор ка 

кла сi каў i су час ных пiсь мен нi каў. 

Апош нiя не каль кi га доў я слу хаю 

лi та ра ту ру на ват у ма шы не. Нi 

ад на да лё кая па езд ка з сям' ёй не 

абы хо дзiц ца ў нас без лi та ра тур-

ных тво раў. Ка лi ез дзi лi ў Пры-

бал ты ку, пра слу ха лi ўжо кры ху 

пры за бы ты ра ман Льва Талс то га 

«Вай на i мiр». Я чар го вы раз за-

ха пiў ся лi та ра тур ным та лен там 

гэ та га кла сi ка. Атры маў ура жан нi 

i ад на шу ме ла га ра ма на Гу зель 

Яхi най, тэ ле се ры ял па тво рах 

якой ня даў на прай шоў. Гэ та той 

час, част ку яко га за ха пi лi i мы. 

А за раз, да рэ чы, слу хаю ў ма шы-

не ра ман Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча 

«Ка ла сы пад сяр пом тва iм». Гэ-

та ўсё тая кла сi ка, якую хо чац ца 

пе ра чыт ваць не адзiн раз.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Да Дня бе ла рус ка га пiсь мен стваДа Дня бе ла рус ка га пiсь мен ства

ПОМ НIК-ВЫ ЦI НАН КА, 
СТА РА ДАЎ НЯЯ ФРЭС КА, 

МЕ ДЫ Я ЦЭНТР...
На мес нiк стар шы нi 

Ма гi лёў ска га 

абл вы кан ка ма 

Ва ле рый МА ЛА ШКА 

рас ка заў «Звяз дзе» 

пра тое, што бы ло 

зроб ле на да Дня 

бе ла рус ка га пiсь мен ства 

ў Бя лы нi чах. Свя та 

ад бу дзец ца ўжо праз 

ты дзень — 6 ве рас ня.
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Удзельнікі аргкамітэту падчас падрыхтоўкі да Свята беларускага пісьменства.


