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З Днём ве даў вуч няў 

па вiн ша ваў мi нiстр iн фар-

ма цыi кра i ны Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВIЧ. Ён па жа даў 

юна му па ка лен ню iс цi ў вя лi-

кi свет з па ва гай да баць коў-

ска га до ма, да та го мес ца, 

дзе на ра дзi лi ся, пры гэ тым 

за ста ю чы ся ўваж лi вы мi да 

род на га сло ва, да на цы я-

наль най лi та ра ту ры.

Ад мет най па дзе яй су бо ты 

ста ла так са ма пра вя дзен не 

мiж на род на га круг ла га ста-

ла з удзе лам бе ла рус кiх i за-

меж ных пiсь мен нi каў «Мас-

тац кая лi та ра ту ра як шлях 

адзiн да ад на го», якi прай-

шоў у Ва ран цэ вi чах, у ра ён-

ным му зей ным комп лек се 

iмя На па ле о на Ор ды.

А ў дзень асноў на га свят-

ка ван ня мно гiя па вiль ё ны 

пло шчы, дзе пра хо дзiў Фес-

ты валь кнi гi i прэ сы, са бра лi 

на сва iх iм прэ зах дзя сят-

кi дзя цей. Тут жа чы та лi ся 

апа вя дан нi i каз кi, пра хо дзi-

лi кон кур сы. У па вiль ён Вы-

да вец ка га до ма «Звяз да» 

так са ма за зi ра лi ма лыя на-

вед валь нi кi. А мно гiя юныя 

гле да чы, што прый шлi з 

баць ка мi ў гля дзель ную за лу 

пад ад кры тым не бам асноў-

на га ме ра пры ем ства свя та, 

тры ма лi сцяж кi i iн шыя па да-

рун кi ад «Звяз ды».

Дзень пiсь мен ства 2 ве-

рас ня па чаў ся з ад крыц ця 

па мят на га зна ка «Яна ва 

сло ва». Па тра ды цыi пер-

шым гас цей пры вi таў гас-

па дар — стар шы ня Iва-

наў ска га рай вы кан ка ма 

Юрый БI СУН. Кi раў нiк раё-

на вы ка заў вя лi кую па дзя-

ку тым, хто рых та ваў го рад 

да гэ тай па дзеi, хто плён на 

па пра ца ваў, i тым, хто пры-

ехаў на свят ка ван не. Мi нiстр 

ін фар ма цыi Аляк сандр Кар-

лю ке вiч па жа даў удзель нi-

кам свя та вы со кай па ва гi да 

сло ва, да бе ла рус кай куль-

ту ры, асвет нiц тва, пад крэс-

лiў шы: «Мы заў сё ды жы лi 

ў мi ра люб стве, у зго дзе з 

са мы мi роз ны мi на ро да мi. 

Ха це ла ся б, каб сло ва спры-

я ла гэ тым па мкнен ням». 

Свед чан нем та му, свай го 

ро ду iлюст ра цы яй да ска за-

на га мо жа слу жыць круг лы 

стол бе ла рус кiх i за меж ных 

пiсь мен нi каў, якi прай шоў у 

Ва ра цэ вi чах, на ма лой ра-

дзi ме зна ка мi та га мас та ка, 

кам па зi та ра, лi та ра та ра 

На па ле о на Ор ды, яко га не 

раз згад ва лi пад час свят ка-

ван ня.

Афi цый ная цы ры мо нiя ад-

крыц ця ХХV Дня пiсь мен ства 

ад бы ла ся на га лоў най сцэ не 

ў га рад скiм пар ку. Вiн ша ван-

не Прэ зi дэн та кра i ны гас цям 

i ўдзель нi кам свя та за чы таў 

на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 

Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА.

«Гэ тае свя та — зна ка вая 

па дзея ў куль тур ным жыц-

цi кра i ны, свед чан не кра сы 

i сi лы бе ла рус кай мо вы, ду-

хоў ных тра ды цый на ша га 

на ро да, — га во рыц ца ў вiн-

ша ван нi. — Мно гiя ста год дзi 

пiсь мо вае сло ва пе рад ае з 

па ка лен ня ў па ка лен не веч-

ныя iдэа лы пры га жос цi, даб-

ра i спра вяд лi вас цi, з'яў ля-

ец ца жы ва твор най кры нi цай 

муд рас цi i ве даў, на дзей ным 

спа да рож нi кам кож на га ча-

ла ве ка на яго жыц цё вым 

шля ху.

Прод кi па кi ну лi нам не-

ацэн ны скарб — род ную мо-

ву, вы дат ны мi ўзо ра мi якой 

з'яў ля юц ца тво ры Фран цiш ка 

Ба гу шэ вi ча i Мак сi ма Баг да-

но вi ча, Ян кi Ку па лы i Яку ба 

Ко ла са, Ула дзi мi ра Ка рат ке-

вi ча i Iва на Ме ле жа».

Кi раў нiк кра i ны вы ка заў 

упэў не насць, што, збе ра га-

ю чы спад чы ну, сён няш няе 

па ка лен не бе ла ру саў сва-

ёй плён най ства раль най 

пра цай бу дзе ўма цоў ваць 

су ве рэ нi тэт i не за леж насць 

Ра дзi мы.

Стар шы ня Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ана толь 

ЛIС у вi таль ным сло ве пад-

крэс лiў, што на гэ тай зям лi 

на ра дзi лi ся i тва ры лi мно гiя 

вя до мыя дзея чы куль ту ры i 

мас тац тва. Ды i на огул на 

Па лес сi жы вуць пра ца вi тыя 

i та ле на вi тыя лю дзi. Та му 

ад рас сён няш ня га свя та вы-

бра ны пра вiль на.

Ня змен най част кай Дня 

бе ла рус ка га пiсь мен ства 

з'яў ля ец ца рэс пуб лi кан ская 

на ву ко ва-асвет нiц кая экс-

пе ды цыя «Да ро га да свя ты-

няў». Яе ўдзель нi кi пры бы лi 

ў Iва на ва 1 ве рас ня, а ка ля 

шко лы № 4 яны вы са дзi лi 

Сад Ма лiт вы. Пры вi таль ны 

ад рас ад Мiт ра па лi та Мiн-

скага i За слаў ска га Паў-

ла, Па тры яр ша га Эк зар-

ха ўсяе Бе ла ру сi за чы таў 

епiс кап Ба ры саў скi i Мар'-

i на гор скi Ве нi я мiн. Тэ ат-

ра лi за ва нае дзей ства, якое 

пра доў жы ла афi цый нае ад-

крыц цё, на зы ва ла ся «Ма лой 

ра дзi ме па кла ню ся» — сю ды 

ўда ла бы лi ўпле це ны пес нi i 

тан цы бе ла рус кiх ар тыс таў. 

Ку па лаў цы, на прык лад, па-

ка за лi фраг мент з «Пiн скай 

шлях ты», якi над звы чай ла-

ка нiч на ўпi саў ся ў мяс цо вую 

тэ ма ты ку.

Тут жа, на га лоў най сцэ не 

свя та, ад бы ло ся ўша на ван не 

пе ра мож цаў рэс пуб лi кан ска-

га кон кур су «На цы я наль ная 

лi та ра тур ная прэ-

мiя» — за тво ры, 

на пi са ныя ў 2017 го-

дзе. У лi ку пе ра мож-

цаў на зва ны Ка зi мiр 

Ка мей ша за збор нiк 

вер шаў «Вы со кi бе-
раг» i Ва сiль Шыр-
ко за кнi гу про зы 
«Я ня зва ны госць». 
За най леп шую кнi-
гу пуб лi цыс ты кi прэ-
мiю атры ма ла Зi наi-
да Ду дзюк — твор 
на зы ва ец ца «Па ра 

вы со ка га сон ца». На раз гляд 
экс перт най ка мi сii ў гэ тым 

го дзе бы ло пры ня та 59 кнiг. 

Жу ры вы бi ра ла най леп шы з 

51 тво ра.

Шмат iн шых доб рых i цi ка-

вых кнiг су стрэ лi ся са сва iмі 

чы та чамі пад час свят ка ван-

няў. На прык лад, на прэ зен-

та цыю кнi гi «Драў ля ныя сак-

раль ныя пом нi кi Бе рас цей-

шчы ны» Ва ле рыя Ма ро за 

са бра лi ся не толь кi тыя, хто 

аса бiс та ве дае аў та ра. Фа лi-

янт, якi вый шаў у вы да вец-

тве «Бе ла рус кая Эн цык ла-

пе дыя iмя Пет ру ся Броў кi», 

не су мнен на, уз нi мае пласт 

гiс то рыi рэ гi ё на, ра ней не 

да сле да ва ны аль бо да сле-
да ва ны ма ла. А прэ зен та цыя 
атры ма ла ся кра наль на-мi лай 
най перш та му, што аў тар за-
пра сiў на яе жан чын, якiя на-
тхня лi яго на ра бо ту, — ма му 
i жон ку. Больш та го, Ва ле-
рый рас ка заў, як яго ба бу ля 
Воль га Iва наў на ў да лё кiм 
1964 го дзе на пi са ла лiст у 

Вяр хоў ны Са вет з прось бай 

не за кры ваць царк ву, бо гэ-

та бу дзе па ру шэн нем пра воў 

вер нi каў. I вяс ко вую на стаў-

нi цу па слу ха лi — не за кры лi. 

У гэ тай сi ту а цыi ўну ку прос та 

на ка на ва на бы ло вы ву чаць 

пом нi кi куль та вай ар хi тэк-

ту ры род на га краю. Вы со ка 

аца нiў на ры сы па гiс то рыi, 

ар хеа ло гii i куль ту ры Ва ле-

рыя Ма ро за ды рэк тар вы-

да вец тва Ула дзi мiр АНД-

РЫ Е ВIЧ. А так са ма прэ зен-

та ваў пры сут ным яшчэ адзiн 

цi ка вы пра ект — «Ян ка Ку па-

ла на мо вах све ту».

На ша га пес ня ра-кла сi ка 

згад ва лi на Днi пiсь мен ства 

не раз. Гра мад ска-куль тур-

ная ак цыя «Чы та ем Ку па лу 

ра зам» прай шла на пло шчы 

Каст рыч нi ка. Аў тар гэ тых 

рад коў па зна ё мi ла ся з са мы-

мi ак тыў ны мi яе ўдзель нi ка-

мi. На стаў нi ца бе ла рус кай i 

анг лiй скай моў з Iва цэ вi чаў 

Воль га КУЗЬ МI НА ўпэў не-

на, што Ку па лу прос та нель-

га не лю бiць.

— Гэ тая лю боў у мя не ад 

ма мы, а так са ма ад вы клад-

чы каў Брэсц ка га дзяр жаў на га 

ўнi вер сi тэ та, — ска за ла яна.

А яе цёз ка па проз вi-

шчы Люд мi ла КУЗЬ МI НА 
за раз на огул жы ве ў Аў-
стра лii. Але там, у да лё кiх 
кра ях, асаб лi ва пра яў ля ец-
ца сум па род ным сло ве. 
Гэ тым ра зам яна пры вез ла 
на ша му му зею Кас цюш кi ў 
Ме ра чоў шчы не «пры вi тан-
не» ў вы гля дзе су ве нi раў 
ад на цы я наль на га пар ку 
iмя Кас цюш кi ў Аў стра лii.

— Род ную мо ву асаб лi ва 

па лю бi ла, ка лi па шчас цi ла 

па зна ё мiц ца з ня стом ным 

края знаў цам, збi раль нi кам 

на род ных скар баў Але сем 

Фа мi чом Зай кам з Iва цэ-

вiц ка га ра ё на. А ця пер, ка лi 

пры еха ла да до му на не каль-

кi ме ся цаў, вя до ма, па спя ша-
ла ся на Дзень пiсь мен ства. 
I Ку па ла вы вер шы пра чы та-
ла ў па мяць пра са ма род ка, 
вяс ко ва га iн тэ лi ген та Але ся 
Зай ку.

Уве ча ры эс та фе ту свят-

ка ван ня Iва на ва пе рад ало 

Сло нi му. Да су стрэ чы на 

ХХVI Днi бе ла рус ка га пiсь-

мен ства!

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

г. Iва на ва.

Пад ра бяз ней пра мiж на-
род ны круг лы стол «Мас тац-
кая лi та ра ту ра як шлях адзiн 
да ад на го» i пра На цы я наль-
ную лi та ра тур ную прэ мiю 
чы тай це ў на ступ ных ну ма-
рах га зе ты.

Фота БелТА, 
Яўгена ПЯСЕЦКАГА, 

Яніны ГАРАДЗЕЦКАЙ.

СВЯ ТА ВЫ СО КАЙ СВЯ ТА ВЫ СО КАЙ 
ПА ВА ГI ДА СЛО ВАПА ВА ГI ДА СЛО ВА


