
Ула дзі мір СЦЯ ПАН вя до мы ў роз ных 

іпас та сях — пісь мен нік, жур на ліст, 

кі на сцэ на рыст, мас так. Са сва ім 

збор нікам ка рот кай про зы «Хва лі» 

аў тар сё ле та пры зна ны най леп шым 

у на мі на цыі «Про за» На цы я наль най 

лі та ра тур най прэ міі. Мы рас пы та лі 

ў твор цы пра яго па ды ход да вы ба ру 

жан ру, стаў лен не да ка лег па цэ ху 

і сва ёй аў ды то рыі.

— Вас на зы ва юць «май страм ка рот ка га 

жан ру». Чым аб умоў ле ны вы бар пі саць у 

та кім фар ма це?

— Мне ха це ла ся б пі саць доў гія тэкс ты, 

але ка лі па чы наю, то пас ля пер шых ска заў 

ужо ска ра чаю. Дзе сяць ска заў пе ра тва ра юц-

ца ў два-тры, а бы вае і адзін з пя ці слоў. Ча му 

так — не ма гу рас тлу ма чыць. Тэкс ты — як 

пра за іч ныя, так і паэ тыч ныя — атрым лі ва юц-

ца ка рот кія. А вось чы таць люб лю кні гі доў гія. 

Пе ра жы ваю, ка лі да за кан чэн ня за ста ец ца не-

каль кі ста ро нак. Ха це ла ся б, на ват спра ба ваў 

коль кі ра зоў, на пі саць доў гі тэкст, але не атры-

ма ла ся. Чы та чы гэ та га не ве да юць і лі чаць, 

што я «май стар у ка рот кім жанры».

— Ці ад чу ва е це кан ку рэн цыю і як ста ві-

це ся да яе?

— Са праўд най кан ку рэн цыі я не ад чу ваю. 

І не та му, што я та кі «май стар» і леп шых ня ма. 

Тут — ін шае. На бе ла руска моў ным лі та ра тур-

ным по лі сён ня не так шмат пісь мен ні каў. Кож-

ны, хто пі ша, каш тоў ны і па трэб ны.

— Што сён ня вас най больш не па ко іць і 

на чым за ся родж ва е це сваю ўва гу як пісь-

мен нік?

— Сён ня мя не хва люе тое ж са мае, што 

хва ля ва ла і та ды, ка лі я толь кі па чы наў пі саць. 

Жа дан не ства рыць доб ры тэкст. На пі саць яго 

так, каб сло вы кра на лі, пры му ша лі ду маць, пе-

ра жы ваць, згад ваць сваё аса біс тае. На пі саць 

та кі тэкст цяж ка, а та му пі шу ма руд на. Ма ла 

ка лі бы ваю за да во ле ны вы ні кам.

— Як у наш час са цы яль ныя сет кі ўплы-

ва юць на твор часць і чы тац кі вы бар?

— Са цы яль ныя сет кі да юць маг чы масць 

кож на му ка рыс таль ні ку ад чуць ся бе паэ там, 

пра за ікам, дра ма тур гам і гэ так да лей... Тых, 

хто пі ша ці ка ва, — чы та юць больш. По тым 

ад бы ва ец ца ад бор. Але так бы ло і ра ней, з 

лі та ра тур ны мі ча со пі са мі. Са цы яль ныя сет кі — 

хут кая су вязь аў та ра з чы та чом і маг чы масць 

амаль ім гнен на га рэ ага ван ня. З ад на го бо ку 

гэ та доб ра, але ёсць у гэ тай хут ка сці і ад моў-

нае. Імгнен ная рэ ак цыя не заў сё ды дак лад ная. 

Са мае га лоў нае — ад чу ван не ўлас на га чы та ча. 

За ці каў ле на га і не абы яка ва га...

— На ва шу дум ку, што па ві нен мець і 

ўмець пісь мен нік, каб яго сло ва не заста-

ло ся не па чу тым?

— Увесь той час, што пі шу, — ад чу ваю ся бе 

не на стаў ні кам, які ве дае ад ка зы на роз ныя пы-

тан ні, а не вель мі дасведчаным вуч нем. Таму 

да во дзіц ца шмат чы таць, каб уба чыць, як пі-

шуць са праўд ныя май стры, і ву чыц ца. Пе ра лік 

тых, ка го чы таю і пе ра чыт ваю, — доў гі, спіс 

проз ві шчаў зой ме не ад ну ста рон ку. Ёсць у ім 

і бе ла рус кія пісь мен ні кі, і за меж ныя, ста ра жыт-

ныя і су час ныя.

— Які мі прын цы па мі кі ру е це ся ў сва ёй 

твор час ці?

— Асноў ны прын цып ма ёй лі та ра тур най 

дзей нас ці — пі саць так, каб бы ло ці ка ва мне і 

чы та чу; так, каб у яго ўзні ка лі тыя ж па чуц ці і 

дум кі, што і ў мя не.

— Хто яны — чы та чы ва шых кніг?

— Мно гіх сва іх чы та чоў ве даю, бо яны мне 

пі шуць вод гу кі, не ка то рыя про сяць аў то граф 

на но вай кніж цы. Су стра ка ем ся, пад піс ваю, 

га во рым. Яны роз ныя, але боль шасць — аду-

ка ва ныя, не абы яка выя да жыц ця лю дзі. Іх хва-

лю юць тыя ж «веч ныя» пы тан ні, што і мя не.

— Дру ка ва най кні зе неад ной чы пра ро-

чы лі знік нен не. Як лі чы це, ча му пра гно зы 

не спраў джва юц ца і што нас ча кае ў перс-

пек ты ве?

— Пра знік нен не дру ка ва най кні гі га ва рыць 

па куль ра на. За над та доў га ча ла вец тва іш ло 

да яе ства рэн ня, удас ка наль ва ла яе. Ад мо-

віц ца ад дру ка ва най кні гі аса біс та мне па куль 

не вы па дае. Па пя ро вую кні гу чы таю з боль шай 

ахво тай і за да валь нен нем. Хоць што на па пе-

ры, што на ма ні то ры — тыя ж сло вы і ска зы.

Але на ДРАП КО.

9 верасня 2020 г.КУЛЬТАСВЕТА12

Подходит к заключительному эта пу реа-
лизация про ек та «Трансграничная сеть по 
устойчивому управлению транс пор том» 
в рам ках прог рам мы трансграничного 
сотрудничества «Поль ша — Бе ла русь — Украина» 2014—2020.

Про ект осуществляется сов мест но с ведущим парт не ром про ек та Белосток-
ским по вя том, белорусскими партнерами вы сту па ют Гродненский райисполком 
и КУП «Грод но обл дор строй».

Про ект стар то вал 1 фев ра ля 2019 го да. На текущий мо мент вы по лне ны 
практически все запланированные мероприятия.

Ос нов ное мероприятие про ек та — капитальный ре монт автодороги «Н-6044 
Святск — Василевичи — Ос та ша — Ка дыш, км 0,00 — км 6,54», про тя жен-
ностью 6,54 км.

Строительные ра бо ты за кон че ны в мае 2020 го да. До ро га приобрела «но вую 
жизнь», появилось но вое ас фаль то бе тон ное покрытие, устро е ны велосипед-
ные и пе ше ход ные дорожки, пост ро е ны авто бус ные остановки. Вдоль рекон-
струируемого участ ка дороги око ло двор цо во-пар ко во го комп лек са «Свяцк» 
появилось освещение, уло жен тро ту ар, обо ру до ва ны дополнительные мес та 
от ды ха. Те перь этот учас ток дороги уль тра сов ре мен ный и без опас ный.

Кро ме то го, про ек том трансграничного сотрудничества пре дус мот ре ны 
информационно-рек лам ные мероприятия и мероприятия, на пра влен ные на 

укрепление сотрудничества меж ду партнерами с перспективой будущего со-
трудничества в области до рож ной и транс порт ной инфраструктуры.

Дан ный до ку мент изготовлен при финансовой под держ ке Ев ро пей ско го 
со ю за в рам ках ЕИС-ТГС Прог рам мы «Поль ша — Бе ла русь — Украина» 
2014—2020. За содержание дан но го до ку мен та исключительную от вет-
ствен ность не сет КУП «Грод но обл дор строй», ни при каких условиях дан-
ное содержание не мо жет расцениваться как позиция Ев ро пей ско го со ю за, 
ОУ или Сов мест но го технического секретариата ЕИС-ТГС Прог рам мы «Поль-
ша — Бе ла русь — Украина» 2014—2020.
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Лаў рэ а ты На цы я наль най лі та ра тур най прэ мііЛаў рэ а ты На цы я наль най лі та ра тур най прэ міі

«КОЖ НЫ, ХТО ПІ ША, 
КАШ ТОЎ НЫ 
І ПА ТРЭБ НЫ»

Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ:

«Пе ра да дзе на 
На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі...»
Се рыя кніг «У по шу ках стра ча на-

га», якая ўзнік ла дзя ку ю чы ка лек-

цы я не ру, лаў рэ а ту прэ міі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» Ула дзі мі ру ЛІ ХА ДЗЕ-

ДА ВУ, на бы вае но вы фар мат. У ёй 

вы да дзе ны ка та лог вы стаў кі «Вай-

на і мір. Вяр тан не» ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь.

Не вя лі кі на клад у 200 эк зэмп ля раў гэ-

та га са праў ды ўні каль на га вы дан ня аба-

вяз вае бо лей пад ра бяз на рас па вес ці пра 

на зва ны кніж ны пра ект. Ра ней у се рыі 

вы да ва лі ся фі ла кар тыч ныя аль бо мы. Але 

тое, што здзяйс ня ла ся ў ме жах пра ек та 

«У по шу ках стра ча на га», бы ло звя за на і 

з шы ро кай вы ста вач най дзей нас цю. Вы-

стаў ка «Вай на і мір. Вяр тан не» — ад на з 

ад мет ных прэ зен та цый ар тэ фак таў роз-

на га ха рак та ру, а не толь кі ста рых паш-

то вак са збо раў Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва. І 

дру гая ака ліч насць: ка лек цы я нер пе ра даў шэ раг прад ме таў у дар На цыя наль на му 

гіс та рыч на му му зею Рэс пуб лі кі Бе ла русь і На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі. 

З гэ ты мі каш тоў ны мі для гіс то рыі прад ме та мі мы і ма ем маг чы масць па зна ё міц ца 

ў ка та ло гу.

Ды рэк тар На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь Па вел 

САПОЦЬКА аба зна чае ў «Прад мо ве», якая ад кры вае вы дан не: «...Ся род каш тоў-

нас цей — пры ві лей ка ра ля Рэ чы Па спа лі тай Сі гіз мун да ІІІ Ва зы Мінск аму ўні яц ка му 

кляш та ру (1617), уні каль ныя ру ка піс ныя рэ гіст ра цый ныя кні гі куль та вых уста ноў 

XVІІІ — XІX стст., эк зэмп ля ры «Гро дзен скіх гу берн скіх ве да мас цей» за 1841 г. — ад-

ной з пер шых бе ла рус кіх га зет XІX ста год дзя, пісь мо вы пры бор кня зёў Ра дзі ві лаў, 

ме даль за ўзяц це го ра да По лац ка Стэ фа нам Ба то ры ем у 1579 го дзе, па мят ная 

чы гун ная плі та да 500-год дзя пе ра мо гі ў Грун валь дскай біт ве, ме даль удзель ні каў 

пе ра моў па Брэсц кім мі ры 1918 го да і ін шыя.

Кож ны прад мет па-свой му ад мет ны: кні гі ўваб ра лі муд расць ста год дзяў, пісь-

мо выя пры ла ды — энер ге ты ку сва іх сла ву тых гас па да роў, ме да лі ста лі сім ва ла-

мі знач ных па лі тыч ных па дзей, ста ло выя 

пры бо ры — пом ні ка мі юве лір на га май-

стэр ства...

Пра ект па каз вае, як мож на за хоў ваць і 

па пу ля ры за ваць сваю спад чы ну, ста вя чы-

ся да яе з глы бо кай па ва гай. Та кім чы нам 

вяр та юц ца па мяць, каш тоў нас ці, ім ёны. 

Вяр та ец ца на цы я наль ны на бы так, які па-

ві нен слу га ваць бе ла ру сам у імя бу ду чы ні 

і на шых су час ных да сяг нен няў!..»

Хо чац ца па дзя ка ваць ка лек цы я не ру фі-

ла кар тыс ту Ула дзі мі ру Лі ха дзе да ву за яго 

гра мад скія ін ці ы я ты вы, а На цы я наль наму 

гіс та рыч наму му зею Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі — 

за вы со кі ўзро вень ар га ні за цыі дзяр жаў-

на-пры ват на га парт нёр ства ў асвет ніц кай, 

ка лек цы я нер скай спра ве. Сам факт да рэн-

ня прад ме таў з улас най ка лек цыі — яр кі 

прык лад для мно гіх збі раль ні каў па мя так 

даў ні ны, гіс та рыч ных і мас тац кіх ар тэ фак-

таў. Ка лек цыі та ды неш та зна чаць, ка лі 

яны вя до мыя шы ро кай гра мад скас ці.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.


