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— Ста лі цай свя та сё ле та 
стаў Бы хаў. Але гэ та свя та 
ўсёй Ма гі лёў шчы ны, усёй 
Бе ла ру сі. Як вы ста ві це-
ся да та го, што кож ны год 
Дзень бе ла рус ка га пісь мен-
ства пры мае но вы го рад? 
Што ці ка ва га ад яго вы ча-
ка е це за раз?

— Вель мі доб ра, што та-
кое свя та ванд руе, — лі чыць 
Ва ле рый Мі ка ла е віч. — Ка-
лі ад наў ля юць ста ра жыт ныя 
аб ра зы, іх спа чат ку мы юць: 
і з-пад чор на га алею не ча ка-
на з'яў ля ец ца по лы мя пер ша-
род ных фар баў. Так і свя та 
— якую бе ла рус кую мяс ці ну 
не пры га дай, яна ў тым ці ін-
шым сэн се звя за на з на шай 
куль тур най спад чы най. Я не-
ад на ра зо ва быў гос цем Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства. 
Мне да спа до бы, што свя та 
не за сты ла, мя ня ец ца з го да 
ў год, як са мо жыц цё.

Сё ле та ста лі цай абра ны 
Бы хаў, які для кож на га куль-
тур на га ўдум лі ва га ча ла ве ка 
не прос та кроп ка на кар це 
кра і ны. Бы хаў — гэ та на ша 
ба га тая на па дзеі мі нуў шчы-
на, сла ву ты «Бар ка ла баў скі 
ле та піс» — жыц це апі сан не 
вёс кі Бар ка ла ба ва Бы хаў-
ска га ра ё на з 1545-га па 
1608 год. Яшчэ Бы хаў — гэ-
та ко ліш няя цы та дэль на шай 
не за леж нас ці і муж нас ці, і, 
без умоў на, кры ні ца ве даў і 
асве ты. Вель мі доб ра, што 
па ча лі ад бу доў ваць Бы хаў скі 
за мак, ён та го вар ты.

Ад на з доб рых пры кмет 
на ша га ча су — вяр тан не ў 
куль тур нае по ле кра і ны ста-
ра жыт ных му роў ай чын най 
гіс то рыі. Не толь кі во ра гі, але 
і мы са мі зні шча лі цу доў ныя 
бу дын кі, ма ёнт кі, хра мы, кас-
цё лы, сі на го гі, за мкі і цы та-
дэ лі. Прык лад май го род на га 
Ма гі лё ва: гіс та рыч ны цэнтр 
«да бі лі» пас ля Дру гой су свет-

най вай ны. За мест та го, каб 
ад бу да ваць раз бу ра нае во ра-
га мі, з да зво лу ко ліш ня га ар-
хі тэк та ра (бо на зваць на шым 
ста ра жыт ным сло вам «дой-
лід» яго язык не па ва роч ва ец-
ца) усю ар хі тэк тур ную даў ні ну 
зруй на ва лі. Між тым, пад час 
пра цы на Ма гі лёў шчы не Ба-
ры са Ба ту ры ад бу да ва лі ра-
ту шу. Адзін не вя ліч кі аб' ект, 
а як змя ніў ся го рад! Упэў не-
ны, што за Мі рам, Ня свіж скім 
зам кам, Бы ха вам не ўза ба ве 
ажы вуць і ін шыя на шы пом ні кі 
гіс то рыі, ар хі тэк ту ры, куль ту-
ры.

Уво гу ле, прык лад Бе ла ру-
сі, ка лі ней кія буй ныя ме ра-
пры ем ствы (ці то свя та пісь-
мен ства, ці то «Да жын кі») 
свят ку юць у роз ных мяс ці нах, 
па ча лі пе рай маць і су се дзі. 
Аман Ту ле еў, ка лі вяр нуў ся з 
Бе ла ру сі, за га даў, каб што га-
до вае свя та шах цё раў ця пер 
пра во дзі лі ў роз ных га ра дах. 
Гэ та ж ра зум на і, да рэ чы, ка-
рыс на тым мяс тэч кам, дзе 
яно ад бы ва ец ца.

— Ма гі лёў шчы на — ваш 
«род ны кут». Ёсць та кое 
азна чэн не: «Ге ній мес ца». А 
які мі звыч ка мі, ура жан ня мі 
і г.д. ад свай го мес ца на ра-
джэн ня, юнац тва вы сіл ку е-
це ся не толь кі ў жыц ці, але 
і ў сва ёй твор час ці?

— Я га на ру ся, што, па Бо-
жай во лі, на ра дзіў ся бе ла ру-
сам, на ра дзіў ся на той зям лі, 
дзе спрад ве ку ста я лі ка мен-
ныя му ры га ра доў і зам каў, 
дзе па на ва лі воль насць і ад-
мет ная куль ту ра, у тым лі ку 
куль ту ра ру ка піс най і дру ка-
ва най кні гі.

Ка лі пы та юц ца пра маю 
ма лую ра дзі му, я ад каз ваю, 
што гэ та Маск ва і Ра сія. Вя лі-
кая ж ра дзі ма — вёс ка Гар ба-
ві чы пад Ча ву са мі і ўся Бе ла-
русь. Толь кі ве ліч мес ца, дзе 
на ра дзіў ся жы ве ў ча ла ве ку 

ўсё яго жыц цё. Дзя кую Бо-
гу, што бе ла ру сы за ха ва лі 
па мяць прод каў, род ныя на-
шы звы чаі і за ба бо ны, з якіх 
і скла да ец ца ду ша і мен таль-
насць на ро да, яго на цы я наль-
ны ха рак тар.

Ста год дзі та му з на ша га 
краю на Ус ход цяг ну лі ся і ве-
ды, і май стры. Іван Фе да ро-
віч, Пётр Мсці сла вец, Фран-
цыск Ска ры на, Сы мон Буд ны, 
Сы мон По лац кі і шмат-шмат 
хто яшчэ. Цяж кім і ня прос тым 
быў іх лёс. Але ж яны ра бі лі 
на ка на ва нае ім Бо гам. За раз 
усе яны — гіс та рыч ны і ду хоў-
ны пад му рак на шай су поль-
най з Ра сі яй куль ту ры. Ёсць 
чым га на рыц ца, шка да толь кі, 
што ста ра жыт ныя пом ні кі на-
шай зям лі рас кі да ны па ўсім 
све це, а дзяр жа ва не вель мі 
ці ка віц ца спра вай іх вяр тан ня 
да до му.

Ле тась зай маў ся вяр тан-
нем у Бе ла русь «Ста ту та 
ВКЛ». Так атры ма ла ся, што 
не бы ло ў кра і не ні вод на га 
на дру ка ва на га па-ста ра бе ла-
рус ку збо ру за ко наў, па якім 
жы лі на шы прод кі. Дык вось, 
адзін з мін скіх чы ноў ні каў на 
поў ным сур' ё зе мне рас па вёў: 
«Вы же, Валерий Николаевич, 
не за бы вай те, что это ста тут 
литовского, а не бел орус ско-
го кня жест ва!» Вось так, ён 
і па гэ ты час пе ра ка на ны, 
што Бе ла русь па чы нае сваю 
гіс то рыю з баль ша віц кіх дэ-
крэ таў. Між тым, лі чу, каб іс ці 
на пе рад, трэ ба ў сва ёй ду шы 
што дзень вяр тац ца да ка ра-
нёў, свай го мі ну ла га, ша на-
ваць яго — толь кі та ды мы 
бу дзем вар тыя «бе ла ру са мі 
звац ца».

Мы на род ху та роў, вё сак, 
не вя ліч кіх мяс тэ чак, ма ёнт-
каў і зам каў. У гэ тым на ша 
асаб лі васць, бо, вяр та ю чы ся 
з со цы у му, мы апы на ем ся ў 
сва ім звыч ным све це, дзе 
ча ла век час цей за ўсё за ста-
ец ца сам-на сам з пры ро дай, 
з Бо гам. Ад сюль і на шы па-
мяр коў насць, «ту тэй шасць», 
ка лі хо ча це — паэ тыч насць. 
Ле тась ча со піс «Нё ман« ужо 
на дру ка ваў част ку ад на го 
май го тво ра пра гэ та. Цал кам 
кніж ка мае наз ву «Ад Ба ту ры 
да Ба ту ры» і бу дзе пры све ча-
на Ма гі лё ву і Ма гі лёў шчы не.

На жаль, дзе даў ска га ху та-
ра я не за стаў. Пе рад вай ной 
нас усіх сцяг ну лі ў ма лень кую 
вёс ку, на ват без наз вы, так, з 
два дзя сят кі два роў, по бач з 
ма лень кім чы гу нач ным пры-
пын кам «Рэ ста». Але як я ўсё 
тое па мя таю! На шу ў са бе, пі-
шу пра гэ та. Мо жа, ме на ві та 
цеп лы ня аб кла дзе най каф-
ляй груб кі ў дзе да вай ха це 
і не да ла змерз нуць ду шы ў 
ка мен ных пус тэ чах вя лі кіх га-
ра доў?..

Га ды з два як я ад бу да ваў 
свой ху тар. Доў га шу каў тое, 
што ад чуў бы ме на ві та сва-
ім, і ўрэш це знай шоў на мя жы 
Брэст чы ны і Га ра дзен шчы ны, 
не да лё ка ад Ва рон чы. Атрым-
лі ваю па пе ры — і ба чу, што 
ху тар умоў на ад но сіц ца да 
вёс кі Гар ба то ві чы, а мая ко-
ліш няя Рэ ста ад но сі ла ся да 
Гар ба віч. Ба чы це, і мой «Ге-
ній мес ца» так са ма ванд руе. 
Усё леп шае з на мі ад бы ва ец-
ца ў дзя цін стве і юнац тве, усё 
ас тат няе жыц цё мы пра гэ та 
ўспа мі на ем.

— Як вы ста ві це ся да 
да во лі рас паў сю джа на га 

по гля ду, што су час ны лад 
жыц ця ро біць ро лю дру ка-
ва най кні гі, уво гу ле пісь-
мен ства, дру гас най?

— Што б хто ні ка заў, але 
кні га ўжо ёсць, яна ад бы ла ся 
як су свет ны цуд. Мы — дзе-
ці Кні гі, на огул, на ша цы ві лі-
за цыя — цы ві лі за цыя кні гі і 
дру ку. І ў гіс то рыі за ста нуц ца 
не пом ні кі пра ва ды рам, а біб-
лі я тэ кі. Вунь, увесь свет ужо 
дзве ты ся чы га доў шка дуе, 
што ка лісь ці стра ціў Алек-
санд рый скую біб лі я тэ ку. З-за 
яко га пом ні ка ца ру так пе ра-
жы ва юць?

Ні чо га з кні гай не зда рыц-
ца, у якім бы вы гля дзе яна ні 
бы ла. Ка лісь ці яна ня дрэн на 
ся бе ад чу ва ла і на глі ня ных 
таб ліч ках, і на бя рос це, і на 
па пі ру се, на пер га мен це, а 
за раз і ў кам п'ю та ры. Пры 
гэ тым сам кам п'ю тар менш 
на дзей ны і даў га веч ны. Ад-
клю чы энер гію і ўсё — свет 
апы нец ца ў цем ры. Вось та ды 
з ка ган ца мі мы і па бя жым да 
па пя ро вай кніж кі.

— Вы не толь кі па эт і 
пісь мен нік, пры зна ны і 
чы та ча мі, і кры ты кай, але 
і гра мад скі дзе яч — чац-
вёр ты год уз на чаль ва е це 
Фе дэ раль ную на цы я наль-
на-куль тур ную аў та но мію 
«Бе ла ру сы Ра сіі». Хто яны, 
на шы су ай чын ні кі, якія жы-
вуць за ме жа мі кра і ны? На-
коль кі яны сён ня за ці каў ле-
ны ў бе ла рус ка моў най лі та-
ра ту ры, ча со пі сах, сай тах?

— На шы зем ля кі за мя жой 
вель мі роз ныя. Адзі нае, што іх 
аб' яд ноў вае — гэ та на сталь-
гія па сва ім мі ну лым, па тых 
жа дзя цін стве і юнац тве, якія 
за ста лі ся тут, на баць каў шчы-
не. А ўжо по тым ідуць ней кія 
гра мад скія і эт на-куль тур ныя 
рэ чы ці па мкнен ні. На жаль, 
бе ла ру саў і ў Ра сіі, і ў све це 
ста но віц ца з кож ным го дам 

усё ме ней. Мож на спа слац ца 
на аб' ек тыў ныя плы ні су час-
нас ці, на гла ба лі за цыю і гэ-
так да лей, але ж уся му гэ та му 
трэ ба су пра ціў ляц ца, ста яць 
за сваё. Цяж ка вы ву чыць 
род ную мо ву ў за меж жы, ка-
лі боль шасць мет ра по ліі яе 
не ўжы вае ў сва ім што дзён-
ным жыц ці. Юнак, скон чыў шы 
сён ня ся рэд нюю шко лу ў Бе-
ла ру сі, не ве дае бе ла рус кай 
мо вы, бо яна яму не па трэб на 
ў да рос лым жыц ці. Кі раў ні кі 
амаль усіх уз роў няў, па ма ім 
во пы це, ка рыс та юц ца і до-
ма, і на пра цы толь кі рус кай 
мо вай. Так, і тая, і тая мо вы 
дзяр жаў ныя. У Сін га пу ры так-
са ма дзве дзяр жаў ныя мо вы, 
але іх ве да юць усе і абедз вю-
ма што дзён на ка рыс та юц ца, 
а вось за ня дба нае стаў лен не 
да ад ной з іх мо жа са пса ваць 
не толь кі пра фе сій ную кар' е-
ру, але і лёс ча ла ве ка.

Я не збі ра ю ся вы сту паць 
ней кім за ця тым на цы я на ліс-
там, але маў чаць пра ві да воч-
нае, на мой по гляд, так са ма 
нель га. Пра гэ та, на рэш це, 
іш ла гу тар ка і на з'ез дзе бе-
ла ру саў све ту. Вель мі плён-
ным і руп лі вым быў з'езд, 
без за ліш ніх «за кі до наў» і 
бал бат ні.

Бе ла рус ка моў ныя вы дан-
ні і сай ты сён ня па трэб ны і 
ды яс па ры, і са мім жы ха рам 
Бе ла ру сі, бо гэ та да па мо га 
тым, хто не цу ра ец ца свай-
го, род на га. Чыс тая на род-
ная мо ва губ ля ец ца не толь кі 
бе ла ру са мі, а і ра сі я на мі, і 
ўкра ін ца мі, і нем ца мі, не ка-
жу чы пра за ход ніх сла вян. 
Дзве ма гут ныя моў ныя хва лі 
анг ла-аме ры ка ніз му і азі яц-
ка га цюр кіз му мо гуць су тык-
нуц ца над на шы мі га ло ва мі і 
па ха ваць пад са бой не толь кі 
на шы мо вы, але і са му гле-
бу сла вян ска га шмат га лос ся, 
пра гла баль ную кі тай скую 
экс пан сію ўво гу ле маў чу.

У Бе ла ру сі па ці ху ідзе на-
цы я наль нае ад ра джэн не, ад-
бу доў ва юц ца ста ра жыт ныя 
пом ні кі, па шы ра ец ца ўжы-
ван не род най мо вы, шмат ча-
го ро бяць су час ныя мас та кі, 
пісь мен ні кі, му зы кі, і гэ та доб-
ра. Бы ло б яшчэ лепш, ка лі 
б ўсё гэ та больш тур ба ва ла і 
шы ро кія ко лы гра мад скас ці.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

Асо баАсо ба  ��

ПА МЯЦЬ ПРОД КАЎ — ГЭ ТА ДУ ША НА РО ДА
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства сё ле та пры па дае на 
1 ве рас ня, тра ды цый ны Дзень ве даў. Гэ та сім ва ліч-
на і дае пад ста ву для роз ду му аб тым, якім моц ным 
штурш ком для рас паў сюдж ван ня ве даў у да лё кім мі-
ну лым ста лі пісь мен насць і вы на ход ства дру кар ства.
Пра су вязь ча соў, сі лу дру ка ва на га сло ва ўчо ра і сён-
ня на ша раз мо ва з Ва ле ры ем КА ЗА КО ВЫМ. Ён не 
толь кі вя до мы пісь мен нік, але і гра мад скі дзе яч, асо-
ба, ад мет ная ў су час ным жыц ці і Бе ла ру сі, і Ра сіі, бо 
ўз на чаль вае Фе дэ раль ную на цы я наль на-куль тур ную 
аў та но мію бе ла ру саў Ра сіі.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар)
Па він ша ваць ма м пры еха лі і вы со кія гос ці: мі-

ністр аду ка цыі Сяр гей Мас ке віч, стар шы ня праў-
лен ня На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі са-
юз жан чын» На дзея Ер ма ко ва. На мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Ула дзі мір Ма ту се віч пе ра даў дзе цям 
на бо ры пад руч ні каў і кніг да но ва га на ву чаль на га 

го да. Сён ня ў Бе ла ру сі пра цуе тры SOS-вёс кі — 
у Ба раў ля нах пад Мінск ам, у Мар' і най Гор цы і ў 
Ма гі лё ве. Не абы яка выя лю дзі, якія аб' яд на лі ся ў 
«SOS Кін дэр дорф Ін тэр на цы я наль», зай ма юц ца 
фі нан са ван нем па доб ных пра ек таў у 132 кра і нах 
све ту.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.
Мін ская вобл.

СВЯ ТА «ЗА ЛА ТЫХ» 
МА ТУЛЬ

На мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ула дзі мір Ма ту се віч (спра ва) На мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ула дзі мір Ма ту се віч (спра ва) 
і ды рэк тар «SOS-дзі ця чай вёс кі Мар' і на Гор ка» Алег Сяў рук.і ды рэк тар «SOS-дзі ця чай вёс кі Мар' і на Гор ка» Алег Сяў рук.

За ла тыя пярс цён кі з рук прэ зі дэн та «SOS-Кін дэр дорф За ла тыя пярс цён кі з рук прэ зі дэн та «SOS-Кін дэр дорф 
Ін тэр на цы я наль» Сід харт хі Ка у ла атры ма лі во сем SOS-мам.Ін тэр на цы я наль» Сід харт хі Ка у ла атры ма лі во сем SOS-мам.

Мы — дзе ці Кні гі, 
на огул, на ша 
цы ві лі за цыя — 
цы ві лі за цыя кні гі 
і дру ку. І ў гіс то рыі 
за ста нуц ца не пом ні кі 
пра ва ды рам, 
а біб лі я тэ кі. 


