
У НАС НОВЫ КАЛЕГА 

 

Згодна з рашэннем Прэзідыума грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі» ад 
24 лістапада 2020 года калектыў Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ папоўніўся 
новым членам. Ім стаў малады празаік з Ліды Максім Бацкалевіч. 
 
 

 
Максiм Бацкалевiч 

 

 
Максім Валер'евіч Бацкалевіч, нарадзіўся 22 ліпеня 1994 года ў горадзе Баранавічы. Бацькі: 
Валерый Мікалаевіч і Алена Чэславаўна Бацкалевіч. У 1995 годзе, праз год пасля нараджэння 
Максіму паставілі дыягназ: дзіцячы цэрэбральны параліч (ДЦП). Сям'я, пераехала ў вѐску 
Мінойты, што ў Лідскім раѐне Гродзенскай вобласці, дзе прайшло дзяцінства Максіма. У 2003 
годзе Бацкалевічы пераязджаюць у Ліду. У тым жа годзе Максіма прынялі ў першы клас. 
Вучыўся Максім па агульнаадукацыйнай праграме дома. У 2013 годзе скончыў школу з залатым 
медалѐм. 
 
Прыкладна ў гэты час хлопец пачынае пісаць апавяданні. За тры гады ў Максiма назапасіліся 
гатовыя творы, і ѐн пачынае шукаць у інтэрнэце магчымасці для публікацыі. Але нічога 
прыдатнага не знаходзіць, пакуль не трапляе на сайт Аляксандра Логінава «Бізнэс-лекар» i на 
iнфармацыйным рэсурсе знаѐмiцца з прапановамi выдавецкага сэрвісу Ridero. Максім напісаў 
ліст Аляксандру Мікалаевічу і не чакаў такога хуткага адказу. Было адразу відаць, што выдавец 



уважліва паставіўся да няпростага лѐсу хлопца і хоча дапамагчы. Аляксандр Мікалаевіч Логінаў 
стаў рэдактарам, настаўнікам і проста добрым сябрам Максiма Бацкалевiча. 
 
У 2018 годзе ў выдавецтве Ridero (Екацярынбург) пабачылі свет зборнікі аўтабіяграфічных 
апавяданняў Максiма Бацкалевiча «Чѐтки» і «Утро Максима». Пазней два гэтыя зборнікі былі 
аб'яднаны ў адну кнігу пад назвай «Из родника моей памяти». Менавіта гэтую кнігу маладога 
пiсьменнiка з Беларусi выдавецтва Ridero вылучыла на конкурс «Ліцэй», які праводзіўся ў 
Маскве ў гонар дня нараджэння вялікага рускага паэта Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна. Як 
прызнаецца сам Максім, удзел у гэтым конкурсе дапамог яму паверыць у сябе.  
 
У 2019 годзе ў выдавецтве Ridero выйшлі кнігі Максiма Бацкалевiча «30 размышлений по 
поводу» i «Карцер души». Гэтыя выданнi адрозніваюцца ад папярэдніх філасофскім поглядам на 
жыццѐ. У маі 2020 года пабачыла свет шостая кніга пiсьменнiка пад назвай «50 оттенков жизни». 
Па стане на канец 2020 года празаiк працуе над чарговай кнігай, якая абавязкова знойдзе свайго 
чытача. Пiша на рускай мове. Жыве ў горадзе Лiда. 
 

*** 
 
У памяць пісьменнікаў Гродзеншчыны глыбока ўрэзалася першая асабістая сустрэча з Максімам 
Бацкалевічам і яго мамай Аленай Чэславаўнай падчас Дня беларускага пісьменства ў Слоніме ў 
2019 годзе. Моцны энергетычны патэнцыял, глыбокая філасофія апавяданняў Максiма 
Бацкалевiча, тое, як яны падаюцца, зрабілі на аўдыторыю вельмі яркае ўражанне. Нікога не 
пакінула абыякавым нязломная перад жорсткім лѐсам сiла волi маладога чалавека, яго iмкненне 
не проста да жыцця, а да жыцця ў грамадстве, у творчасці. І той факт, што малады празаік стаў 
членам Саюза пісьменнікаў Беларусі, Гродзенскага аддзялення арганiзацыi, цалкам 
заканамерны. Тым больш, што ў нашых шэрагах ѐсць пісьменнікі, якім таксама, як i Максiму, 
выпала пераадольваць трагічныя выпрабаванні лѐсу. Разам, адной дружнай сям'ѐй рабіць гэта 
значна лягчэй. Самых цѐплых слоў удзячнасцi заслугоўваюць бацькі Максiма, яго блізкія, сябры. 
Без чулай увагі і пільнай дапамогі гэтых людзей нашу сустрэчу і прыход Максіма ў шэрагі СПБ 
было б цяжка сабе ўявіць. 
 
Нягледзячы ні на што, усім нам неабходна ўсведамляць, што членства ў Саюзе пісьменнікаў 
Беларусі прадугледжвае актыўную працу, прагрэсіўнае мысленне, нястомны пошук 
аптымальных шляхоў і сродкаў творчага самавыражэння, а таксама адказнасць перад багатай 
культурнай спадчынай Прынѐманскага краю за яе заўтрашнi дзень. Ёсць надзея на тое, што з 
прыходам у наш калектыў Максіма Бацкалевіча мы станем яшчэ больш добрымi і больш 
уважлівымi адзін да аднаго. Сардэчна віншуем Максіма Валер'евіча Бацкалевіча з уступленнем 
у шэрагі грамадскага аб'яднання «Саюз пісьменнікаў Беларусі» і шчыра жадаем нашаму 
маладому калегу здароўя, новых творчых здзяйсненняў і веры ў свае сілы.  
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
 


