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Ай чын ныя лі та ра тур на-мас-
тац кія ча со пі сы «По лы мя», 
«Ма ла досць», «Бя роз ка», 
«Нё ман», «Бе лая Ве жа» — 
пля цоў ка для твор час ці не 
толь кі ай чын ных аў та раў, 
але і за меж ных ка лег. Гэ тая 
тэ ма і бы ла ў цэнт ры ўва гі 
ўдзель ні каў круг ла га ста ла, 
пры све ча на га на цы я наль-
ным лі та ра ту рам на ста рон-
ках ай чын най лі та ра тур на-
мас тац кай пе ры ё ды кі.

У бе ла рус кай лі та ра тур на-
мас тац кай пе ры ё ды цы мож на 
па ба чыць тво ры Юрыя Іва но ва 
(Мал до ва), Ры мы Ха ні на вай (Кал-
мы кія, Ра сія), Ага гель ды Ала на-
за ра ва (Турк ме ні стан), Ато Хам-
да ма (Та джы кі стан) і мно гіх ін шых 
за меж ных пісь мен ні каў.

— Са юз пісь мен ні каў Ра сіі — 
су за сна валь нік мно гіх лі та ра тур-
на-мас тац кіх ча со пі саў, — рас ка-
заў пер шы сак ра тар твор чай ар-
га ні за цыі Ге надзь Іва ноў. — Ёсць 
у нас і ча со пі сы, якія вы да юц ца 
за кошт спон сар скіх срод каў, — 
на прык лад, «Род ная Ла до га» 
(Санкт-Пе цяр бург). Ра зам з тым 
у Ра сіі ня ма ні вод най воб лас ці, 
дзе не бы ло б свай го лі та ра тур-
на га аль ма на ха.

Ёсць тра ды цыі і ў ай чын ных 
вы дан няў. Так, ча со піс «Нё ман» 

рэ гу ляр на дру куе тво ры ра сій скіх 
ма ла дых аў та раў: Анд рэя Ан ці-
пі на, Анд рэя Ці ма фе е ва, Але ны 
Ту лу ша вай ды ін шых. Ёсць тут і 
па ста ян ная руб ры ка «Всемир-
ная литература» в «Нё ма не». 
У рэ дак цыі ча со пі са «По лы мя» 
скла лі ся тры ва лыя твор чыя ста-
сун кі з ка зах скім лі та ра тур на-
мас тац кім ча со пі сам «Прос тор». 
А жні вень скі ну мар «Ма ла до сці» 
што год пры мяр коў ва ец ца да Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства, у ім 
дру ку юц ца тво ры гас цей свя та.

Бе ла рус кую лі та ра ту ру ве-
да юць і ў бліз кім, і ў да лё кім за-
меж жы. Па вод ле слоў прэ зі дэн та 
Па кі стан скай ака дэ міі лі та ра ту ры 
Ка сі ма Бух гіа, у гэ тай уста но ве 
тво ры за меж ных аў та раў пе ра-
кла да юць на дзе вяць асноў ных 
моў Па кі ста на. А яшчэ ака дэ мія 
ар га ні зуе се мі на ры, за бяс печ-
вае пісь мен ні кам сты пен дыі, да-
па ма гае ў вы дан ні кніг. Што год у 
Па кі ста не вы хо дзіць лі та ра тур ны 
ча со піс, дзе ка ля сот ні ста ро нак 
зай мае пе ра клад ная лі та ра ту ра і 
яшчэ ка ля двух сот — тво ры па кі-
стан скіх аў та раў.

— Нам па трэб на маш таб ная 
лі та ра тур ная па літ ра, каб лі та ра-
та ры роз ных кра ін маг лі твор ча 
пад трым лі ваць ад но ад на го, зай-
мац ца ўза е ма пе ра кла да мі, — лі-

чыць стар шы ня Са ю за пісь мен ні-
каў Бе ла ру сі Мі ка лай Чар гі нец.

Паэ та і пе ра клад чы ка, удзель-
ні ка Вя лі кай Ай чын най вай ны Мі-
ха і ла Ха ні на ва мож на на зваць ро-
да па чы наль ні кам твор чых су вя-
зяў па між Бе ла рус сю і Кал мы кі яй. 
Спра ву баць кі пра цяг вае дач ка, 
Ры ма Ха ні на ва. Яе вер шы пе ра-
ства ры ла па-бе ла рус ку паэ тэ са 
Тац ця на Сі вец.

— Ка лі аб' яд ноў ва юц ца лі та ра-
та ры роз ных кра ін, аб' яд ноў ва юц-
ца і іх дум кі, — упэў не ны турк мен-
скі па эт Ага гель ды Ала на за раў. 
Спа дар Ага гель ды рас ка заў пра 

ча со піс «Мировая литература», 
які вы да ец ца за дзяр жаў ныя 
срод кі, і вы ка заў над зею, што ў 
турк мен скіх аў та раў па боль шае 
бе ла рус кіх чы та чоў.

Геа гра фія між на род ных пісь-
мен ніц кіх ста сун каў не аб сяж ная. 
Но выя кан так ты, па шы рэн не чы-
тац кай аў ды то рыі, уза е ма пе ра-
кла ды — са праўд нае ба гац це, 
кры ні ца на тхнен ня і твор ча га во-
пы ту для су час най бе ла рус кай 
лі та ра ту ры.

Яна ЯВІЧ
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УВА ГА! 
КОН КУРС 

ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
Кож ная вя лі кая да ро га па чы на ец ца 
з ад на го са ма га пер ша га ма лень ка га 
кро ку. І шлях у лі та ра ту ру тут — не вы-
клю чэн не. Та му так важ на для аў та ра 
не пра пус ціць мо мант за явіць аб са бе 
све ту і быць за ўва жа ным.

«Звяз да» так са ма дае маг чы масць сва ім 
чы та чам да лу чыц ца да ко ла лі та ра та раў. 
Зра біць гэ та мож на праз кон курс апа вя-
дан няў, што тра ды цый на пра во дзіць на ша 
га зе та. Ле тась да ўдзе лу ў ім мы атры ма лі 
мно га до пі саў ста лых і ма ла дых аў та раў. 
Нех та дзя ліў ся ўспа мі на мі пра ўлас нае жыц-
цё, нех та прад стаў ляў са праў ды пра фе сій-
ную про зу, а нех та пі саў нам, каб атры маць 
па ра ду ку ра та ра — вя до ма га пісь мен ні ка, 
ды рэк та ра вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра-
ту ра» Але ся Ба да ка. Да рэ чы, ён па-ра ней-
ша му бу дзе апе ка вац ца кон кур сам ра зам з 
на шай рэ дак цы яй у 2017 го дзе.

— Вель мі пры ем на, што ў кон кур се 
ўдзель ні ча юць як ужо доб ра вя до мыя ў бе-
ла рус кай лі та ра ту ры аў та ры, так і па чат коў-
цы, як лю дзі ста ла га ве ку, так і зу сім юна га 
ўзрос ту, — за ўва жае Алесь БА ДАК. — Шка-
да толь кі, што не ўсе аў та ры пры трым лі ва-
юц ца ўмоў кон кур су і ча сам да сы ла юць ну 
вель мі ўжо аб' ём ныя тво ры, з-за ча го тыя, 
на ват ка лі і не бла гія, не мо гуць тра піць пад 
звяз доў скую руб ры ку. А ска ра чэн не мо жа 
толь кі па шко дзіць ім. Хо чац ца, каб сё лет нія 
кан кур сан ты ўліч ва лі гэ ты факт. Ну, і не 
за бы ва лі ся, што не бы вае не ці ка вых жан-
раў, бы ва юць сум ныя. Та му на ста рон ках 
«Звяз ды» мож на су стрэць і фан тас тыч ныя 
тво ры, і гіс та рыч ныя, і бы та выя за ма лёў кі. 
Спа дзя ю ся, сё лет ні год так са ма па ра дуе 
та кой раз на стай нас цю.

На га да ем умо вы кон кур су: раз гля да ец ца 
толь кі ад но апа вя дан не ад ад на го аў та ра (!) 
па ме рам да 5 ста ро нак (ці да 10—12 ты сяч 
зна каў). Гэ та па він на быць апа вя дан не на 
бе ла рус кай мо ве, якое ні дзе да гэ туль не 
дру ка ва ла ся. Рэ дак цыя па кі дае за са бой 
пра ва не рэ цэн за ваць і не вяр таць тво ры.

Апа вя дан ні на кі роў вай це на ад рас: га-
зе та «Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка га, 
10а, 220013, г. Мінск, з па зна кай «На 
лі та ра тур ны кон курс». Мож на да сы лаць 
апа вя дан ні на элект рон ны ад рас: іnfо@
zvіаzdа.bу так са ма з па зна кай «Лі та ра-
тур ны кон курс».

Ша ноў ныя аў та ры! Аба вяз ко ва па ве дам-
ляй це сваё проз ві шча і імя (са праўд нае), 
імя па баць ку, дак лад ны паш то вы ад рас і 
поў ныя паш парт ныя звест кі (ну мар, кім і 
ка лі вы да дзе ны, аса біс ты ну мар), а так са ма 
кан такт ны тэ ле фон. Ка лі лас ка, на пі шы це 
коль кі слоў пра ся бе: чым зай ма е це ся, ка лі 
і пад уплы вам ча го па ча лі пі саць.

Він шу ем пе ра мож цаў 
кон кур су за 2016 год!

Да рэ чы, мы ўжо га то выя на зваць ім ёны 
пе ра мож цаў 2016 го да. Ся род тых, чые тво-
ры бы лі най ці ка вей шы мі з на дру ка ва ных у 
ме жах кон кур су, — ёсць жы ха ры і ста лі цы, 
і не вя лі ка га па сёл ка. Ёсць мо ладзь і ста лыя 
аў та ры. Ёсць жан чы ны і муж чы ны. Гэ тыя 
аў та ры і пра фе сій на пра цу юць у лі та ра ту ры, 
і пі шуць толь кі «для ду шы». Тым не менш 
іх апа вя дан ні нам за пом ні лі ся, ура зі лі нас 
і чы та чоў.

Па тра ды цыі ўзна га ро джан не пе ра мож-
цаў прой дзе ў рэ дак цыі га зе ты «Звяз да».

Якуб Ко лас быў заў зя тым грыб ні ком, лю-
біў мо ча ныя яб лы кі і сам га та ваў на стой-
кі. Ця пер на вед валь ні кі ма юць маг чы-
масць за зір нуць у склеп сям'і Міц ке ві чаў і 
па ба чыць, якія пра дук ты там за хоў ва лі ся 
зі мою і бы лі на ста ле ў кла сі ка. Не звы-
чай ная экс па зі цыя, якая так і на зы ва-
ец ца — «Склеп», пра цуе ў Дзяр жаў ным 
лі та ра тур на-ме ма ры яль ным му зеі Яку ба 
Ко ла са. Так са ма да 135-год дзя пес ня-
ра ад кры ла ся вы стаў ка фо та здым каў 
1901—1956 га доў з фон даў му зея, тут 
зна ка мі ты па эт зноў жа паў стае прос-
тым, хат нім.

— У ма ім улас ным све та ад чу ван ні, ба чан ні 
бе ла рус кай лі та ра ту ры і куль ту ры ў цэ лым я 
не ма гу па дзя ліць Ко ла са і Ку па лу. Так, яны, 
без умоў на, роз ныя: кож ны са сва ёй сты ліс-
ты кай, але ра зам з тым пра ца ва лі дзе ля да-
сяг нен ня ад ной агуль най мэ ты, — па дзя ліў ся 
мі ністр куль ту ры Ба рыс СВЯТ ЛОЎ. — Кож-
ны ішоў сва ім шля хам. Ко лас па ды маў ся ад 
зям лі, а Ку па ла кі ра ваў по зірк у ня бё сы. Але 
ра зам спры я лі та му, каб бе ла рус кая мо ва, бе-
ла рус кае сло ва гу ча лі ў све це. По стаць Яку ба 
Ко ла са, яго асо ба, лад жыц ця і твор чы на бы-
так яшчэ раз па цвяр джа юць нам, якім мо жа і 
па ві нен быць са праўд ны бе ла рус.

Сё ле та, у юбі лей ны для Ко ла са год, яго 
асо бе і твор час ці бу дзе пры све ча на мност ва 
вы ста вак, ім прэз.

— Свят ка ваць 135-год дзе кла сі ка мы па-
ча лі з пра ек та «Да ро га мі Яку ба Ко ла са», які 
стар та ваў і за раз пра хо дзіць у Літ ве. Пры-
пын ка мі ўжо ста лі Віль нюс і Клай пе да, по тым 
вы стаў ка бу дзе пра ца ваць у Друс кі нін каі, — 
ка жа ды рэк тар лі та ра тур на-ме ма ры яль на-
га му зея Яку ба Ко ла са Зі на і да КА МА РОЎ-
СКАЯ. — Пра Ко ла са бу дуць рас па вя даць і ў 
Маск ве, Вар ша ве. Мы пры кла да ем на ма ган ні, 
каб сло ва кла сі ка шы ро ка гу ча ла не толь кі 
ў на шай кра і не, каб яно за паль ва ла сэр цы 
прад стаў ні коў ін шых на ро даў.

Ад ным з кро каў па шы рэн ня ко ла пры хіль-
ні каў Пес ня ра мо жа стаць з'яў лен не но вых 
пе ра кла даў яго тво раў. У гэ тым кі рун ку ўжо 

сё ле та пра цу юць сяб ры Бе ла ру сі з ін шых кра-
ін све ту. Мно гія гос ці Між на род на га сім по зі-
у ма лі та ра та раў, які не так даў но прай шоў у 
ста лі цы, пас ля на вед ван ня до ма Ко ла са бы лі 
не ве ра год на на тхнё ныя і па абя ца лі пе ра ства-
рыць на іх род ных мо вах тво ры на ша га паэ та. 
Да рэ чы, плён гэ тай пра цы ўжо ёсць. Як рас-
ка за ла пер шы на мес нік стар шы ні Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі Але на СТЭЛЬ МАХ, 
ужо зроб ле ны пе ра клад не ка то рых вер шаў 
Ко ла са на бал кар скую мо ву.

— Я чы таў амаль усе тво ры, але най леп-
шы мі за ста юц ца дзве вя лі кія паэ мы «Сы мон-
му зы ка» і «Но вая зям ля». Мой асоб нік «Сы-
мо на-му зы кі» су пра ва джаў мя не паў сюль: у 
вой ску, у роз ных пра цоў ных ка бі не тах. Мы 

на ват ра вес ні кі: вы дан не, якое маю, па ба-
чы ла свет у 1968 го дзе ў се рыі «Школь ная 
біб лі я тэ ка», — рас ка заў стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі па аду ка цыі, куль ту ры і на-
ву цы Па ла ты прад стаў ні коў, док тар гіс-
та рыч ных на вук Ігар МАР ЗА ЛЮК. — Якуб 
Ко лас — гэ та кос мас бе ла рус кай ду шы, ён, як 
грам ніч ная свеч ка, ачы шчаў, асвят ляў шлях 
на ша га сло ва, на шай мо вы. Воб раз пес ня ра 
ўва саб ляе фун да мен таль насць, ар га ніч насць 
на ша га на ро да, яго тры ва лыя ка ра ні і жа-
дан не быць гас па да ром на ўлас най зям лі, у 
сва ёй ха це.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by
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І мес ца — Анд рэй ДЗІ ЧЭН КА. Апа вя-
дан не «Кан такт» («Звяз да», 28.07.2016).

ІІ мес ца — Мар га ры та ЛА ТЫШ КЕ ВІЧ. 
Апа вя дан не «У.» («Звяз да», 06.10.2016).

ІІІ мес ца — Ан тон ПІ ЛІП ЧЫК. Апа вя-
дан не «Пра га няў ча ла век ла ся...» («Звяз-
да», 22.09.2016).

На шы кла сі кіНа шы кла сі кі  �� КАБ ВОБ РАЗ КО ЛА СА 
СТАЎ ЯР ЧЭЙ ШЫМ

Но вая экс па зі цыя му зея пес ня ра рас па вя дае пра яго лю бі мыя стра вы

Што ж па ба чым у «Скле пе»?
— Гэ та са мая ста рая па бу до ва на тэ ры то рыі ко ла саў скай ся дзі бы. Ка лі сям'я Міц ке ві чаў 

па ся лі ла ся тут пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны, бы лі толь кі склеп і драў ля ная хат ка, дзе 
ў га ды вай ны жыў на мес нік кі раў ні ка ня мец ка га шпі та ля. У скле пе сям'я паэ та за хоў ва ла 
буль бу, яб лы кі і да маш нія на рых тоў кі. Мы па спра ба ва лі ад на віць яго па ўзо ры 1950-х га-
доў. Тут зроб ле на ля доў ня для за хоў ван ня мя са і ма лоч ных пра дук таў, дзе на ват улет ку 
бы ла мі ну са вая тэм пе ра ту ра, — рас ка за ла вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік Ко ла саў ска га 
му зея Юлія КІШ КУР НА.

На па лі цах мож на па ба чыць тое, што лю біў ес ці сам Ко лас. Ён быў заў зя тым грыб ні ком, 
та му заў сё ды ў до ме ме лі ся ней кія на рых тоў кі з гры боч каў. А па коль кі з-за хво ра га страў ні ка 
Кан стан цін Мі хай ла віч не мог ес ці мяс ныя і вост рыя стра вы, то ён лю біў мо ча ныя яб лы кі і 
кіс лую ка пус ту, са лё ныя агур кі. На па лі цах прад стаў ле ныя і на стой кі. Яны пад рых та ва ныя 
па ад мыс ло вым рэ цэп це сям'і Міц ке ві чаў. На ват і сён ня ма лод шы сын Ко ла са Мі хась Міц-
ке віч пра цяг вае тра ды цыю баць коў. Ён вы дат на га туе, сам ро біць на стой ку «Мі ха сёў ку».

Ста сун кіСта сун кі  ��

СТА РОН КІ ПІСЬ МЕН НІЦ КАЙ ДРУЖ БЫ

Ды рэк тар му зея Яку ба Ко ла са 
Зі на і да КА МА РОЎ СКАЯ 

паказвае «Склеп» пес ня ра 
мі ніст ру куль ту ры Ба ры су СВЯТ ЛО ВУ.Фо
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