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Між на род ны круг лы стол 

«Мас тац кая лі та ра ту ра як 

шлях ад но да ад на го» сё-

ле та прай шоў у Жы ро ві цах 

і са браў паэ таў, пра за ікаў, 

лі та ра ту раз наў цаў і вы клад-

чы каў з роз ных рэ гі ё наў Бе-

ла ру сі і больш чым дзе ся ці 

кра ін све ту.

«Мы час та спра ча лі ся, дзе вар та 

збі рац ца: у Мін ску ці ў тых га ра дах, 

дзе пра во дзіц ца свя та, і вы бра лі 

ўсё ж дру гі ва ры янт. Для вас гэ та 

маг чы масць лепш па зна ё міц ца з 

на шай кра і най, уба чыць на свае 

во чы тыя ўні каль ныя края ві ды і па-

мят ныя мяс ці ны, які мі га на рыц ца 

кан крэт ная мяс цо васць», — за зна-

чыў мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, ві та-

ю чы ўдзель ні каў круг ла га ста ла. 

Са праў ды, кам плі мен таў на ад рас 

Бе ла ру сі з бо ку за меж ных гас цей 

гу ча ла ня ма ла, але пе рад усім лі-

та ра та ры прад стаў ля лі свае но выя 

тво ры і да сле да ван ні, аб мяр коў ва-

лі іс ну ю чыя лі та ра тур ныя су вя зі і 

бу ду чыя су мес ныя пра ек ты.

Як на ват адзін ка вы факт з 

бія гра фіі пісь мен ні ка мо жа вы-

ліц ца ў ці ка вае між на род нае су-

пра цоў ніц тва, рас ка заў на мес нік 

га лоў на га рэ дак та ра ча со пі са 

«По лы мя», лі та ра ту раз наў ца 

Мі ко ла ТРУС. Ён зга даў, што ў 

1935 го дзе пас ля за клю чэн ня па-

між СССР і Чэ ха сла ва кі яй да га-

во ра аб узае  ма да па мо зе ад быў ся 

аб мен дэ ле га цы я мі куль тур ных 

дзея чаў. У склад са вец кай дэ ле-

га цыі ра зам з Аляк се ем Талс тым, 

Аляк санд рам Фа дзе е вым, Іва нам 

Мі кі тэн кам і ін шы мі пісь мен ні ка мі 

і жур на ліс та мі ўвай шоў бе ла рус-

кі па эт Ян ка Ку па ла. Кож ны крок 

дэ ле га цыі СССР аб мяр коў ваў ся ў 

сла вац кай прэ се — ад ухваль ных 

спра ва здач да кры тыч ных ар ты ку-

лаў і фель е то наў, да ва ла ся на ват 

пад ра бяз нае апі сан не знеш нас ці 

лі та ра та раў, але так са ма ў гу тар-

ках з са вец кі мі дэ ле га та мі ўзды ма-

лі ся і сур' ёз ныя тэ мы — праб ле мы 

ма лых на ро даў, фа шысц кай па гро-

зы і г. д. Ад нос на ня даў на зем ля-

кам уда ло ся знай сці кні гі з 
аў то гра фа мі Ян кі Ку па лы і 
не вя до мыя здым кі са вец кай 
дэ ле га цыі. «Пра ве дзе ныя да-
сле да ван ні ста лі ас но вай ма-
ёй ма на гра фіі «Ян ка Ку па ла 
ў Сла ва кіі», якая вый шла ў 
2012 го дзе, а ў 2015-м пры 
пад трым цы дып ла ма тыч на га 
кор пу са абедз вюх кра ін быў 
зла джа ны між на род ны куль-
тур ны пра ект «Сла вац кі мі 
шля ха мі Ку па лы», удзель ні-
кі яко га, су час ныя бе ла рус-
кія пісь мен ні кі, жур на ліс ты і 
на ву коў цы, паў та ры лі шлях 
са вец кай дэ ле га цыі. Пад час 
гэ та га пра ек та бы лі да сяг-
ну тыя да моў ле нас ці аб уша-
на ван ні ў га ра дах Сла ва кіі 
па мя ці паэ та і ўста наў лен ні 
па мят ных зна каў», — ска заў 
Мі ко ла Трус.

У ро лі не толь кі дып ла ма-
та, але і пісь мен ні ка ўдзель ні-

ча ла ў ра бо це круг ла га ста ла 

Над звы чай ны і Паў на моц-

ны па сол Ін дыі ў Бе ла ру сі Са гні та 

БА ХА ДУР. «На маю дум ку, лі та-

ра ту ра — са праў ды тое, што аб'-

яд ноў вае ўсіх лю дзей, не за леж на 

ад на цы я наль нас ці і ве ра выз нан ня, 

да па ма гае кож на му з нас рас крыць 

у са бе най леп шыя якас ці. І пе рад-

усім гэ та да ты чыц ца май го лю бі ма-

га жан ру фэн тэ зі. Ён ста ра жыт ны, і 

ўсе мы яго доб ра ве да ем, бо рас лі 

на каз ках і пад ан нях на ро даў све ту. 

А сён ня фэн тэ зі як ні я кі ін шы жанр 

да зва ляе знай сці ў са бе неш та па-

доб нае да ге ро яў, а ра зам з тым 

не на вяз лі ва, мяк ка прад стаў ляе чы-

та чу ін шыя су све ты, не па доб ныя на 

звык лае ата чэн не кож на га з нас», 

рас ка за ла яна.

Вя до мы поль скі пісь мен нік і 

рэ пар цёр, член Рус ка га геа гра-

фіч на га та ва рыст ва і Ка ра леў-

ска га геа гра фіч на га та ва рыст ва 

ў Лон да не Яцэк ПАЛ КЕ ВІЧ, за 

пля чы ма яко га больш чым паў ве ка 

па да рож жаў па ўсім све це, ад эк-

за тыч ных вы спаў да за ла тых руд ні-

коў Га ны, ад пус ты ні Го бі да по лю са 

хо ла ду ў Ай мя ко не, пе ра ка на ны, 

што на цы я наль ныя куль ту ры і лі та-

ра ту ры — ледзь не га лоў ны сро дак 

су праць ста ян ня пра цэ сам гла ба-

лі за цыі і ўні фі ка ва на га ла ду жыц-

ця. «Пад час сва іх ванд ро вак я не 

толь кі вы ву чаў куль тур ны до свед 

вы со ка цы ві лі за ва ных на цый, але 

і мно га му на ву чыў ся ў да лё кіх ка-

рэн ных пля мё наў, і ад на з важ ных 

муд рас цяў, якую я па чуў у па да рож-

жах, на гад вае пра тое, што су се дзі 

це раз бліз кую мя жу важ ней шыя за 

бра та за га рой. На шы кра і ны звя-

за ныя не толь кі су сед ствам, але і 

гіс та рыч ным лё сам, а та му, на мой 

по гляд, му сяць на ладж ваць больш 

шчыль нае парт нёр ства — у тым 

лі ку лі та ра тур нае».

Фі ло лаг, края знаў ца, пуб лі-

цыст і вы клад чык Глеб КУД РА-

ШОЎ як раз пры вёз з Пал таў ска-

га на цы я наль на га пе да га гіч на га 

ўні вер сі тэ та свед чан не та ко га 

парт нёр ства: то мік «Эне і ды» Іва-

на Кат ля рэў ска га ў пе ра кла дзе на 

бе ла рус кую Ар ка дзя Ку ля шо ва з 

аў то гра фам на род на га паэ та Бе ла-

ру сі. У гэ тай лі та ра тур най зна ход-

цы, мож на ска заць, сыш лі ся зор кі 

і сім ва ліч ныя ліч бы: пе ра клад паэ-

мы-бур лес ка, які быў вы да дзе ны ў 

1969-м у Мін ску — да 200-год дзя 

з дня на ра джэн ня Кат ля рэў ска га, 

ад шу ка лі ў Пал та ве праз 50 га-

доў — аку рат на 105-ю га да ві ну з 

дня на ра джэн ня Ку ля шо ва. «Мне 

вель мі сум на, што сён ня Са ма тэ ві-

чы, род ная вёс ка Ар ка дзя Ку ля шо-

ва, зна хо дзіц ца ў зо не ад ся лен ня 

пас ля ава рыі на ЧА ЭС, але ра зам 

з тым ра дас на, што ця пер мы ма-

ем яшчэ адзін агуль ны пункт су да-

тык нен ня ў лі та ра тур най сіс тэ ме 

ка ар ды нат і што су мес ныя пра ек ты 

ў гэ тай сфе ры без умоў на бу дуць 

пра цяг вац ца», — па дзя ліў ся эмо-

цы я мі ўкра ін скі да след чык.

Лі нію мі нуў шчы ны і су час нас-

ці злу чыў так са ма госць з Санкт-

Пе цяр бур га Аляк сандр Кар скі — 

праў нук ака дэ мі ка Пе цяр бург скай 

і Чэш скай ака дэ мій на вук Яў хі ма 

Кар ска га, фі ло ла га, па ле ог ра фа 

і эт ног ра фа, пра ца яко га (у пры-

ват нас ці, трох том нае вы дан не 

«Бе ла ру сы») за кла ла фун да мент 

ай чын на га на ву ко ва га мо ва- і лі-

та ра ту раз наў ства. На шча дак зна-

ка мі та га ву чо на га пры свя ціў 17 га-

доў жыц ця скла дан ню двух том ні ка, 

у якім пад ра бяз на раз гля да юц ца 

бія гра фія Яў хі ма Кар ска га і яго ро-

ля ў па пу ля ры за цыі бе ла рус ка га 

фальк ло ру, мо вы і лі та ра ту ры.

Пер шы на мес нік стар шы ні 

Са ю за пісь мен ні каў Уз бе кі ста-

на Мін ха жы дзін ХА ДЖЫ МА ТАЎ 

на га даў, што куль тур ныя су вя зі па-

між на шы мі кра і на мі ма юць плён: 

уза ем ныя пе ра кла ды кла січ ных 

тво раў лі та ра ту ры, ад крыц цё пом-

ні ка Яку бу Ко ла су ў Таш кен це і Алі-

шэ ру На ваі ў Мін ску, пра вя дзен не 

сё ле та Дзён куль ту ры Уз бе кі ста на 

ў Бе ла ру сі... А зу сім ня даў на ў Таш-

кен це пры пад трым цы гра мад ска га 

фон ду «Твор часць» уба чыў свет 

збор нік бе ла рус кіх паэ таў у пе ра-

кла дзе на ўзбек скую.

Так са ма не ўза ба ве вый дзе з 

дру ку пер шы лі та ра тур ны аль ма-

нах «Ка за стан—Бе ла русь», ку ды 

ўклю ча ны тво ры аў та раў па чат ку 

ХХІ ста год дзя. «Су пра цоў ніц тва ў 

гэ тай сфе ры не толь кі зблі жае на-

шы на ро ды, але так са ма ўбу доў вае 

на шы лі та ра ту ры ў су свет ны куль-

тур ны пра цэс», — ад зна чы ла за гад-

чык ад дзе ла ана лі ты кі і знеш ніх 

лі та ра тур ных су вя зяў Ін сты ту та 

лі та ра ту ры і мас тац тва Мі на ду ка-

цыі і на ву кі Рэс пуб лі кі Ка зах стан 

Свят ла на АНАНЬ Е ВА.

«Раз ме жа ван не, раз' яд нан не — 

пра мы шлях да ва ро жас ці, — пе ра-

ка на ны па эт, эсэ іст, пе ра клад чык 

і пуб лі цыст з Ра сіі Ула дзі мір БЕ-

РА ЗЕЎ, які больш за дзе сяць га доў 

уз на чаль ваў лі та ра тур ны ча со піс 

«Сі бір скія аг ні», — а та му мы ро бім 

усё маг чы мае, каб на ноў аб' яд наць 

пісь мен ні каў на шых кра ін. З 2003 

да 2014 го да на ста рон ках «Сі бір-

скіх аг нёў» бы лі апуб лі ка ва-

ны больш чым два дзя сят кі 

бе ла рус кіх аў та раў, а ў кан-

цы 2009-га адзін з ну ма роў 

быў цал кам пры све ча ны бе-

ла рус кай паэ зіі і ад крыў для 

ра сій ска га чы та ча мност ва 

ці ка вых, ра ней не вя до мых 

аў та раў...»

Адзін з вы дат ных спо са баў 

збе раг чы род ную мо ву і лі та-

ра ту ру — па пу ля ры за ваць яе 

за мя жой, мяр куе пра фе сар 

гіс то рыі Рым ска га ўні вер сі-

тэ та Lа Sаріеnzа Фран чэс-

ка ГУІ. Ён пры вёў у прык лад 

Свят ла ну Алек сі е віч — пас ля 

атры ман ня бе ла рус кай пісь-

мен ні цай Но бе леў скай прэ міі 

па лі та ра ту ры ў Іта ліі вель мі 

за ці ка ві лі ся не толь кі яе твор-

час цю, але і ін шы мі бе ла рус-

кі мі аў та ра мі, та му вар та 

раз гле дзець перс пек ты вы іх 

пе ра кла ду на італь ян скую.

Гэ тую ж дум ку пад тры маў член 

Са ю за пісь мен ні каў Гру зіі, па эт і 

пе ра клад чык Аляк сандр ЭЛЕР-

ДАШ ВІ ЛІ, які зай маў ся пе ра кла да мі 

са не таў Ян кі Ку па лы: «У мя не ёсць 

жа дан не вы даць на гру зін скай ан-

та ло гію бе ла рус кай паэ зіі, а на бе-

ла рус кую, у сваю чар гу, пе ра клас ці 

шэ дэў ры су свет най лі та ра ту ры — у 

пры ват нас ці, я даў но рэа лі зую пра-

ект па пе ра кла дзе вер шаў Ама ра 

Ха я ма на роз ныя мо вы све ту».

«Я згод ны з ка ле га мі, што на 

шля ху ад но да ад на го вель мі важ-

на мець пра вад ні ка — у лі та ра-

ту ры гэ та пе ра клад чык, — да даў 

пра за ік, эсэ іст і дра ма тург з 

Мал до вы Мі ка лай РУ СУ. — Не-

аб ход на за поў ніць той ва ку ум, які 

ўтва рыў ся па між на шы мі кра і на-

мі пас ля рас па ду СССР, якас ны мі 

пе ра кла да мі кла січ ных і су час ных 

тво раў». Сваё пе ра ка нан не лі та ра-

тар пад ма цаваў ліч ба мі: вы ву чыў-

шы біб лі я тэч ныя фон ды ў ад ным 

з най буй ней шых кні га схо ві шчаў 

Мал до вы, ён пад лі чыў, што ў пе ры-

яд 1965—1990 га доў у кра і не бы ло 

вы да дзе на 17 кніг бе ла рус кіх пісь-

мен ні каў, а так са ма 19 збор ні каў 

паэ зіі і ан та ло гія про зы «Вяс нян-

ка», у якую ўвай шлі 42 аў та ры, а з 

па чат ку ХХІ ста год дзя ў Бу ха рэс це 

бы лі на дру ка ва ныя толь кі тры кні гі 

бе ла рус кіх пісь мен ні каў...

Усе ўдзель ні кі круг ла га ста ла 

па га дзі лі ся, што сі ту а цыю трэ ба 

змя няць да леп ша га — тым больш 

твор чых ідэй і ім пэ ту для гэ та га ха-

пае. Аб мер ка ван не кі рун каў лі та ра-

тур на га су пра цоў ніц тва пра цяг нец-

ца ўжо гэ тай во сен ню — 3-4 каст-

рыч ні ка ў Ма гі лё ве прой дзе пле нум 

пісь мен ні каў Са юз най дзяр жа вы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Кан стан ці на ДРО БА ВА.

Жы ро ві цы — Мінск.

У вер шах і про зе
Пад час Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ў Сло-

нім скім дра ма тыч ным тэ ат ры прай шоў фі нал 

Рэс пуб лі кан ска га кон кур су юных чы таль ні каў 

«Жы вая кла сі ка».

Сё ле та ўдзел у твор чым спа бор ніц тве бра лі амаль 

13 ты сяч школь ні каў з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, а ў фі-

на ле вы сту пі лі 15 най леп шых чы таль ні каў з Брэс та, 

Го ме ля, Док шыц, Мін ска, Пет ры ка ва, Ма гі лё ва, Ві-

цеб ска, ін шых га ра доў і вё сак.

Шу ка ю чы бліз кія ім па ду ху тво ры, асаб лі вую ўва-

гу дэк ла ма та ры і іх на стаў ні кі ад да лі тэ ме лю бо ві да 

ма лой ра дзі мы, а так са ма 75-год дзю вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Пе ра-

мож цаў кон кур су ў ча ты рох уз рос та вых ка тэ го ры ях 

(1—4 кла сы, 5—6, 7—8 і 9—10) вы зна ча ла пра фе сій-

нае жу ры на ча ле з мі ніст рам ін фар ма цыі Бе ла ру сі 

Аляк санд рам Кар лю ке ві чам.

Пер шы мі ся род най леп шых пас ля га ра чых спрэ-

чак суд дзі на зва лі 8-га до вую ву ча ні цу пет ры каў скай 

гім на зіі Па лі ну Пін чук, без пя ці хві лін вы пуск ні ка, 

ва лан цё ра ЮНІ СЕФ і дзе ю ча га тэ ле вя ду ча га Мі кі ту 

Шпі леў ска га з Го ме ля, а так са ма ад ра зу дзвюх прад-

стаў ніц Док шыц: шас ці клас ні цу Ту мі ла віц ка га дзі ця-

ча га са да — ся рэд няй шко лы Ма рыю На ско і ву ча ні-

цу га рад ской СШ № 2 Ві я ле ту Будзь ко, якая дай шла 

да фі на лу «Жы вой кла сі кі» ўжо трэ ці раз і на рэш це 

пе ра маг ла. Зрэш ты, дып ло мы Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі, за ах воч валь ныя пры зы і па да рун кі ад парт нё раў 

пра ек та атры ма лі ўсе фі на ліс ты кон кур су.

БУ ДУ ЧЫ НЯ — ЗА ТВОР ЧЫМ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВАМ

Дэ ле га цыя лі та ра та раў з Уз бе кі ста на зра бі ла Мі ніс тэр ству ін фар ма цыі Бе ла ру сі па да ру нак — 
зды мак пом ні ка Яку бу Ко ла су ў Таш кен це.

Удзель нік між на род на га круг ла га ста ла Глеб КУД РА ШОЎ 
пры вёз з Пал та вы «Эне і ду» ў пе ра кла дзе Ар ка дзя Ку ля шо ва 

з аў то гра фам на род на га паэ та БССР.

Над звы чай ны і Паў на моц ны па сол Ін дыі ў Бе ла ру сі Са гні та БА ХА ДУР 
са ма зай ма ец ца мас тац кай лі та ра ту рай і пад трым лі вае лі та ра тур ныя 

і вы да вец кія ста сун кі па між на шы мі кра і на мі.


