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У ста лі цы Турк ме ні ста на 

2-3 каст рыч ні ка прой дзе чар го-

вая XІІ Між на род ная кніж ная 

вы стаў ка-кір маш. Бе ла русь 

прад стаў ля юць шэсць кніж ных 

вы да вец тваў і кні га ганд лё вая 

ар га ні за цыя «Бел кні га».

З кі раў ні ком бе ла рус кай дэ-

ле га цыі ды рэк та рам вы да-

вец тва «Мас тац кая лі та ра ту-

ра» Але сем БА ДА КОМ гу та-

рыць наш ка рэс пан дэнт.

— Алесь Мі ка ла е віч, чым ці-

ка вы кніж ны фо рум у Ашха ба-

дзе для Бе ла ру сі?

— Кні га заў сё ды слу жы ла мос-

там друж бы, мос там для раз віц ця 

доб рых ад но сін у са мых роз ных 

га лі нах жыц ця дзей нас ці. Так і ў 

вы пад ку са ста сун ка мі Бе ла ру сі 

і Турк ме ні ста на. Мы над звы чай 

уваж лі выя да та го, што ад бы ва ец-

ца ў лі та ра тур ным пра цэ се, у кні га-

вы дан ні гэ тай кра і ны. І та му, што ў 

на шых дзяр жаў прос та вы дат ныя 

знеш не ганд лё выя, эка на міч ныя 

ад но сі ны. І та му, што ў Бе ла ру сі 

ву чац ца ты ся чы турк мен скіх сту-

дэн таў. І ка лі асно вы бе ла рус кай 

куль ту ры, бе ла рус ка га асвет ніц-

тва бу дуць зна ё мыя турк мен скай 

мо ла дзі яшчэ до ма, у Ашха ба дзе, 

у роз ных га ра дах і аулах вя лі кай 

цэнт раль на а зі яц кай кра і ны, то хі ба 

гэ та дрэн на?!

— І як вы ўяў ля еце раз віц цё 

ад но сін на ка рысць та кіх пе ра-

ка нан няў, та кіх па ды хо даў?

— А іх і ўяў ляць не трэ ба. Яны 

ўжо даў но іс ну юць. Яны даў но тры-

ва ла ўман ці ра ва ны ў між на род ныя 

пра ек ты на шых вы да вец тваў, не-

ка то рых мас ме дыя. У нас лі та раль-

на не каль кі га доў на зад бы ла вы-

да дзе на кні га вер шаў Мах тум ку лі 

на бе ла рус кай мо ве. За ўваж це: гэ-

та ж зу сім ня даў на ад бы ло ся, ка лі, 

зда ец ца, ужо ня ма та кой ува гі да 

пе ра кла ду лі та ра тур пост са вец кіх 

кра ін. Між ін шым, і адзін з пе ра-

клад чы каў Вя лі ка га Фра гі Ка зі мір 

Ка мей ша, і ар га ні за тар бе ла рус-

ка га вы дан ня Га над Чар ка зян бы-

лі ўзна га ро джа ны ў Турк ме ні ста не 

ор дэ нам Мах тум ку лі. Мы вы да лі 

ў «Звяз дзе» кні гу «Су гуч ча сэр-

цаў: Бе ла русь — Турк ме ні стан». 

За раз вось вя зу з са бою і то мік 

паэ зіі «Мая Турк ме нія», ад куль 

вер шы ле ген дар ных турк мен скіх 

кла сі каў дру гой па ло вы XX ста-

год дзя Ке ры ма Кур бан ня пе са ва, 

Ала бер ды Ха і да ва, Бер ды на за ра 

Ху дай на за ра ва, Ма ме да Ся і да-

ва, Ата Ата джа на ва бу ду чы таць 

у Ашха ба дзе па-бе ла рус ку. Дзя-

ку ю чы вы дат ным пе ра кла дам Ры-

го ра Ба ра ду лі на, Ва сі ля Жу ко ві ча, 

Лю бо ві Фі лі мо на вай, Ве ры Вяр бы. 

Вый шлі апош нім ча сам у на шай 

кра і не дзі ця чыя кні гі Ага гель ды 

Ала на за ра ва, Ка сы ма Нур ба да-

ва. Шмат лі та ра тур на-мас тац кіх 

пуб лі ка цый здзейс не на ў лі та ра-

тур на-мас тац кай пе ры ё ды цы. Быў 

і ад мыс ло вы «турк мен скі вы пуск» 

пуб лі цыс тыч на га ча со пі са «Бе ла-

русь». Шмат для пра па ган ды турк-

мен скай лі та ра тур най мо ла дзі ро-

біць ча со піс «Ма ла досць».

— Гэ та тут, у нас, у Бе ла ру сі...

— І турк мен скія пісь мен ні кі, ар-

га ні за та ры не толь кі лі та ра тур на-

мас тац кай пе ры ё ды кі, але і жур на-

ліс ты турк мен скіх мас ме дыя ўваж-

лі выя да Бе ла ру сі, да бе ла рус кай 

тэ мы. Са праўд ным паў на моц ным 

прад стаў ні ком бе ла рус кай лі та-

ра ту ры, куль ту ры ў Ашха ба дзе 

з'яў ля ец ца су пра цоў нік ча со пі са 

«Дунья эдэ бі я ты» («Су свет ная лі-

та ра ту ра») пра за ік і пе ра клад чык 

Мак сат Бя шы маў.

Дзя ку ю чы яму на ста рон ках 

гэ та га над звы чай па пу ляр на га, 

ты раж на га вы дан ня (на клад, ка лі 

не па мы ля ю ся, не дзе ка ля 20 000 

асоб ні каў) з'я ві лі ся пуб лі ка цыі тво-

раў кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту-

ры, су час ных паэ таў і пра за ікаў. 

Шмат для пра па ган ды бе ла рус кай 

лі та ра ту ры, куль ту ры ро бяць та кія 

вы дан ні, як ча со піс «Га ра гум», га-

зе та «Эдэ бі ят ве су нгат». За гэ та 

мы вель мі ўдзяч ны Бя гуль Ана ба-

е вай, ін шым турк мен скім сяб рам. 

У роз ны час за апош нія га ды Бе-

ла русь на ве да лі і га лоў ныя рэ дак-

та ры вя ду чых турк мен скіх гра мад-

ска-па лі тыч ных вы дан няў, а яшчэ 

і пісь мен ні кі Бя гуль Ана ба е ва, 

Га зель Ша ку лі е ва (да рэ чы, Ге рой 

Турк ме ні ста на, ад на з са мых лю бі-

мых паэ тэс турк мен ска га на ро да), 

Ага гель ды Ала на за раў.

— Якія пла ны ў да чы нен ні да 

прад стаў лен ня бе ла рус кай кні гі 

ў Ашха ба дзе?

— Га лоў нае — праз кні гу прад-

ста віць Рэс пуб лі ку Бе ла русь уво-

гу ле, рас ка заць пра са цы яль на-

эка на міч нае раз віц цё кра і ны, пра 

на шы сён няш нія ак ту а ліі. Вель мі 

ха це ла ся б па шы рыць пра сто ру 

ту рыс тыч на га ха рак та ру па між 

Бе ла рус сю і Турк ме ні ста нам. Та-

му і вя зём на вы стаў ку шмат лі-

та ра ту ры, якая прэ зен туе ту рыс-

тыч ны па тэн цы ял на шай кра і ны. 

Аба вяз ко ва рас ка жам у Турк ме ні-

ста не пра ІІ Еў ра пей скія гуль ні, да 

пра вя дзен ня якіх ця пер ак тыў на 

рых ту ец ца Бе ла русь. На спар тыў-

ных спа бор ніц твах мы, без умоў на, 

ча ка ем і гас цей з Ашха ба да, ін шых 

ку точ каў Турк ме ні ста на.

Пра вя дзём на вы стаў цы прэ-

зен та цыю на ша га ча со пі са «Ма-

ла досць», які я ўжо згад ваў у ста-

сун ках з ма ла дой турк мен скай 

про зай, су час ным лі та ра тур ным 

пра цэ сам у Турк ме ні ста не. Да мо-

ві лі ся, што на та кую прэ зен та цыю 

прый дзе і шмат турк мен скіх юна-

коў і дзяў чат. Ка лі яны за зір нуць 

на ста рон кі гэ та га вы дан ня, то 

зной дуць і ў дру ка ва най яго вер-

сіі, і на ін тэр нэт-пар та ле ча со пі са 

апа вя дан ні сва іх зем ля коў — Мак-

са та Бя шы ма ва, Ка ме ка Ку лі е ва, 

зной дуць ім ёны цэ ла га шэ ра гу ма-

ла дых турк мен скіх паэ таў і пра за-

ікаў, пра якіх рас ка за ла бе ла рус-

кім чы та чам «Ма ла досць».

Збі ра ем ся пра вес ці пе ра мо вы 

пра вы дан не ў Турк ме ні ста не ан-

та ло гіі бе ла рус кай дзі я чай лі та-

ра ту ры па-турк мен ску. У скла дзе 

дэ ле га цыі — кі раў ні кі вы да вец тваў 

«На род ная асве та», «Па чат ко вая 

шко ла», «Бе ла русь», Вы да вец кі 

дом «Звяз да»... Мяр кую, што бу-

дуць іс ці пе ра мо вы і пра вы дан не 

ў Бе ла ру сі ву чэб най, ву чэб на-ме-

та дыч най лі та ра ту ры для Турк ме-

ні ста на. Ха це ла ся б, каб і на ша 

кніж ная га лі на, і па лі гра фіч ная 

пры но сі лі ў Бе ла русь іс тот ныя ін-

вес ты цыі, бы лі дзея здоль ны мі ў 

за сва ен ні но вых пра сто раў, спры-

я лі са цы яль на-эка на міч на му раз-

віц цю на шай кра і ны.

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ



Алесь БА ДАК: 

«ГА ЛОЎ НАЕ — ПРАЗ КНІ ГУ 
ПРАД СТА ВІЦЬ БЕ ЛА РУСЬ...»

Бе ла рус кія мас та кі Па рыж скай 

шко лы — у ад ным вер ні са жы. 

У На цы я наль ным гіс та рыч ным 

му зеі прэ зен та ва лі тво ры май строў 

Ман пар на са ро дам з бе ла рус кіх 

мяс тэ чак. Вы стаў ка прад стаў ляе 

пры ват ныя бе ла рус кія ка лек цыі, у якіх 

за хоў ва юц ца тво ры су свет на вя до мых 

мас та коў Па рыж скай шко лы: Мар ка 

Ша га ла, Шра гі Цар фі на, Во сі па Лю бі ча, 

Во сі па Цад кі на, Ро бер та Ге ні на, 

Яў ге на За ка, Мі ха і ла Кі ко і на і Пін ху са 

Крэ ме ня. Не ка то рыя мас тац кія тво ры 

ўпер шы ню 

ў пуб ліч ным до сту пе. Ад ным 

з сюр пры заў вы стаў кі ста лі сям нац цаць 

мас тац кіх тво раў Шра гі Цар фі на. Яшчэ 

ня даў на ка за лі, што яго жы ва піс ных 

ра бот у Бе ла ру сі ня ма.

Вы стаў ка дае маг чы масць не толь кі ўба-

чыць тво ры, якія за хоў ва юц ца ў пры ват ных 

ка лек цы ях, але і лепш зра зу мець су вязь 

па між су час ным еў ра пей скім мас тац твам і 

мас тац кі мі пра цэ са мі па чат ку ХХ ста год дзя. 

Та му што твор часць май строў Па рыж скай 

шко лы аб' яд ноў вае кра і ны і на ро ды.

Скла да на па ве рыць, што мно гія ра бо-

ты мас тац тва ства ра лі ся ў да во лі сціп лых 

умо вах — у пра мым сэн се ў ін тэр на це для 

мас та коў у Па ры жы, які ў мі ну лым ста год-

дзі лі чыў ся Мек кай су свет на га мас тац тва. 

Ці маг лі са мі мас та кі та ды на ват ду маць 

пра тое, што за іх тво ра мі бу дуць па ля ваць 

са мыя ба га тыя ка лек цы я не ры све ту. Да рэ-

чы, шмат якія тво ры ад нос на ня даў на бы лі 

за ба ро не ныя для па ка зу ў тым лі ку на іх 

ра дзі ме, а пра зна ка мі тых аў та раў у гра-

мад стве пе ра важ на маў ча лі.

— Бе ла русь заў сё ды зна хо дзі ла ся пад 

уплы вам ін шых куль тур, — пад крэс ліў на ад-

крыц ці вы стаў кі га лоў ны кан суль тант пра-

ек та Ула дзі мір ШЧАС НЫ. — Але вя до мы 

і та кія пе ры я ды ў на шай гіс то рыі, ка лі гэ та 

бы ла ву лі ца з двух ба ко вым ру хам, — па ча-

так ХХ ста год дзя: на шы хлоп цы ўвар ва лі ся ў 

Ман пар нас. Не аб ме жа ва ныя ні я кі мі ака дэ-

міч ны мі пра ві ла мі, яны зра бі лі гран ды ёз ны 

ўплыў на су свет нае вы яў лен чае мас тац тва: 

вы ра та ва лі яго ад за ліш ня га ака дэ міз му, ад 

тры ві яль нас ці. Мы ўспа мі на ем мас та коў Па-

рыж скай шко лы не для та го, каб імі прос та 

га на рыц ца, а для та го, каб зноў упі сац ца 

ў су свет ны мас тац кі пра цэс. Як па каз вае 

вы стаў ка, у тыя ча сы гэ та бы ло цал кам маг-

чы ма. А ка лі па гля дзець вы стаў кі су час ных 

бе ла рус кіх мас та коў, якія ця пер пра хо дзяць 

у Мін ску, мы не па збеж на прый дзем да вы-

сно вы, што гэ та маг чы ма і ў на шы дні.

У экс па зі цыі ка ля 100 тво раў роз ных жан-

раў, да та ва ных з 1915-га па 1970-я га ды 

мі ну ла га ста год дзя. Ра бо ты вы ка на ны ў роз-

ных тэх ні ках жы ва пі су і гра фі кі. Для больш 

глы бо ка га ра зу мен ня экс па зі цыі на вед валь-

ні кам пра па на ва на ўні каль ная аду ка цый ная 

пра гра ма з лек цый бе ла рус кіх і за меж ных 

спе цы я ліс таў — да след чы каў Па рыж скай 

шко лы, а так са ма цыкл да ку мен таль ных 

філь маў пра мас та коў.

Вік то рыя АС КЕ РА



Вар та ба чыцьВар та ба чыць  

СКА РЫЦЬ ПА РЫЖ, КАБ НЕ ПА МЕР ЦІ
Уні каль ная вы стаў ка тво раў мас та коў з Ман пар на са
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Су гуч чаСу гуч ча  


