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У рам ках ХІІ Рэс пуб лі-

кан ска га фес ты ва лю 

на цы я наль ных куль тур 

у Грод не прой дзе круг-

лы стол бе ла рус кіх і 

за меж ных пісь мен ні-

каў «Дыя лог лі та ра тур — 

дыя лог куль тур».

У гос ці да га ра дзен цаў, у 

го рад ле ген дар най Ка ло жы 

і Ва сі ля Бы ка ва, пры едуць 

пісь мен ні кі з роз ных кра-

ін. За адзін стол з паэ та мі, 

пра за іка мі, пе ра клад чы ка мі 

Бе ла ру сі для раз мо вы пра 

ро лю мас тац ка га сло ва ў 

гу ма ні тар ным раз віц ці гра-

мад ства, у спра ве за ха ван-

ня пры яры тэ таў доб ра су сед-

ства і мі ра люб ства ся дуць 

ка ле гі з Бе ла ру сі і Азер бай-

джа на, Лат віі і Літ вы, Поль-

шчы, Ра сіі, Укра і ны, Фран-

цыі. Асноў ныя ар га ні за та ры 

ме ра пры ем ства — Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, Гро дзен скі аб лас-

ны вы ка наў чы ка мі тэт, Гро-

дзен скі га рад скі вы ка наў чы 

ка мі тэт, Гро дзен скі дзяр жаў-

ны ўні вер сі тэт імя Я. Ку па-

лы, Гро дзен ская аб лас ная 

біб лі я тэ ка імя Я. Кар ска га, 

Гро дзен скі дзяр жаў ны гіс-

то ры ка-ар хеа ла гіч ны му зей, 

Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру-

сі, Вы да вец кі дом «Звяз да», 

вы да вец тва «Мас тац кая лі-

та ра ту ра». З прось бай па-

дзя ліц ца раз ва га мі пра но вы 

твор чы і гра мад скі пра ект 

мы звяр ну лі ся да мі ніст ра 

ін фар ма цыі кра і ны Аляк-

санд ра КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧА.

— Аляк сандр Мі ка ла-

е віч, што, якія асноў ныя 

пы тан ні ста нуць прад ме-

там раз моў пісь мен ні каў 

у Грод не?

— Пісь мен ні кі на тое і 

пісь мен ні кі — каб са брац ца 

для раз мо вы, па спра чац ца, 

ка лі ёсць у гэ тым не аб ход-

насць, а га лоў нае — па вес ці 

рэй, на ла дзіць дыя лог уза е-

ма ра зу мен ня. У тым, што ў 

Бе ла ру сі збі ра юц ца лі та ра-

та ры роз ных кра ін, мы ба-

чым па мкнен ні раз гле дзець 

на шу кра і ну, на брац ца ўра-

жан няў пра гра мад скае, па-

лі тыч нае, са цы яль нае раз-

віц цё на шай дзяр жа вы. Вось 

і за раз, у Грод не, на пісь мен-

ніц кім круг лым ста ле мы па-

га во рым пра пры яры тэ ты, 

які мі жы ве гра ма дзян ская 

су поль насць на шай кра і ны, 

пра тое, з чым мы збі ра ем-

ся іс ці ў заўт ра, якія кло па-

ты, тур бо ты ці ка вяць на-

шых ма ла дых лю дзей, што 

ба чыц ца нам праб лем ным, 

над звы чай важ ным у спра ве 

вы ха ван ня ча ла ве ка, у фар-

мі ра ван ні грун ту раз віц ця на 

заўт ра. Кож на му з лі та ра та-

раў вы бі раць свае сю жэ ты. 

На ўрад ці ла гіч на неш та пра-

ма лі ней на пад каз ваць, але 

важ на — ад чы няць дзве ры, 

быць здоль ны мі да дыя ло гу, 

важ на жыць па мкнен ня мі да 

спра вяд лі ва га і сум лен на га 

рас ка зу пра час.

— Маг чы ма, і тра ды-

цый нае пы тан не, але 

нель га не за даць яго з гэ-

тай на го ды... А ці ве да юць

бе ла рус кую лі та ра ту ру 

ў све це?

— Дзе ля гэ та га мы і пра-

цу ем, на ладж ва ем су вя зі, 

не па срэд ныя ста сун кі твор-

чых асоб. Каб ве да лі, трэ-

ба іс ці ў свет, трэ ба час цей 

збі рац ца і вы пра цоў ваць 

фар ма ты ад но сін, спры яць 

раз віц цю пе ра клад чыц кай 

спра вы ў га лі не мас тац кай 

лі та ра ту ры. Трэ ба зай мац ца

па раў наль ным лі та ра ту ра-

з наў ствам, нель га за мы кац-

ца ў сва іх улас ных сце нах, 

воб раз на ка жу чы, тры маць 

за чы не ны мі дзве ры і вок ны. 

Ся род удзель ні каў круг ла га 

ста ла ў Грод не — пра за ік, 

па эт, пуб лі цыст, кан ды дат 

са цы я ла гіч ных на вук, член 

прэ зі ды у ма Са ю за пісь мен-

ні каў Ра сіі Ва ле рый Ка за коў. 

Ён жы ве, між ін шым, на дзве 

ра дзі мы — гра ма дзя нін Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі, як вый-

шаў на пен сію, час та пры яз-

джае ў Бе ла русь, мае ся дзі-

бу на Га ра дзен шчы не, між 

ін шым. Дык вось, ме на ві та 

дзя ку ю чы Ва ле рыю Мі ка ла-

е ві чу пуб лі ка цыі мно гіх ці ка-

вых тво раў су час ных пісь-

мен ні каў Бе ла ру сі з'я ві лі ся 

ў цэнт раль ных мас коў скіх і 

ін шых рэ гі ё наў Ра сіі ча со пі-

сах. Вель мі доб рыя ста сун-

кі ў бе ла рус кіх пісь мен ні каў 

склад ва юц ца з роз ны мі рэс-

пуб лі ка мі, аб лас ця мі Ра сіі, з 

Укра і най. Вось, на прык лад, 

у Та тар ста не толь кі што 

вый шла пад рых та ва ная Рэ-

на там Ха ры сам ад мет ная 

аў тар ская ан та ло гія бе ла-

рус кай паэ зіі. Уся го адзін 

твор ца, уся го адзін па эт, 

лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі Рэ-

нат Ха рыс пе ра ства рыў на 

та тар скай мо ве вер шы 

34 мас та коў сло ва Бе ла ру сі. 

У Чач ні пе ра кла да мі бе ла-

рус кай лі та ра ту ры зай ма юц-

ца Адам Ахма ту ка еў, Лу ла 

Ку на, Рус лан Га дзі еў і ін шыя 

ча чэн скія ка ле гі. У Аст ра ха-

ні бе ла рус кай паэ зі яй, тым, 

каб яна знай шла свай го чы-

та ча ў Ра сіі, апя ку ец ца Юрый 

Шчар ба коў. У Кал мы кіі са-

праўд ны мі сяб ра мі бе ла рус-

кай лі та ра ту ры ста лі Ры ма 

Ха ні на ва, Эрд ні Эль ды шаў. 

У Ка бар дзі на-Бал ка рыі шмат 

для пра па ган ды бе ла рус ка-

га мас тац ка га сло ва ро біць 

Са ліх Гур ту еў. У Да ге ста не 

паў на моц ным прад стаў ні ком 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, на-

шым на род ным дып ла ма там 

з'яў ля ец ца Ма рат Га джы еў. 

Яму спры я юць ін шыя да ге-

стан скія ка ле гі, ся род іх — і 

лак ская паэ тэ са Мі я сат Мус-

лі ма ва. У апош нія не каль кі 

га доў у Ба ку, Ду шан бэ, Кі е-

ве, Маск ве вый шлі кні гі Але-

ся Ба да ка, Мі ко лы Мят ліц ка-

га, Але ны Мас ла, Люд мі лы 

Руб леў скай, Ге ор гія Мар чу-

ка, Юрыя Са па жко ва і шмат 

ка го яшчэ.

— Ча го вы ча ка е це ад 

круг ла га ста ла бе ла рус кіх 

і за меж ных пісь мен ні каў 

у Грод не?

— Вель мі ха це ла ся б, каб 

на ды шоў но вы ві ток ува гі да 

бе ла рус кай кла січ най лі та ра-

ту ры. Хто ле пей за Ян ку Ку-

па лу, Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, 

Мак сі ма Баг да но ві ча, Яку ба 

Ко ла са здоль ны рас ка заць 

пра на цы я наль ны ха рак тар 

бе ла ру са?! Пры ем на, што 

пе ра клад чы кі з ін шых кра ін 

звяр ну лі ў апош ні час ува гу 

на Мі ко лу Куп рэ е ва, Ана то-

ля Сы са, Ар ка дзя Ку ля шо ва, 

Ры го ра Ба ра ду лі на.

Вы дат на, што, акра мя 

не па срэд на круг ла га ста ла, 

у Грод не прой дзе се мі нар 

«Мас тац кі тэкст у ары гі на ле 

і пе ра кла дзе» — у Гро дзен-

скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ-

це імя Ян кі Ку па лы. Да яго 

пра цы спры чы ніц ца і Дзяр-

жаў ны лі та ра тур ны му зей 

Ян кі Ку па лы. Да рэ чы, за-

бя га ю чы на пе рад, за ўва жу, 

што му зей шчы кі ра зам з вы-

да вец твам «Мас тац кая лі та-

ра ту ра» рых ту юць вы дан не 

са не таў на род на га пес ня ра 

Бе ла ру сі Ян кі Ку па лы ў пе-

ра кла дзе на мо вы на ро даў

све ту. Толь кі што гэ тыя 

22 са не ты на свае род ныя мо-

 вы пе ра кла лі ча чэ нец Адам 

Ахма ту ка еў, чу ваш Ва ле ры 

Тур гай, серб ка Да яна Ла-

за рэ віч. Да гэ туль іс на ва лі 

сем пе ра кла даў уні каль на-

га цык ла вер шаў кла сі ка 

бе ла рус кай лі та ра ту ры на 

роз ныя мо вы.

Яшчэ ад ным ад ра сам лі та-

ра тур на га сяб роў ства ў гэ тыя 

дні ў Грод не ста не лі та ра тур-

ная ім прэ за ў му зеі Мак сі ма 

Баг да но ві ча. Га лоў ны рэ дак-

тар ча со пі са «Ма ла досць» 

Свят ла на Во ці на ва прэ зен туе 

пра ект «Мак сім Баг да но віч і 

ўвесь свет». Із ноў жа сло ва 

вя лі ка га паэ та Бе ла ру сі бу-

дзе гу чаць на роз ных мо вах 

на ро даў све ту.

— Што ж, ура жаль ная 

лі та ра тур на-мас тац кая 

пля цоў ка раз горт ва ец ца 

ў Грод не. За ста ец ца па-

жа даць усім пос пе ху ў яе 

ад ла джа най ра бо це!

— А я ха цеў бы ў сваю 

чар гу вы ка заць сло вы 

ўдзяч нас ці гро дзен скім аб-

лас ным і га рад скім ула дам 

за пад трым ку та ко га, як на 

мой по гляд, важ на га твор ча-

га пра ек та. Аса біс тае спры-

ян не стар шы ні абл вы кан ка-

ма Ула дзі мі ра Краў цо ва, яго 

па ма га тых — Вік та ра Ліс ко-

ві ча, Ме чы сла ва Гоя, Аляк-

санд ра Вяр соц ка га, ін шых 

аў та ры тэт ных асоб, рэк та ра 

Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та 

Іры ны Кі тур кі, да па маг ло ў 

ар га ні за цыі і круг ла га ста ла, 

і ін шых лі та ра тур ных ім прэз 

у Грод не. Асаб лі ва пры ем-

на, што ўсе лі та ра тур ныя 

су стрэ чы ад бы ва юц ца ў 

час пра вя дзен ня чар го ва га 

Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва-

лю на цы я наль ных куль тур, 

ува хо дзяць у яго пра гра му. 

Ве ру, што з ча сам да круг-

ла га ста ла — а ён прос та 

па ві нен стаць у Грод не тра-

ды цый ным — спры чы ніц ца 

і гро дзен ская лі та ра тур ная 

мо ладзь. Ім, сён няш нім ма-

ла дым паэ там, пра за ікам, 

юным лі та ра ту раз наў цам, 

па чат коў цам, ства раць лі-

та ра тур ны парт рэт Бе ла ру-

сі заўт ра.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО.

МАС ТАЦ КАЕ СЛО ВА: 
СЯБ РОЎ СТВА БЕЗ МЕ ЖАЎ
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Жыл лёЖыл лё  

Што за мі нае бу даў ніц тву 
пры ват ных арэнд ных да моў?

На гэ тае пы тан не жур на ліс ту Бел ТА ад ка заў на-

чаль нік упраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Аляк сандр ГОР ВАЛЬ.

У пры ват нас ці, на чаль нік упраў лен ня за ўва жыў, што 

па куль не ўда ец ца да сяг нуць кан сэн су су з усі мі за ці каў-

ле ны мі па ме ха ніз ме пры цяг нен ня за меж ных ін вес та раў.

«Для гэ та га трэ ба сфар мі ра ваць за ка на даў чую ба зу. 

Іс нуе два ва ры ян ты, — рас тлу ма чыў Аляк сандр Гор валь. — 

Ін вес та ру мож на даць прэ фе рэн цыі, у тым лі ку пад атко-

 выя, за кошт гэ та га ў яго вы дат кі па мян ша юц ца, ён бу дуе 

жыл лё і здае яго ў арэн ду па пры маль най ца не. Ін шы ва-

ры янт — ён бу дуе ў агуль ных эка на міч ных умо вах, пла ціць 

усе па да ткі, збо ры, удзель ні чае ў тар гах, вы куп ляе зям лю, 

але по тым ца на арэн ды атрым лі ва ец ца ў ра зы вы шэй шай 

за іс ну ю чую. У гэ тым вы пад ку дзяр жа ва пач не да ці ра ваць 

гра ма дзян, якія аран ду юць жыл лё. У лю бым вы пад ку яна 

па він на іс ці на са ступ кі»



На слы хуНа слы ху  
ХА БАР — $200 ТЫ СЯЧ

Як рас ка за лі «Звяз дзе» ў прэс-

служ бе КДБ, па моч нік Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 

ін спек тар па Гро дзен скай 

воб лас ці Сяр гей РАЎ НЕЙ КА 

быў за тры ма ны з до ка за мі 

зла чын ства пры вы ма ган ні і 

атры ман ні ха ба ру ў па ме ры 

200 000 до ла раў ЗША.

У да чы нен ні да за тры ма на га за-

ве дзе на кры мі наль ная спра ва па 

част цы 3 ар ты ку ла 430 «Атры ман-

не ха ба ру» Кры мі наль на га ко дэк са 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пад дзе ян не 

трэ цяй част кі ар ты ку ла Раў ней ка 

трап ляе як асо ба, якая зай мае ад-

каз ную па са ду, а так са ма як той, хто 

атры маў ха бар у асаб лі ва буй ным 

па ме ры, гэ та зна чыць ён больш чым 

у ты ся чу ра зоў пе ра вы сіў па мер ба-

за вай ве лі чы ні. Санк цыя ар ты ку ла — 

па збаў лен не во лі на тэр мін да пят-

нац ца ці га доў з кан фіс ка цы яй ма ё-

мас ці, а так са ма па збаў лен не пра ва 

зай маць пэў ныя па са ды.

Ця пер па да зра ва ны зна хо дзіц-

ца ў СІ ЗА КДБ Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

і дае пры зналь ныя па ка зан ні. Тым 

ча сам спе цы я ліс ты пра вод зяць не-

аб ход ныя апе ра тыў на-вы шу ко выя 

і след чыя дзе ян ні, на кі ра ва ныя на 

ўста ля ван не ўсіх фак таў і ўдзель ні-

каў су праць праў най дзей нас ці.

— У по ле зро ку апе ра тыў ных 

пад раз дзя лен няў Сяр гей Раў ней ка 

тра піў больш за год та му ў су вя-

зі з ін фар ма цы яй пра не ад на ра-

зо выя фак ты атры ман ня ха ба ру 

ад роз ных асоб за вы ра шэн не 

пы тан няў, якія ўва хо дзяць у яго 

кам пе тэн цыю. З санк цыі кі раў ні ка 

дзяр жа вы пра ве дзе ны апе ра тыў-

на-вы шу ко выя ме ра пры ем ствы па 

да ку мен та ван ні су праць праў най 

дзей нас ці служ бо вай асо бы. Пры 

атры ман ні чар го ва га ха ба ру ён 

за тры ма ны з гра шы ма ў ру ках, —

па ве да мі лі ў КДБ.

Да р'я КАС КО



А не шкодзь!А не шкодзь!  
ЭКС КЛЮ ЗІЎ 

АКА ЗАЎ СЯ ПАД РОБ КАЙ
Ма гі лёў скія мыт ні кі за ці ка ві-

лі ся ганд ля ра мі з Ра сіі, якія 

зай ма лі ся тым, што пад вы-

гля дам кан фіс ка ту ску ра ных 

вы ра баў амаль за паў ца ны 

пра да ва лі та вар су мнеў на га 

па хо джан ня.

Іл жэ прад пры маль ні кі за га дзя 

рас клей ва лі па го ра дзе афі шы і 

ганд ля ва лі ўся го дзень. Ка лі па-

хо джан нем іх та ва ру па ці ка ві лі ся 

ма гі лёў скія мыт ні кі, тыя не змаг лі 

прад ста віць не аб ход ныя да ку мен-

ты, якія па цвер дзі лі б ле галь насць 

да стаў кі адзен ня і абут ку, яго па-

ступ лен ня і да зво лу на про даж. 

Уся го пла на ва ла ся рэа лі за ваць 

54 адзін кі верх ня га адзен ня 

і 22 па ры бо таў і туф ляў агуль ным 

кош там больш чым 15 ты сяч бе-

ла рус кіх руб лёў.

Па фак це па ру шэн ня за ка на-

даў ства ма гі лёў ская мыт ня па ча-

ла ад мі ніст ра цый ны пра цэс, па ру-

шаль ні кам па гра жае штраф у па-

ме ры да 50 % ад кош ту та ва ру.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва  

ПРЫЯРЫТЭТ — 
САЦЫЯЛЬНЫМ ПРАЕКТАМ
На што ідзе гу ма ні тар ная да па мо га

У гу ма ні тар ным кі рун ку на ша кра і на су пра цоў ні чае 

больш чым з сот няй дзяр жаў. Пры яры тэт ад да ец ца 

пра ек там у сфе ры аду ка цыі, аба ро ны на ва коль на га 

ася род дзя, ахо вы зда роўя. Так, у нас за клю ча на 

14 да га во раў з за меж ны мі дзяр жа ва мі на азда раў лен-

 не дзя цей. За 30 га доў та кой маг чы мас цю ска рыс-

та лі ся ка ля міль ё на дзяў ча так і хлоп чы каў.

Усе кра і ны, з які мі су пра цоў ні чае Бе ла русь, ма юць пэў ную 

ні шу. На прык лад, Гер ма нія на кі роў вае срод кі на пад трым ку 

ах вяр ха ла кос ту, ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны, ства-

рэн не рэ сур саз бе ра галь ных тэх на ло гій. Аў стрыя за бяс печ-

вае функ цы я на ван не SOS — Дзі ця чых вё сак. Кі тай, Вя лі ка-

бры та нія рэа лі зу юць аду ка цый ныя пра ек ты. ЗША па стаў ляе 

ле ка выя срод кі і ме ды цын скае аб ста ля ван не.

— У па чат ку го да быў за цвер джа ны комп лекс мер па 

пры цяг нен ні за меж най бес ка рыс най да па мо гі ў рэс пуб-

лі ку. Асноў ная мэ та да дзе на га да ку мен та — ак ты ві за-

ваць дзей насць дзяр жаў ных ор га наў па су пра цоў ніц тве 

з за меж ны мі і бе ла рус кі мі парт нё ра мі. Вы ні кам ста не 

па ве лі чэн не коль кас ці гу ма ні тар ных пра ек таў, — ад зна-

чы ла на чаль нік упраў лен ня гу ма ні тар най дзей нас ці 

дэ парт амен та па гу ма ні тар най дзей нас ці Кі раў ніц тва 

спра ва мі Прэ зі дэн та Ін га ГАР БУН ЦО ВА.

Бе ла русь, у сваю чар гу, вя до ма як кра і на-до нар у пы-

тан нях над звы чай на га рэ ага ван ня. Афі цый ны прад стаў-

нік МНС Ві таль НА ВІЦ КІ рас каз вае, што з 1999 го да мы 

больш за 60 ра зоў аказ ва лі да па мо гу ін шым дзяр жа вам. 

Час цей за ўсё раз мо ва іш ла пра над звы чай ныя сі ту а цыі 

пры род на га ха рак та ру. Але бы лі і гу ма ні тар ныя апе ра цыі 

ў кра і ны, дзе лю дзі па цяр пе лі ў вы ні ку ўзбро е ных кан флік-

таў, — на прык лад у Сі рыю, Эк ва дор, В'ет нам, Укра і ну.

— Акра мя гэ та га, МНС га то ва аказ ваць да па мо гу і спе-

цы я ліс та мі, — да дае Ві таль На віц кі. — На шы су пра цоў ні кі 

вы ля та лі ў Сер бію, ка лі там бы лі моц ныя па вод кі, у Гру зію 

на лік ві да цыю скла да ных па жа раў. Рэс пуб лі кан скі атрад 

спе цы яль на га пры зна чэн ня МНС Бе ла ру сі атэс та ва ны па 

лі ніі ААН як атрад цяж ка га кла са: гэ та азна чае, што мы 

здоль ныя аў та ном на пра ца ваць у лю бым пунк це зям но га 

ша ра. Та кіх атра даў не больш за 20 у све це.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ




