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У яго ха пае па ма га тых — у са-

мых роз ных га лі нах. І ра ён ны Са-

вет дэ пу та таў вы лу чыў да свя та 

роз ныя іні цы я ты вы. Ві даць па ўсім, 

што гра мад скасць не за ста ла ся 

ўба ку ад пад рых тоў кі і пра вя дзен-

ня Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Усе ме ра пры ем ствы, што ла дзі лі-

ся, усе тэ мы, якія бы лі агу ча ны ў 

пла не пад рых тоў кі да ўра чыс тас-

цяў, на кант ро лі ў Брэсц кім абл-

вы кан ка ме. За што мож на толь кі 

па дзя ка ваць і стар шы ні Ана то лю 

Ва сі ле ві чу Лі су, і яго ка ман дзе. Так 

што, я ўпэў не ны, свя та прой дзе на 

ўзроў ні.

А са мае га лоў нае — яго доб ры 

след па ві нен за стац ца ме на ві та 

ў Іва на ве, на Іва наў скай зям лі. 

І праз ме ра пры ем ствы свя точ най 

пра гра мы, і праз мно гія су стрэ чы 

з гас ця мі свя точ ных дзён. За ста-

нец ца пра ца ваць но вая кні гар ня 

«Бел кні гі». Пэў ны след — доб ра-

ўпа рад ка ван не на роз ных аб' ек-

тах го ра да. Для кніж ніц ра ё на — 

па да рун кам за ста нуц ца пе ра да-

дзе ныя ў фон ды кні гі. Пры чым 

ад но вы дан не пры све ча на ме на-

ві та Іва наў ска му ра ё ну. У Вы да-

вец кім до ме «Звяз да» па ба чы-

ла свет пад рых та ва ная ра ён най 

га зе тай «Янаў скі край» на ча ле 

з рэ дак та рам Іга рам Гет ма нам 

кні га на ры саў, гу та рак «Лю дзі 

Янаў ска га краю». За ста нец ца ў 

го ра дзе і па мят ны знак у го нар 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства, і 

сад Ма літ вы, па са джа ны ўдзель-

ні ка мі экс пе ды цыі «Да ро га да 

свя ты няў».

— Да Дня пісь мен ства тра-

ды цый на пад вод зяц ца вы ні кі 

ра бо ты кні га вы да вец кай га лі-

ны. Асаб лі вая тэ ма — кні гі, вы-

да дзе ныя па-бе ла рус ку. Коль-

касць на зваў, якія па ба чы лі свет 

у бе ла рус кіх вы да вец твах, не 

змян ша ец ца. А вось ты ра жы не 

вель мі вя лі кія. Які з гэ тых па ра-

мет раў у сён няш ніх ста сун ках, 

на ваш по гляд, важ ней шы, па 

якім мож на мер ка ваць пра сі-

ту а цыю ў вы да вец кай спра ве і 

ва кол лі та ра ту ры ўво гу ле?

— Ад нос на ты ра жоў не ма гу 

па га дзіц ца. Яны ў пра цэнт ных су-

ад но сі нах аль бо рас туць, аль бо 

зні жа юц ца праз не ка то ры час, на-

прык лад, на 0,1 пра цэн та. Ін шая 

спра ва, што не вы со кія ты ра жы ў 

кніг па асоб ку. Але ў гэ тым — па-

зна ка ча су. Ле тась бы ло вы да дзе-

на 9 590 кніг і бра шур агуль ным 

на кла дам 23 міль ё ны 100 ты сяч эк-

зэмп ля раў. Ня цяж ка па лі чыць, што 

ся рэд ні ты раж ад ной кні гі — пры-

клад на 2,4 ты ся чы эк зэмп ля раў. 

Так, вель мі шмат кніг вы да ец ца 

на кла дам у 100 эк зэмп ля раў і ме-

ней. Як пра ві ла, гэ та да ты чыцца 

мас тац кай ці да ку мен таль най лі-

та ра ту ры, якую вы да юць аў та ры 

за свае срод кі.

— Сё ле та чар го вы раз бу дзе 

ўру ча на На цы я наль ная лі та ра-

тур ная прэ мія. Кам пе тэнт нае 

жу ры ўжо вы зна чы ла пе ра мож-

цаў. Але ёсць яшчэ га лоў ны суд-

дзя — чы тач. Як зра біць так, каб 

гэ тыя са мыя кні гі-пе ра мож цы 

ста лі вя до мыя шы ро кай пуб лі-

цы, каб тра пі лі да гэ та га стро га-

га суд дзі ў ру кі?

— Усё за ле жыць ад аў та ра, 

ад змес ту кні гі і кры шач ку ад вы-

да вец тваў, якія, ка неш не ж, зай-

ма юц ца пра па ган дай кні гі. Дзяр-

жа ва ўклад вае сён ня да стат ко ва 

сур' ёз ныя срод кі ў кні га вы дан не. 

І праз да та цыю пэў ных пра ек таў, 

і праз пад трым ку Са ю за пісь мен-

ні каў як гра мад скай ар га ні за цыі. 

І так са ма — вы лу ча ю чы срод кі для 

вы дан ня лі та ра тур на-мас тац кіх пе-

ры я дыч ных вы дан няў. Але, як і ў лю-

бым сек та ры жыц ця, шмат за ле жыць 

ад іні цы я ты вы, ад пра фе сі я на ліз му. 

Без умоў на, най перш — ад пра фе сі-

я на ліз му кі раў ні коў ай чын ных вы да-

вец тваў, ад та го, як вы бу доў ва юць 

перс пек ты вы раз віц ця на цы я наль-

най лі та ра ту ры ў рэ дак цы ях ча со пі-

саў. Ад каз насць на ўсіх удзель ні ках 

кніж ных, лі та ра тур на-мас тац кіх пра-

цэ саў над звы чай вя лі кая.

— Тра ды цый ны круг лы стол 

«Мас тац кая лі та ра ту ра як шлях 

адзін да ад на го», які прой дзе ў 

рам ках Дня пісь мен ства і ў якім 

возь муць удзел лі та ра та ры роз-

ных кра ін, сё ле та ў мно гім бу дзе 

пры све ча ны праб ле ме мас тац-

ка га пе ра кла ду. У Бе ла ру сі на 

сён ня раз ві та пе ра клад чыц кая 

шко ла? І на коль кі ак ту аль нае 

пы тан не пе ра кла ду бе ла рус кіх 

аў та раў на мо вы све ту? Ка му 

тут, на ваш по гляд, вар та ад да-

ваць пе ра ва гу: кла сі кам ці су-

час ні кам?

— Пе ра ва гу ад да ваць па трэб на 

доб рай, якас най лі та ра ту ры. Кла-

сі ка та му і лі чыц ца кла сі кай, што 

вы тры ма ла вы пра ба ван не ча сам, 

та му, што ха рак та ры зуе гіс та рыч-

ныя, на цы я наль ныя асаб лі вас ці 

та го ці ін ша га на ро да. І пе ра ўва-

саб ля ю чы тво ры кла січ най лі та ра-

ту ры, на шы ай чын ныя пісь мен ні кі, 

пе ра клад чы кі вы кон ва юць мі сію 

ўзба га чэн ня на шай род най лі та ра-

ту ры, на шай род най мо вы, на шай 

куль ту ры. І ра зам з тым нель га не 

раз гля даць су час ную лі та ра ту ру. 

Яна ў най леп шых сва іх тво рах — 

ад люст ра ван не су час ных пра цэ-

саў, су час ных зда быт каў, су час ных 

драм і тра ге дый, над які мі нель га 

не раз ва жаць.

Пры ем на, што рас це, уз вы ша-

ец ца вя лі кі атрад пе ра клад чы каў з 

мо вы ары гі на ла — і з анг лій скай, і 

з ня мец кай, і з поль скай, і са швед-

скай... І на ват з кі тай скай. На ні ве 

пе ра ўва саб лен ня кі тай скай про зы 

і паэ зіі ў нас пра цу юць ма ла дыя 

пе ра клад чы кі Да р'я Не чы па рук, 

Але на Ра ма ноў ская, Ка ця ры на 

Гар дзей і шмат хто яшчэ. Дзя ку ю-

чы іх па мкнен ням, дзя ку ю чы руп-

лі вас ці су пра цоў ні каў лі та ра тур-

на-мас тац кіх вы дан няў і кніж ных 

рэ дак та раў Аляк сея Ча ро ты, Юліі 

Алей чан кі, Свят ла ны Во ці на вай, 

Воль гі Аляк се е вай, Ка ця ры ны За-

ха рэ віч у нас вый шлі ад мыс ло выя 

«кі тай скія ну ма ры» не ка то рых ча-

со пі саў — «Ма ла досць», «Нё ман», 

«Бя роз ка». Дзя ку ю чы ў знач най 

сту пе ні ім ро біц ца і се рыя кніг 

«Свет лыя зна кі. Паэ ты Кі тая» — 

спяр ша яна вы хо дзі ла ў Вы да-

вец кім до ме «Звяз да», ця пер — у 

«Мас тац кай лі та ра ту ры». Вый шлі 

дзве аў тар скія ан та ло гіі пе ра кла-

даў кі тай скай паэ зіі на бе ла рус-

кую мо ву. Пе ра клад чык — лаў рэат 

Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, лаў рэ ат Спе цы яль най прэ-

міі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мі ко ла Мят ліц кі. У кож най з ан та-

ло гій прад стаў ле ны 100 паэ таў 

Кі тая. За раз Мі ка лай Мі хай ла віч 

пад рых та ваў вя лі кі збор нік паэ зіі 

Ай Ці на.

А коль кі зроб ле на па прад-

стаў лен ні бе ла рус кай лі та ра ту-

ры ў све це. У апош нія га ды над 

гэ тым як раз і пра ца ва лі на шы 

гос ці — Юрый Шчар ба коў з Аст-

ра ха ні, Рэ нат Ха рыс і Ро берт Мі-

ну лін з Та тар ста на, Ва ле ры Тур-

гай з Чу ва шыі, Ма рат Га джы еў з 

Да ге ста на, Зуль фія Ха на на ва з 

Баш кар та ста на, Свят ла на Анань-

е ва з Ка зах ста на, Чын гіз Алі аглу, 

Кам ран На зір лі з Азер бай джа на, 

Ато Хам дам з Та джы кі ста на... 

А ў Ча чэн скай Рэс пуб лі цы склаў ся 

ася ро дак са праўд ных сяб роў бе ла-

рус кай лі та ра ту ры — Лу ла Ку на, 

Рус лан Ка дзі еў, Адам Ахма ту ка еў, 

Пе ці мат Пет ры ма ва.

— Бе ла ру сы пер шыя з ус-

ход ніх сла вян атры ма лі дру ка-

ва ную кні гу. На го да для го на ру, 

для асэн са ван ня ся бе аду ка ва-

ным на ро дам, які заў сё ды ца ніў 

асве ту. Але і вя лі кая ад каз насць 

і пе рад са бой, і пе рад су свет най 

су поль нас цю, і пе рад бу ду чы-

мі па ка лен ня мі. Як Вы ду ма е це, 

у Ска ры ны і яго пас ля доў ні каў 

бы ла б на го да га на рыц ца на-

шчад ка мі тых, для ка го ён дру-

ка ваў кні гі? І якую су час ную кні-

гу (або кні гі) мі ністр ін фар ма цыі 

най перш пра дэ ман стра ваў бы 

пер ша дру ка ру, каб па ка заць 

яму, што яго спра ва ў на дзей-

ных ру ках?

— Пе ра чыт ваю за раз ра ман 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча «Хрыс тос 

пры зям ліў ся ў Га род ні». У су час-

ным вы дан ні вы да вец тва «Бе ла-

русь». Гар таю гэ ту ўні каль ную, 

на поў не ную гу ма рам і фі ла соф-

скі мі раз ва га мі кні гу ў афарм лен-

ні Мі ха ся Ба са лы гі, і атрым лі ваю 

не звы чай ную аса ло ду. Як быц цам 

у ад на час се чы таю Га ша ка, Бул-

га ка ва, Іль фа і Пят ро ва і на шых 

Мрыя і Мак сі ма Га рэц ка га. Столь кі 

ў Ка рат ке ві ча сэн саў, столь кі роз-

ных на стро яў жыц ця, што яшчэ 

раз пе ра кон ва еш ся, што кла сі ка 

не ўмі ру чая. А ўсё та му, што гэ-

та ары гі наль ны мас так, ча ла век 

ары гі наль на га та лен ту, і, ка неш не 

ж, лю быя па раў на нні хіст кія і тым 

больш недак лад ныя. Упэў не ны: 

Ска ры ну ра ман прый шоў ся б да-

спа до бы, а афарм лен ню вы дан-

ня ён, не су мнен на, па зайз дрос ціў 

бы.

З тво раў су час ні каў заў сё ды 

чы таю паэ зію і про зу Але ся Ба-

да ка, Люд мі лы Руб леў скай, Ра і сы 

Ба ра ві ко вай, Мі ко лы Мят ліц ка га, 

Ка зі мі ра Ка мей шы, Ма рыі Ко бец, 

про зу Але га Жда на, Ула дзі мі ра 

Са ла ма хі, Але ны Па по вай, Але-

ны Бра ва, гіс та рыч ную эсэ іс ты ку 

Іва на Са вер чан кі. Шмат ці ка ва га 

ў дзі ця чай лі та ра ту ры. Маг чы ма, 

да лё ка не ўсё я чы таю, але з ці ка-

вас цю ад кры ваю для ся бе но выя 

кні гі Але ны Мас ла, Га лі ны Пшо нік, 

Ана то ля Зэ ка ва з яго паэ тыч ны мі 

пры дум ка мі, Мі ко лы Чар няў ска га, 

Ана то ля Бу тэ ві ча, Ула дзі мі ра Ліп-

ска га. Не аб мі наю края знаў чых 

пуб лі ка цый Але ся Мар ці но ві ча, 

Ана то ля Бен зе ру ка, Аляк санд ра 

Вал ко ві ча. І, ка неш не ж, вель мі 

ўваж лі вы да та го, што пі шуць лі та-

ра ту раз наў цы, лі та ра тур ныя кры-

ты кі. Ура жа ны ня даў няй глы бо кай 

кні гай Ула дзі мі ра Гні ла мё да ва і Мі-

ко лы Мі ку лі ча. З ці ка вас цю чы таю 

ар ты ку лы Іва на Штэй не ра, Іры ны 

Шаў ля ко вай. А ўво гу ле свет су час-

най бе ла рус кай лі та ра ту ры сён ня 

прос та бяз меж ны. Гэ та і вы даў цоў 

на строй вае на пэў ны лад, пэў ныя 

хут ка сці. Мабыць, ней кія пад каз-

кі да но вых ад крыц цяў мож на бу-

дзе кож на му з нас раз гле дзець і 

на Дні бе ла рус ка га пісь мен ства ў 

Іва на ве.

Пы тан ні за да ва ла 

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

«Свет бе ла рус кай лі та ра ту ры сён ня прос та бяз меж ны»

Аб гэ тым за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на су стрэ чы з Над звы чай ным і Паў на-

моц ным Па слом Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Аляк санд рам 

Су ры ка вым, які за вяр шае дып ла ма-

тыч ную мі сію ў на шай кра і не.

Бе ла рус кі лі дар па дзя ка ваў Су ры ка ву за 

ўсё тое, што ён зра біў для Бе ла ру сі і Ра сіі. 

На яго дум ку, ра бо та дып ла ма та ў на шай 

кра і не за ста нец ца ў гіс то рыі знач най па дзе-

яй. «І дай бог, каб тыя па слы, якія бу дуць 

тут пра ца ваць, змаг лі паў та рыць ме на ві та 

тое, што зра біў па сол Су ры каў, — па жа даў 

ён. — Ка лі бу дзе так, я бу ду толь кі за да во-

ле ны».

«Я вы дат на ра зу мею, што та кое па сол 

і што ён усё роў на з'яў ля ец ца ча ла ве кам 

ад нос на не сва бод ным, ён ад люст роў вае 

пункт гле джан ня кі раў ніц тва кра і ны, перш за 

ўсё — Прэ зі дэн та. Але тым не менш як рус кі 

ча ла век, як ча ла век, які ня ма ла пра жыў у 

той адзі най кра і не — мне гэ та вель мі па да-

ба ла ся і я гэ та вель мі ца ню, — Аляк сандр 

Аляк санд ра віч заў сё ды ба чыў Бе ла русь не 

як чу жую, та му я і ка жу: Бе ла русь — твая 

так са ма, дак лад на так, як і мно гіх бе ла ру-

саў», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што ве дае 

афі цый ны пункт гле джан ня па сла Ра сіі ў 

Бе ла ру сі і ве дае яго ўнут ра ны стан, ка лі 

ён ка жа пра рус кіх, бе ла ру саў. «Я ду маю, 

на шы па зі цыі су па да юць. Мы лю дзі, якія 

па хо дзяць ад ад на го ко ра ня. Мы — на ро ды 

ад на го дрэ ва, ра сі я не і бе ла ру сы, ні ку ды ад 

гэ та га не дзец ца», — да даў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што ў дзвюх 

дзяр жаў ёсць роз ныя ін та рэ сы, ад нак бе-

ла рус кія ні ко лі не су пя рэ чы лі ра сій скім, а 

ра сій скія — бе ла рус кім. «Я не здар ма га ва-

рыў пра тое, што анёл-ахоў нік для Бе ла ру-

сі — Ра сія, дак лад на так, як для Ра сіі — Бе-

ла русь, ня гле дзя чы на роз ні цу ў ве лі чы ні. 

Гэ та не мае ў да дзе ным вы пад ку ні я ка га 

зна чэн ня», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

У сваю чар гу Аляк сандр Су ры каў па дзя-

ка ваў Прэ зі дэн ту за вель мі вы со кую ацэн ку 

яго пра цы. «Я, ка лі лі чыць заўт раш ні дзень, 

пра пра ца ваў у Бе ла ру сі 12 з па ло вай га-

доў, — ад зна чыў дып ла мат. — Гэ та роў на 

па ло ва тэр мі ну дып ла ма тыч ных ад но сін па-

між Ра сі яй і Бе ла рус сю».

Яшчэ па сол па дзя ка ваў кі раў ні ку дзяр-

жа вы за кан цэп ту аль на пра віль ную ацэн ку 

ўза е ма ад но сін дзвюх дзяр жаў. «Я вель мі 

ўдзяч ны за тое, што за гэ ты пе ры яд усё-та кі 

дзя ку ю чы вам, Ула дзі мі ру Ула дзі мі ра ві чу, 

ней кі мі на ма ган ня мі на шых па соль стваў 

уда ло ся, ня гле дзя чы на шур па тас ці, зблі зіць 

па зі цыі на ро даў Ра сіі і Бе ла ру сі, — ад зна чыў 

Аляк сандр Су ры каў. — Ка лі ў гэ тым ёсць 

хоць не вя лі кая мая за слу га, то я так са ма 

гэ та му над звы чай ра ды».

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

ве да міў, што раз маў ляў па тэ ле фо не з Прэ-

зі дэн там Ра сіі. «Ён учо ра па тэ ле фа на ваў, у 

раз віц цё на шых да моў ле нас цяў у Со чы. Мы 

вы зна чы лі ся, ка лі мы су стрэ нем ся ў шы ро-

кім скла дзе, кі раў ніц тва ўра да і гэ так да-

лей. І я яму ска заў, што мы су стра ка ем ся з 

Аляк санд рам Аляк санд ра ві чам Су ры ка вым. 

І я вы ка заў пункт гле джан ня на конт яго ра-

бо ты, — па дзя ліў ся бе ла рус кі лі дар. — Ён 

ка жа: я вель мі ра ды, што ты так вы со ка 

цэ ніш пра цу на ша га па сла».

На га да ем, на мі ну лым тыд ні Ула дзі мір 

Пу цін пры зна чыў но ва га Над звы чай на га і 

Паў на моц на га Па сла Ра сіі ў Бе ла ру сі, спец-

прад стаў ні ка Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі па раз віц ці ганд лё ва-эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю — ім стаў Мі-

ха іл Ба біч.

* * *
Пас ля су стрэ чы з Аляк санд рам Лу ка шэн-

кам Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Ра сіі 

ў Бе ла ру сі Аляк сандр Су ры каў па гу та рыў з 

жур на ліс та мі.

На пы тан не аб тым, як ён ацэнь вае сваю 

ра бо ту і з якім на стро ем вяр та ец ца да до му, 

дып ла мат ад ка заў на ступ ным чы нам: «Ну з 

якім на стро ем вяр та юц ца на ра дзі му, гэ та 

зна чыць, да до му? Ну вя до ма, з доб рым. 

З якім на стро ем па кі да юць мес ца доў гай 

ра бо ты, а пра цую я тут 12 з па ло вай га-

доў? Вя до ма, з па чуц цём су му аб тым, што 

ця пер бу ду па збаў ле ны гэ та га. Я лі чу, што 

мы нар маль на ўза е ма дзей ні ча лі з бе ла рус-

кім гра мад ствам, з на ро дам і кі раў ніц твам 

Бе ла ру сі».

Аляк сандр Су ры каў да даў, што з-за 

ўзрос ту і ста жу пра цы (ка ля 60 га доў) ён 

на рэш це змо жа за няц ца ўну ка мі і ін шы мі 

спра ва мі.

Што да ты чыц ца пры зна чэн ня но ва га 

ра сій ска га па сла ў Бе ла ру сі, то дып ла мат 

пад крэс ліў: пе ра ем насць ва ўза е ма ад но сі-

нах па між дзвю ма дзяр жа ва мі за ха ва ец ца. 

«І па слы, на пэў на, я так ра зу мею, па він ны 

гэ та пад трым лі ваць. Са мі па ды хо ды да ра-

бо ты — унут ры апа рат ныя і гэ так да лей, кан-

крэт ныя і больш кан крэт ныя — гэ та спра ва 

кож на га кі раў ні ка, я не бя ру ся су дзіць. Важ-

на, каб быў вы нік — гэ та да лей шае зблі жэн-

не на шых брац кіх кра ін. Вось на што трэ ба 

пра ца ваць», — ска заў ён.

На дум ку па сла, вы нік — гэ та не толь кі 

эка на міч ная част ка. Эка но мі ка — фун да-

мент для вы бу доў ван ня вы ні ку, акра мя та го, 

ёсць ка ла саль ная коль касць ра бо ты — куль-

тур най, спар тыў най і ін шай, — якая на гэ тым 

пад мур ку вы бу доў ва ец ца.

Вы ка заў ся ён і з на го ды маг чы мых шка-

да ван няў аб ня зроб ле ным. «Вы ве да е це, 

у кож на га кі раў ні ка, у тым лі ку і ў па слоў, 

ка лі яны за кан чва юць сваю ра бо ту на гэ-

тай па са дзе, заў сё ды ёсць шка да ван не, 

што ча гось ці не да ра біў. Але гэ та зу сім не 

зна чыць, што трэ ба пла каць ад гэ та га. Не 

да ра біў — зна чыць, ін шы да ро біць, толь кі і 

ўся го», — ад зна чыў ён.

На пы тан не аб тым, ка лі ча ка ец ца пры-

езд но ва га па сла, Аляк сандр Су ры каў ад ка-

заў жар таў лі ва: «Вось гэ та ў яго і спы та е це, 

ка лі ён пры е дзе».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

АД СЛУ ЖЫЎ ЯК НА ЛЕ ЖЫЦЬ
РА БО ТА АЛЯК САНД РА СУ РЫ КА ВА Ў БЕ ЛА РУ СІ ЗА СТА НЕЦ ЦА Ў ГІС ТО РЫІ ЗНАЧ НАЙ ПА ДЗЕ ЯЙ


