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ВЕР НЫЯ КА РА НЯМ
На чаль нік ад дзе ла 

па моў най па лі ты цы 

ўпраў лен ня аду ка-

цыі Ад мі ніст ра цыі 

га рад ской акру гі 

го ра да Уфы, па-

эт ка Зуль фія ХА-

НА НА ВА (Баш кар-

та стан): 

— Ле тась бы ло пад-

пі са на па гад нен не аб па бра цім стве Уфы 

і Мін ска. У на шай рэс пуб лі цы ёсць цэ лы 

ра ён, дзе пра жы ва юць бе ла ру сы. У вёс цы 

Бал ты ка пра цуе рэс пуб лі кан скі гіс то ры ка-

куль тур ны цэнтр. Дзе ці з па чат ко вых кла саў 

вы ву ча юць бе ла рус кую мо ву. А ў біб лі я тэ цы 

мож на па чы таць бе ла рус кія кні гі, дзей ні-

чае на род ны ан самбль «Сяб ры». Пе ра даю 

пры ві тан не ад бе ла ру саў Баш кар та ста на. 

Ка рэн нае на сель ніц тва да гэ туль за ста ец ца 

вер ным сва ім ка ра ням і тра ды цы ям, род най 

мо ве і за ха ва ла сваю ду хоў ную і ма тэ ры яль-

ную куль ту ру.

Баш кір скіх і бе ла рус кіх пісь мен ні каў 

звяз вае даў няе сяб роў ства. Па чы на ю чы 

з 1936 го да ў нас дру ка ва лі ся тво ры Янкі 

Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Пет ру ся Броў кі, Мак-

сі ма Тан ка, Анд рэя Алек санд ро ві ча. А ця-

пер на баш кір скую мо ву пе ра кла дзе на апо-

весць-каз ка Але ся Кар лю ке ві ча. Я вель мі 

ўдзяч на Ма рыі Ко бец і Ва ле рыі Ра дунь, якія 

пе ра кла лі мае аса біс тыя тво ры. Ду маю, на-

ша ўза ем нае су пра цоў ніц тва пра цяг нец ца, 

я бу ду пра ца ваць яшчэ з мно гі мі бе ла рус кі мі 

аў та ра мі.

Мож на ка заць пра баш кір скую про зу, 

паэ зію, але, на жаль, су час ныя аду ка цый-

ныя фе дэ раль ныя стан дар ты не да зва ля юць 

у поў най ме ры вы ву чаць род ныя мо вы. І гэ-

та па гра жае знік нен ню на цы я наль най лі та-

ра ту ры. Ня гле дзя чы на та кое ста но ві шча, 

у рэс пуб лі цы ро біц ца вель мі шмат, каб за-

ах во ціць мо ладзь да твор час ці. У нас пра во-

дзіц ца па пу ляр ны бард-фес ты валь, вы пус-

ка юц ца кні гі ма ла дых, ла дзіц ца тэ ле пра ект, 

у якім мож на вый граць аў та ма біль. Гэ та дае 

свой плён. Я на за ву толь кі ад на го аў та ра, 

Ай гі за Бай му ха ме та ва, яму ўся го 29 га доў. 

Ня гле дзя чы на ма ла ды ўзрост, яго апо весць 

«Не па кі дай мя не, ма ма» ўжо пе ра кла дзе на 

на мно гія мо вы. Па ма ты вах тво ра ста вяц ца 

спек так лі ў баш кір скім і бу рац кім тэ ат рах. 

Яго кні га, пе ра кла дзе ная на ка зах скую мо-

ву, пры зна ная бест се ле рам го да.

Лі та ра ту раз наў ца, 

кан ды дат фі ла ла-

гіч ных на вук Свят-

ла на АНАНЬ Е ВА 

(Ка зах стан):

— Я вель мі люб-

лю бы ваць у Бе ла-

ру сі, бо тут так цёп-

ла і шчы ра су стра ка юць 

гас цей з мно гіх кра ін све ту. Га на рым ся тым, 

што ка зах ска-бе ла рус кае лі та ра тур нае су-

пра цоў ніц тва на бы ло раз мах... Ня даў на мы 

прэ зен та ва лі ча со піс «Лі та ра тур ная Ал ма-

Ата», у якім прад стаў ле ны но выя пе ра кла ды 

на рус кую мо ву про зы і паэ зіі бе ла рус кіх 

аў та раў. Мно гія з іх так са ма бя руць удзел у 

круг лым ста ле — гэ та і Алесь Ба дак, і Юлія 

Алей чан ка. Спа дзя ю ся, што і сён няш няя 

па дзея дасць но вы ім пульс на шым зно сі-

нам — бу дуць но выя кні гі, бу дуць да сле да-

ван ні, на ву ко выя пра ек ты.

ПЕ РА КЛАД ЧЫК 
ЯК КУЛЬ ТУР НЫ ПА СЯ РЭД НІК

Пісь мен ні ца Давіна 

ПА САС (Эк ва дор):

— Ро ля пе ра клад-

чы ка за клю ча ец ца 

не толь кі ў рас паў-

сюдж ван ні тво раў 

роз ных аў та раў. 

Пе ра клад чык так-

са ма з'яў ля ец ца куль-

тур ным па ся рэд ні кам, бо 

ме на ві та ён зблі жае роз ныя куль ту ры, уліч-

ва ю чы той кан тэкст, у якім бы ла ство ра на 

пра ца, час яе на пі сан ня, бія гра фію аў та-

ра, устой лі выя вы ра зы, ха рак тэр ныя для 

зы ход най мо вы, а так са ма іх эк ві ва лен ты 

ў мо ве пе ра кла ду. Вя до ма, пе ра кла ду мы 

аба вя за ны пэў ным аб наў лен нем, уплы вам, 

які аказ ва юць ад ны лі та ра ту ры на ін шыя. 

Так са ма трэ ба пад крэс ліць, што гэ та пры-

вя ло да пэў най ад на род нас ці, да тэн дэн цыі 

ў лі та ра ту ры, на ват да збяд нен ня яе тэм. 

Бо ўся на ві на, ве ліч тво ра ча сам губ ля юц ца 

з-за пе рай ман ня та го ка мер цый на га, што 

за звы чай пры хо дзіць з ба га тых кра ін. Та му 

зні кае свое асаб лі васць. Ка жу чы пра гэта, 

я маю на ўва зе на шу ўні каль ную, ні на ко га 

не па доб ную лі та ра ту ру — пісь мен ні каў, якія 

ма юць улас ныя ад мет нас ці, во пыт, аб умоў-

ле ны мес цам жы хар ства.

Між куль тур ны аб мен — гэ та ка лі ад на 

куль ту ра да вед ва ец ца штось ці пра ін шую, 

і на ад ва рот. Гэ та ад бы ва ец ца на су пе рак 

«пры сва ен ню куль ту ры» — я ад даю паняц-

цю шмат ува гі, бо нам вы па ла жыць у эпо ху 

гла ба лі за цыі. Са мыя моц ныя кра і ны па ну-

юць на рын ку і, ад па вед на, у куль ту ры, у той 

час як больш бед ныя за свой ва юць чу жую 

му зы ку, лі та ра ту ру, кі но, срод кі ма са вай 

ін фар ма цыі, мо ду, сац сет кі. Гэ та пры сва-

ен не з'яў ля ец ца нічым ін шым, як стра тай 

ідэн тыч нас ці і са ма быт нас ці куль ту ры гэ тых 

кра ін, бо яна ўсё бо лей на гад вае чужую, 

больш ка мер цый ную і, ад па вед на, больш 

па спя хо вую.

НЕ ВЕ РА ГОД НЫ 
ЯНА Ў ПА ЛЕС КІ!

Па эт, пра за ік, пуб-

лі цыст, стар шы ня 

гра мад скай ар га-

ні за цыі «Бе ла ру-

сы Ра сіі» Ва ле рый 

КА ЗА КОЎ:

— Ка лі ёсць на-

цы я наль ная лі та ра-

ту ра, яна са ма па са бе 

гла баль ная і ін тэр на цы я наль ная. Ка лі ж яна 

раз мы тая і не мае сва іх ка ра нёў, не па-

мя тае свай го па хо джан ня, сва іх баць ку і 

ма ці, то гэ та не зу сім тая лі та ра ту ра, якой 

яна па він на з'яў ляц ца на са мрэч. Вы мо жа це 

пры кід вац ца кім па жа да е це, але ўсё ад но 

ма е це ка ра ні, а зна чыць, ва ша лі та ра ту ра 

і ва ша сло ва так са ма ма юць гэ тыя ка ра ні. 

Праз па пя ро вы нось біт ці ў се ці ве — яна 

ўсё ад но не губ ляе сва іх якас цяў і вар тас-

цяў, ча роў нас ці і та лен ту та го аў та ра, які 

яе на пі саў.

Я вель мі ра ды пры сут ні чаць на свя це 

бе ла рус ка га пісь мен ства. І ра зу мею, што 

дзя ку ю чы між на род на му круг ла му ста лу 

бе ла рус кі Дзень пісь мен ства ро біц ца гла-

баль ным, як і ўся ля кая доб рая лі та ра тур ная 

рэч заў сё ды вы хо дзіць за ме жы на цы я наль-

най куль ту ры.

Ка лі я да бі раў ся сю ды, зра зу меў, што 

су час нае Іва на ва з'я ві ла ся толь кі 30—40 га-

доў та му. А да гэ туль быў Янаў Па лес кі. 

Не ве ра год на пры го жая наз ва! Я вас ві таю ў 

Яна ве Па лес кім, і вель мі ра ды, што ад крыў 

яго для ся бе. А за не каль кі кі ла мет раў ад 

му зея На па ле о на Ор ды, дзе мы пра во дзім 

круг лы стол, зна хо дзіц ца ра да вое гняз до 

Да ста еў скіх — Да сто е ва. Да якой лі та ра ту-

ры мож на ад нес ці Да ста еў ска га — да рус-

кай ці бе ла рус кай? А да якой Го га ля — да 

рус кай ці ўкра ін скай?..

ДЗЕ ЦІ НЕ ЧЫ ТА ЮЦЬ, 
БО НЕ ЧЫ ТА ЮЦЬ БАЦЬ КІ

Пуб лі цыст, жур на-

ліст Та лант бек ДЖУ-

МА БА ЕЎ (Кыр гыз-

стан):

— Як вя до ма, 

гла ба лі за цыя но-

сіць аб' ек тыў ны ха-

рак тар. Ад нак кі ра-

ваць ёй спра бу юць з 

да па мо гай суб' ек тыў ных 

фак та раў тыя струк ту ры, якія ма юць маг чы-

мас ці і срод кі пры маць ра шэн ні ў су свет ным 

маш та бе. Як ка жуць спе цы я ліс ты, пра цэс 

гла ба лі за цыі ў кан чат ко вым вы гля дзе не 

пра ду гледж вае за ха ван ня на цы я наль ных 

дзяр жаў і куль тур. Гэ та пра цяг лы пра цэс, які 

ўжо дае пла ды. Вы вы дат на ве да е це, што ў 

кра і нах СНД вы рас ла част ка мо ла дзі, якая 

шмат у чым аме ры ка ні за ва ная. Гла ба лі за-

цыя за звы чай на вяз вае ад ну куль ту ру, як 

пра ві ла, мас куль ту ру са сва і мі каш тоў нас-

ця мі, прын цы па мі — за баў ляй ся, ба га цей, 

ду май толь кі пра ся бе, будзь больш сва-

бод ным і гэ так да лей. Ці мож на гэ та му су-

праць ста яць? Так, мож на і трэ ба. Нам усім, 

удзель ні кам СНД, трэ ба аб' яд ноў вац ца.

Час та ка жуць, што мо ладзь сён ня ма ла 

чы тае. Гэ та так. Але яе не трэ ба ўга вор ваць 

ра біць гэ та... Трэ ба пры му шаць, на ват пад-

ман ваць. З дзя цін ства, з сад коў, са школ 

пры ву чаць дзя цей да чы тан ня. Гэ та пра цэс 

не хут кі, але ін ша га вый сця ў нас ня ма.

Я дру гі раз у Бе ла ру сі і да ве даў ся, што 

тут ёсць вя лі кія пра гра мы пра вя дзен ня лі та-

ра тур ных ме ра пры ем стваў, су пра цоў ніц тва, 

пе ра кла даў. У Кыр гыз ста не іс ну юць ана ла-

гіч ныя пра гра мы. Праў да, з-за роз ных пры-

чын маш та бы ў нас мен шыя і вы ні кі больш 

сціп лыя. Ад нак яны ёсць, і я вель мі ра ды, 

што Кыр гыз стан і да лей бу дзе яшчэ больш 

су пра цоў ні чаць з Бе ла рус сю і з ін шы мі кра і-

на мі СНД ва ўза ем ным пе ра кла дзе кніг.

Га лоў ны рэ дак тар 

ча со пі са «Нё ман», 

на мес нік ды рэк-

та ра Вы да вец ка-

га до ма «Звяз да» 

Аляк сей ЧА РО ТА 

(Бе ла русь):

— Лю бая лі та ра-

ту ра з'яў ля ец ца над-

на цы я наль най. Бо яна 

ўваб ра ла ў ся бе ўсе да сяг нен ні па пя рэд няй 

су свет най лі та ра ту ры.

На маю дум ку, ці ка васць да лі та ра ту-

ры па він на за клад вац ца ў дзя цін стве. Гэ та 

вя лі кая праб ле ма, што на шы дзе ці сён ня 

не чы та юць. Яна вы ні кае з та го, што іх 

не пры ву ча юць з дзя цін ства. Ка лі яны з 

паў го да, го да бу дуць ба чыць ма му, та ту 

ці ба бу лю, якія чы та юць ім кні гу, ду маю, 

чы тан не за кла дзец ца ўжо на пад свя до-

мым уз роў ні і не бу дзе не аб ход нас ці іх 

пры му шаць чы таць. Та му ўся праб ле ма ў 

вы ха ван ні — яны ма ла ба чаць да рос лых з 

кні га мі ў ру ках.

Так, кні га з па пя ро ва га нось бі та з ча сам 

пе ра хо дзіць у элект рон ны — ду маю, яна і 

да лей бу дзе вы хо дзіць у абод вух ва ры ян-

тах. Ад нак па пя ро вая кні га за ста нец ца, і 

за ста нуц ца лю дзі, якія бу дуць яе чы таць.

ПРА БЕЛ У ВЕ ДАН НІ 
1920—1930-х ГА ДОЎ

Пісь мен нік, га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са 

«Ро ман-га  зе  та» 

Юрый КАЗ ЛОЎ 

(Ра сія):

— Мы вы пус ці лі 

спе цы яль ны ну мар 

«Ро ман-га  зе  ты», 

пры све ча ны су час най 

бе ла рус кай про зе. Бы ло 

б доб ра зра біць спе цы яль ны вы пуск ма ла-

дой бе ла рус кай лі та ра ту ры. Важ на ка заць 

пра тое, што су час ных ма ла дых аў та раў 

пе ра кла да юць вель мі ма ла — не аб ход на 

ра біць гэ та час цей.

Ёсць у Ра сіі вя лі кі пра бел і ў ве дан ні бе-

ла рус кай лі та ра ту ры 1920—1930-х га доў: 

у са вец кі час усё гэ та за моўч ва ла ся. Але 

ж у той пе ры яд бы лі цу доў ныя пісь мен ні-

кі, якія моц на па цяр пе лі. Гэ та лі та ра ту ра 

амаль не пе ра кла да ец ца і не вя до мая рус-

ка му чы та чу. Ду маю, трэ ба ру хац ца і ў та кім 

кі рун ку.

Доб ра, што Дзень бе ла рус ка га пісь мен-

ства пра во дзіц ца ў не вя лі кіх га ра дах — 

атрым лі ва ец ца са праўд нае свя та для лю-

дзей. Ка лі яны су да кра на юц ца з ты мі, хто 

прад стаў ляе куль ту ру роз ных кра ін, ка жа 

пра кні гі, пра чы тан не, пра куль ту ру і мас-

тац тва, — пас ля та ко га мя ня ец ца стаў лен-

не да кні гі. Я ўпэў не ны, што пас ля дзён 

бе ла рус ка га пісь мен ства на вед валь ні каў 

у ва шых кні гар нях ро біц ца на шмат больш. 

Та му гэ та свя та для тых, хто лю біць лі та ра-

ту ру, хто яе ро біць і хто чы тае.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Яні ны ГА РА ДЗЕЦ КАЙ.

КАБ ЖЫ ВОЕ СЛО ВА ГУ ЧА ЛА
Удзель ні кі між на род на га круг ла га ста ла — пра гла ба лі за цыю і над на цы я наль нае ў лі та ра ту ры
У ме жах Дня бе ла рус ка га пісь мен-

ства ў Іва на ве прай шоў між на род-

ны круг лы стол «Мас тац кая лі та ра-

ту ра як шлях ад но да ад на го». У ім 

удзель ні ча лі твор цы з Літ вы, Лат віі, 

Ра сіі, Укра і ны, Ка зах ста на, Кыр гыз-

ста на, Уз бе кі ста на і на ват Эк ва до ра. 

Як вы свет лі ла ся, мно гіх хва люе ад но 

і тое ж — пра цэ сы гла ба лі за цыі, якія 

вы клі ка юць спра шчэн не і збяд нен не 

на цы я наль ных лі та ра тур. Так са ма аб-

мяр коў ва лі важ насць пе ра кла даў на 

ін шыя мо вы тво раў ма ла дых аў та раў, 

якім так па трэб ны та кое пры знан не і 

ўва га. Не за ста ло ся па-за раз гля дам і 

тое, як пры му сіць ма ла дое па ка лен не 

больш чы таць і ўво гу ле ці вар та? Ма-

дэ ра та рам круг ла га ста ла вы сту піў мі-

ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр 

КАР ЛЮ КЕ ВІЧ. Доб ра тое, што Дзень 

пісь мен ства і між на род ны круг лы стол 

кро чаць па кра і не, што год ла дзя чы ся 

ў роз ных га ра дах, ад зна чыў ён (гэ та 

ста ноў ча аца ні лі і ўдзель ні кі дыс ку-

сіі). Так са ма мі ністр па дзя ка ваў вы да-

вец тву «Мас тац кая лі та ра ту ра», якое 

спе цы яль на да круг ла га ста ла пад рых-

та ва ла лі та ра тур на-мас тац кі аль ма нах 

«Су гуч ча. Бе ла русь — Ра сія».


