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А як жа сі ту а цыя склад ва ец ца 
сён ня? Што за ха ва ла ся ў зно сі нах 
бе ла рус кай і рус кай лі та ра тур? Ці 
ёсць ці ка васць вы даў цоў Маск вы, 
Санкт-Пе цяр бур га, ін шых ку точ каў 
Ра сіі да бе ла рус кай лі та ра ту ры? Ці 
за ўва жа юць бе ла рус кае мас тац кае 
сло ва лі та ра тур на-мас тац кія пе ры я-
дыч ныя вы дан ні Ра сіі?.. Пра гэ та і га-
ва ры лі ўдзель ні кі «круг ла га ста ла».

ФАР МАТ РАЗ МО ВЫ
Тэ маў у аб ся гах, якія кра нае са ма 

наз ва «круг ла га ста ла», — без ліч. І 
гэ та ад чу ва ец ца яшчэ і та му, што не 
так час та ўсё ж збі ра юц ца за ці каў-
ле ныя асо бы для раз моў і дыс ку сій. 
Та му ідэю Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якое і ста ла 
га лоў ным іні цы я та рам пра вя дзен ня 
«круг ла га ста ла», мож на толь кі ві-
таць. Да парт нёр ства ў ар га ні за цыі 
твор ча га пра ек та да лу чы лі ся Са юз 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Вы да вец кі 
дом «Звяз да». Па да ец ца прад стаў-
ні чым і ўдзел ра сій ска га бо ку. З ві-
таль ны мі сло ва мі ў са мым па чат ку 
ра бо ты «круг ла га ста ла» вы сту пі лі 
Спе цы яль ны прад стаў нік Прэ зі дэн та 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі па між на род-
ным куль тур ным су пра цоў ніц тве Мі-
ха іл Швыд кой, вы ка наў чы ды рэк тар 
Між на род на га фон ду гу ма ні тар на га 
су пра цоў ніц тва СНД Ана толь Ік са-
наў, ге не раль ны ды рэк тар «Россий-
ской га зе ты» Па вел Ня го і ца.

І тут нель га не зга даць ска за нае 
Паў лам Ня го і цам. «Российская га зе-
та» і бе ла рус ка-ра сій скі да да так да 
яе «Со юз. Бе ла русь — Россия» (у 
«круг лым ста ле» ўдзель ні ча ла і яго 
рэ дак тар Воль га Ге ра сі мен ка) да-
стат ко ва ўваж лі выя да гу ма ні тар най 
тэ ма ты кі. Ад па вед на — да су час на га 
лі та ра тур на га пра цэ су ў Бе ла ру сі і 

Ра сіі. Ге не раль ны ды рэк тар пе ра ка-
на ны, што ве дан не пра куль ту ру, яе 
тра ды цыі, зда быт кі, су час ны стан 
як раз і зблі жае на ро ды. Пра гэ та 
бы лі сло вы і ў ві тан ні ўдзель ні кам 
«круг ла га ста ла» ад імя стар шы ні 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка-
лая Чар гін ца.

А што да МФГС, то ме на ві та дзя-
ку ю чы яго шмат гран най ра бо це ў Бе-
ла ру сі і Ра сіі на ла джа ны доб ры мост 
зно сін. Се рыя кніг Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» «Созвучие сер дец» як раз і 
да па маг ла асоб най біб лі я тэ кай па ка-
заць су час ную лі та ра ту ру Бе ла ру сі. 
Ве даю, што мно гія пе ра клад чы кі ў 
рэ гі ё нах Ра сіі як раз для зна ём ства з 
бе ла рус кай паэ зій і про зай апош ніх 
га доў і ка рыс та юц ца гэ тай кніж най 
се ры яй з 11 збор ні каў, а так са ма — 
аль ма на хам «Созвучие» (па ба чы лі 
свет тры вы пус кі). Зна чыць, вы сно-
вай з гэ тай част кі раз мо вы вы ні кае 
важ ная за да ча: трэ ба ўмець рас ка-
заць пра тое, што ро біц ца, да нес ці 
да чы та ча і ка лег-пісь мен ні каў, пе-
ра клад чы каў са мі тво ры ці ін фар-
ма цыю пра іх.

Не ад ной чы га ва ры ла як раз пра гэ-
та і мі ністр ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія 
Ана ніч. Свят лом, якое па він на паў плы-
ваць на раз віц цё ак тыў нас ці ў бе ла-
рус ка-ра сій скіх лі та ра тур ных, кніж ных 
ста сун ках, па він на стаць пад рых тоў ка 
да 500-га до ва га юбі лею бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня (жні вень 2017 го да). 
Ура жаль ным во пы там у гэ тым пла-
не Лі лія Ста ні сла ваў на на зва ла ан та-
ло гію «Фран цыск Ска ры на на мо вах 
на ро даў све ту», дзе вя до мыя бе ла-
ру сам сло вы з ад ной ска ры наў скай 
прад мо вы гу чаць на 64 мо вах. І ў дзя-
сят ках паэ тыч ных вы кла дан няў — на 
мо вах на ро даў Ра сіі. Дру гое вы дан не 
гэ тай ан та ло гіі ўжо па ба чыць свет з 
пад трым кай ра сій ска га бо ку.

ЗРОБ ЛЕ НАЕ СЁН НЯ 
ЯК ТРЫ ВА ЛЫ ГРУНТ...

У апош нія дзе сяць-пят нац цаць 
га доў два ра сій скія твор чыя пра-
ек ты доб ра сум лен на да па ма га лі 
чы та чам Ра сіі не згу біць уяў лен ні 
пра бе ла рус кую лі та ра ту ру. Най-
перш — «Литературная га зе та» з 
тэ ма тыч ным да дат кам «Лад». І — 
што га до вы «бе ла рус кі ну мар» ча-
со пі са «Наш современник». Гэ тыя 
вы пус кі здзяйс ня лі ся пры фі нан са-
вай пад трым цы Па ста ян на га ка мі-
тэ та Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі 
і Ра сіі. За га ды дзя сят кі бе ла рус-
кіх пісь мен ні каў бы лі прад стаў ле ны 
сва і мі но вы мі тво ра мі праз пе ра кла-
ды на рус кую мо ву, зроб ле ныя, між 
ін шым, як у Бе ла ру сі, так і ў Ра сіі. 
Для паэ таў, пра за ікаў, якія жы вуць 
і пра цу юць у Мін ску, ін шых рэ гі ё нах 
Бе ла ру сі, та кія пуб лі ка цыі ста на ві лі-
ся вы ха дам у шы ро кі свет. Ня даў на 
да вя ло ся па гу та рыць з на род ным 
паэ там Та тар ста на Рэ на там Ха-
ры са: як раз пісь мен ніц кую га зе ту 
і «Наш современник» ён на зваў 
кры ні ца мі, вок на мі, што на сы ча лі 
яго свят лом бе ла рус ка га мас тац ка-
га сло ва ў апош ні час. Ці пра доў-
жыц ца та кая прак ты ка заўт ра? Пра 
гэ та з тры во гай га ва рыў рэ дак тар 
ад дзе ла про зы ча со пі са «Наш со-
временник», вя до мы рус кі пісь мен-
нік Яў ген Шыш кін.

На пра ца ва ны во пыт бе ла рус ка-
ра сій скіх зно сін і ў ды рэк та ра вы-
да вец тва «Ху до жест вен ная литера-
тура» Ге ор гія Пра хі на. Ён — час ты 
госць у Бе ла ру сі, доб ра ве дае су час-
ную бе ла рус кую лі та ра ту ру. Ге ор гій 
Ула дзі мі ра віч вы лу чыў шэ раг ідэй, 
якія маг лі б рэа лі за вац ца ў яго вы-
да вец тве. Пра вар тасць су поль най 
рэа лі за цыі пра ек таў па зна ём стве 
ў Ра сіі з бе ла рус кай лі та ра ту рай га-
ва рыў на «круг лым ста ле» і га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са «Ро ман-га зе та» 
Юрый Каз лоў. У парт фе лі яго вы-
дан ня — ад мыс ло вы бе ла рус кі ну-
мар, які скла да ец ца з апо вес цяў, 
што бы лі на дру ка ва ны ў бе ла рус кіх 
ча со пі сах у апош нія га ды. Але і ра-
сій скім вы даў цам, і бе ла рус кім аў-
та рам, а яшчэ і чы та чам ад ноль ка ва 
важ на, каб гэ ты вы пуск па тра піў і ў 
Бе ла русь.

Удзель ні чаў у ра бо це «круг ла га 
ста ла» і вя до мы рус кі па эт, пе ра-
клад чык Сяр гей Гла вюк. Ме на ві та 
дзя ку ю чы яго руп лі вас ці з'я ві ла ся 
ад мыс ло вая ан та ло гія бе ла рус кай 
паэ зіі на рус кай мо ве. Праў да, пра 
яе ма ла ве да юць у са мой Бе ла ру сі. 
З пад трым кай гэ та га ра сій ска га пра-
ек та маг лі б, не су мнен на, вы сту піць 
на шы ай чын ныя біб лі я тэ кі. Як гэ та 
толь кі зра біць?.. Але ж пы тан не па-
тра буе вы ра шэн ня. Мо та ды і са мі 
вы даў цы бу дуць пра ца ваць больш 
іні цы я тыў на — з жа дан нем прад ста-
віць но вы плён су час най бе ла рус-
кай паэ зіі. Сяр гея Гла вю ка доб ра 
ве да юць у сла вян скім све це. І яго 
ўва га да бе ла рус кай на цы я наль най 
паэ зіі — гэ та яшчэ і па шы рэн не су-
свет най вя до мас ці бе ла рус кай лі та-
ра ту ры.

ЗАЎТ РАШ НІЯ 
СПА ДЗЯ ВАН НІ

Так скла ла ся, што ся род удзель-
ні каў «круг ла га ста ла» ў Дзе ла вым 
і куль тур ным комп лек се Па соль-
ства Бе ла ру сі ў Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі бы ло шмат даў ніх руп ліў цаў 
на ні ве бе ла рус ка-ра сій ска га лі та-
ра тур на га яд нан ня. Гэ та — і рус кі і 
бе ла рус кі пра за ік, па эт, пуб лі цыст, 
па лі то лаг, на мес нік стар шы ні ФНКА 
«Бе ла ру сы Ра сіі» Ва ле рый Ка за-
коў, і пуб лі цыст, стар шы ня ФНКА 
«Бе ла ру сы Ра сіі», док тар псі ха ла-
гіч ных на вук Сяр гей Кан ды бо віч, і 
па эт, пра за ік, пе ра клад чык, ды рэк-

тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра-
ту ра» Алесь Ба дак, і пе ра клад чык, 
на мес нік ды рэк та ра Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» — га лоў ны рэ дак-
тар ча со пі са «Нё ман» Аляк сей 
Ча ро та, рус кі па эт Ана толь Усаў 
(між ін шым, ро дам з Бе ла ру сі — з 
Го мель шчы ны)... І ў час раз мо вы, 
пра якую ідзе га вор ка, і ра ней — на 
па доб ных су стрэ чах і дыс ку сі ях не 
толь кі ў Маск ве, але і ў Мін ску — 
яны заў сё ды вы лу ча лі і вы лу ча юць 
роз ныя прак тыч ныя ідэі. Во пыт гэ-
тых іні цы я та раў бе ла рус ка-ра сій-
ска га лі та ра тур на га су пра цоў ніц тва 
зна чыць вель мі і вель мі шмат. Та му 
да іх пад ка зак вар та і пры слу хац ца. 
Даў но, на прык лад, на спе ла па трэ ба 
ар га ні за цыі шы ро ка га бе ла рус ка-
ра сій ска га твор ча га се мі на ра лі та-
ра тур най мо ла дзі. І з аба вяз ко вай 
сек цы яй мас тац ка га пе ра кла ду ў 
ім. Лі та ра ту ра — гэ та заў сё ды асо-
бы. І ка лі, на прык лад, па сяб ру юць 
тыя ці ін шыя твор цы, па гу та раць 
адзін з ад ным ча сам — і сам-на сам, 
то, ві даць, ка рыс ці з гэ та га бу дзе не 
ме ней, а шмат кроць бо лей, чым з 
ін шай на ра ды.

Лі та ра тур ную мо ладзь на шых 
кра ін яд нае і кон курс «Мост друж-
бы», які ла дзіць Па ста ян ны ка мі тэт 
Са юз най дзяр жа вы. Ха це ла ся б, каб 
у кон кур су бы ло доў гае жыц цё. Тым 
больш, што па яго вы ні ках вы хо дзіў 
аль ма нах на дзвюх мо вах. Мі ністр 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі Лі лія Ана ніч 
за ўва жы ла, што сё ле та ў Бе ла ру сі 
рас па ча ты кон курс на леп шы твор 
ся род мо ла дзі Ра сіі і Бе ла ру сі і ін шых 
кра ін СНД. За сна ва лі яго мі ніс тэр-
ства і Вы да вец кі дом «Звяз да».

...«Круг лы стол» «Бе ла рус кая 
лі та ра ту ра ў Ра сіі: сён ня і заўт ра», 
не су мнен на, мог бы стаць ас но вай 
да грун тоў най на ву ко ва-прак тыч-
най кан фе рэн цыі на тэ му «Бе ла рус-
ка-ра сій скія лі та ра тур ныя ад но сі ны 
на су час ным эта пе». Але ў ар га ні-
за цыі та кой дыс ку сій най і вель мі 
вар тай, свое ча со вай тэ ма тыч най 
пля цоў кі, ка неш не ж, не абы сці ся 
без удзе лу на ву коў цаў. У пер шую 
чар гу — Ін сты ту та лі та ра ту раз наў-
ства імя Ян кі Ку па лы На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і Ін сты ту та 
су свет най лі та ра ту ры імя М. Гор ка-
га Ра сій скай ака дэ міі на вук. Каб не 
згу біць на пра ца ва нае ра ней, каб 
ра зам іс ці на пе рад, трэ ба вы лу чаць 
і рэа лі зоў ваць но выя іні цы я ты вы, 
ума цоў ваць грунт твор чых зно сін 
і сён ня.

Па вел АЛЬ СО ВЫ,
Маск ва — Мінск.

РОД НАЕ СЛО ВА: ДА РО ГА Ў ШЫ РО КІ СВЕТ
У Дзе ла вым і куль тур ным комп лек се Па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

прай шоў «круг лы стол» «Бе ла рус кая лі та ра ту ра ў Ра сіі: сён ня і заўт ра»
Як бе ла рус кае сло ва па да рож ні чае па све це? Ка го пе ра кла да юць у 
бліз кіх і да лё кіх ад Бе ла ру сі кра і нах? Ка го з бе ла рус кіх пісь мен ні каў 
прос та ве да юць на пла не це? Не су мнен на, для ай чын най лі та ра ту ры 
гэ тыя пы тан ні з'яў ля юц ца над звы чай хва лю ю чы мі, важ ны мі. І, ка-
неш не ж, ва ўсе дзе ся ці год дзі, а мо на ват і ва ўсе ста год дзі пы тан ні 
та ко га кштал ту раз гля да лі ся най перш у фар ма це бе ла рус ка-ра сій-
скіх зно сін. Ураж лі вым у гэ тым пла не з'яў ля ец ца двац ца тае ста год-
дзе, ка лі і Ра сія мно гім міль ё нам чы та чоў ад кры ва ла бе ла рус кую 
лі та ра ту ру, бе ла рус кі мас тац кі свет, а яшчэ — праз рус кую мо ву, 
праз маг чы мас ці мас коў скіх вы да вец тваў і най перш мас коў скіх 
масме дыя ўво дзі ла леп шыя тво ры бе ла рус кіх пісь мен ні каў у ін шыя 
кра і ны. Тым больш, што быў і во пыт вы дан ня ра ма наў, апо вес цяў, 
апа вя дан няў, паэ тыч ных тво раў на цы я наль ных лі та ра тур у Маск ве 
і на анг лій скай, ды ін шых мо вах све ту. Адзін толь кі во пыт ча со пі са 
«Са вец кая лі та ра ту ра» ча го вар ты! Дзя ку ю чы гэ та му вы дан ню тво ры 
і мно гіх у тым лі ку бе ла рус кіх пісь мен ні каў бы лі пе ра кла дзе ны на 
анг лій скую, іс пан скую, ня мец кую, фран цуз скую мо вы. А з 1949 го да 
ча со піс вы хо дзіў і па-поль ску. Мож на пры га даць яшчэ і мас коў скае 
вы да вец тва «Прог ресс»...

Ура чыс тае ад крыц цё па-
віль ё на «Кос мас» ад бы-
ло ся ў Мін скім аэ ра клу бе 
ДТСА АФ. Ця пер, за ві таў-
шы ў па сё лак Ба ра вая, які 
по бач са ста лі цай, мож на 
ўба чыць уні каль ныя экс-
па на ты на кас міч ную тэ ма-
ты ку. А на тэ ры то рыі 50-й 
змя ша най авія ба зы, што 
ў Ма чу лі шчах, уша на ваць 
па мяць ге ро яў-авія та раў.

Пер шы мі кас міч ныя экс па-
на ты му зея-па віль ё на аца ні-
лі кас ма на ўты — ура джэн цы 
Бе ла ру сі, лёт чы кі-кас ма на-
ўты СССР і Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, сла ву тыя лёт чы кі-вы-
пра ба валь ні кі. На вед валь ні кі 
экс па зі цыі, ся род якіх і вы со-
ка па стаў ле ныя дзяр жаў ныя 
асо бы, уба чы лі спус каль ны 
апа рат ка раб ля «Са юз», ла жа-
мент і ска фандр кас ма на ўта 
Пят ра Клі му ка, ма не кен у кас-

міч ным ска фанд ры, кас цю мы 
экі па жа між на род най кас міч-
най стан цыі і на бор бар та во га 
хар ча ван ня для кас ма на ўтаў. 
З да па мо гай да ку мен таў і фо-
та здым каў усе ах вот ныя азна-
ё мі лі ся з асноў ны мі эта па мі за-
сва ен ня кос ма су.

— Сён ня ад кры ва ец ца 
пер шы ў Бе ла ру сі му зей ны 
па віль ён, пры све ча ны кос ма-
су, — ад зна чыў пад час ура чыс-
та га ме ра пры ем ства дзяр жаў-
ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі 
Ста ні слаў ЗАСЬ. — Гэ та на ша 
да ні на па ва гі тым, хто ста яў ля 
вы то каў раз віц ця га лі ны. Бе-
ла русь з са ма га па чат ку бы ла 
ўклю ча на ў кас міч ныя рас пра-
цоў кі. Мно гія на шы зем ля кі ста-
я лі ля вы то каў кас ма на ўты кі.

Гэ тыя лю дзі, які мі га на рыц-
ца Бе ла русь, — Пётр Клі мук, 
Ула дзі мір Ка ва лё нак і Алег 
На віц кі — ста лі га лоў ны мі ге-
ро я мі ме ра пры ем ства. Кож ны 

з іх пе ра даў му зею-па віль ё ну 
свае рэ чы.

У экс па зі цыі — ска фандр 
Пят ра Клі му ка, у якім кас ма наўт 
здзейс ніў свой дру гі кас міч ны 
па лёт. На ад крыц ці па віль ё на 
ге не рал-пал коў нік у ад стаў цы 
пры знаў ся, што га на рыц ца Бе-
ла рус сю і яе людзь мі, а так са-
ма ра ду ец ца пос пе хам кра і ны. 
«Яшчэ раз пе ра ка наў ся, што 
са мае вя лі кае ба гац це — гэ-
та лю дзі, якія ро бяць усё, каб 
і зям ля бы ла ба га цей шая, і 
са мі яны бы лі больш за мож-
ны мі», — пе ра ка на ны двой чы 
Ге рой Са вец ка га Са ю за Пётр 
КЛІ МУК.

Кас ма наўт Ула дзі мір КА-
ВА ЛЁ НАК рас ка заў, што на 
Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе 
адзін з ар га ні за та раў сён няш ня-
га ме ра пры ем ства вы сту піць з 
пра па но вай, каб Бе ла русь пры-
ня ла ўдзел у пад рых тоў цы сва іх 
кас ма на ўтаў. Па сло вах двой чы 

Ге роя Са вец ка га Са ю за, не вы-
клю ча на, што бе ла ру сы змо гуць 
па сту паць у Цэнтр пад рых тоў кі 
кас ма на ўтаў у Ра сіі. «Кас ма на-
ўтам стаць прос та, вар та толь кі 
за ха цець, — упэў не ны Ула дзі мір 
Ка ва лё нак. — Так што, юна кі і 
дзяў ча ты з Бе ла ру сі, на пе рад 
у аэ ра клу бы — на са ма лё ты! А 
по тым — у кос мас!»

— Кос мас — гэ та вель мі 
па трэб ная сфе ра дзей нас ці ча-
ла ве ка, — лі чыць кас ма наўт-
вы пра ба валь нік, Ге рой Ра сіі 
Алег НА ВІЦ КІ. — Перс пек ты-
вы ў нас ве лі зар ныя. На прык-
лад, мы раз гля да ем па лё ты да 
да лё кіх пла нет.

Свое асаб лі вым пра ця гам 
ме ра пры ем ства ста ла ад крыц-
цё Алеі Ге ро яў 50-й змя ша най 
авія цый най ба зы Уз бро е ных 
Сіл, што дыс ла ку ец ца ў Ма чу-
лі шчах.

— Мы пом нім, што во і ны 50-
га асоб на га змя ша на га авія-

цый на га пал ка пра яві лі най-
вы шэй шую муж насць і ге ра-
ізм у хо дзе ва ен ных дзе ян няў 
у Аф га ні ста не, ка лі ўпер шы ню 
ў най ноў шай гіс то рыі ме на ві та 
во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты кі ну лі 
вы клік між на род на му тэ ра рыз-
му і спро бам увес ці свет у пост-
цы ві лі за цый ны ха ос, — ска заў 
пад час ад крыц ця Алеі Ге ро яў 
на чаль нік Ге не раль на га шта-
ба Уз бро е ных Сіл — пер шы 
на мес нік мі ніст ра аба ро ны 
ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО-
НЕЎ. — Пра ба я вое на пру жан-
не лёт на га скла ду, які ва я ваў у 
Аф га ні ста не, свед чаць на ступ-
ныя фак ты. За су ткі кож ны 

лёт чык у ся рэд нім здзяйс няў 
да 6—8 ба я вых вы ле таў, а за 
год зна хо джан ня ў Аф га ні ста-
не лёт ны склад вы ка наў да 800 
вы ле таў з агуль ным на лё там 
больш як ты ся чу га дзін.

Пас ля та го, як Алея Ге ро яў 
ура чыс та ад кры ла ся пад гу кі 
ва ен на га ар кест ра, га на ро выя 
гос ці і ўсе пры сут ныя ўба чы лі 
ва ен ную тэх ні ку, якая ста іць 
на ўзбра ен ні вай ско вай час ці, 
на ве да лі са ма лёт-му зей во ін-
скай сла вы.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.  
kanyuta@zviazda.by
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КАС МІЧ НАЯ ПА МЯЦЬ
Пад Мінск ам ура чыс та ад кры лі па віль ён «Кос мас» і Алею Ге ро яў
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