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Дзяр жаў ныя 
сім ва лы 

ў мас тац кіх тво рах
Му зей су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці — 

фі лі ял На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея 
пра во дзіць ад кры ты кон курс твор чых ра бот 
«Сім ва лы ма ёй кра і ны». Ён пры мер ка ва ны да 
25-год дзя Дзяр жаў на га сця га і Дзяр жаў на га 
гер ба.

На кон курс пры ма юц ца твор чыя ра бо ты з 
вы явай дзяр жаў ных с ім ва лаў Бе ла ру сі. Ра бо-
ты мо гуць быць вы ка на ны ў роз ных тэх ні ках: 
жы ва піс, гра фі ка, рос піс па шкле, са ло ма плас-
ты ка, вы шыў ка і ін шыя. «Мэ та — па ка заць у 
мас тац кіх тво рах дзяр жаў ныя сім ва лы як не ад'-
ем ны ат ры бут су ве рэ ні тэ ту на шай кра і ны», — 
ад зна чы лі ў му зеі.

Кон курс пра ду гледж вае два эта пы. Пры ём, 
апра цоў ка і ад бор твор чых ра бот пра хо дзяць з 
3 лю та га да 13 кра са ві ка 2020 го да. Фі наль ны 
этап, на якім бу дуць вы зна чаць пе ра мож цаў і 
лаў рэ а таў, бу дзе доў жыц ца з 14 кра са ві ка да 
5 мая. Удзель ні каў бу дзе ацэнь ваць пра фе сій-
нае жу ры. Ства раль ні каў леп шых тво раў узна-
га ро дзяць дып ло ма мі і па мят ны мі па да рун ка мі. 
Твор чыя ра бо ты пе ра мож цаў возь муць удзел 
у ча со вай экс па зі цыі, ар га ні за ва най у му зеі 
су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці ў го нар 
25-год дзя за цвяр джэн ня дзяр жаў ных сім ва лаў.

У До ме лі та ра та ра са бра лі-
ся паэ ты, пра за ікі, пуб лі цыс ты, 
лі та ра ту раз наў цы, лі та ра тур-
ныя кры ты кі, края знаў цы, вы-
даў цы, прад стаў ні кі аду ка цый-
ных уста ноў і гра мад скіх ін сты-
ту цый з двух дзя сят каў кра ін 
бліз ка га і да лё ка га за меж жа: 
Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Сла-
ва кіі, Вя лі ка бры та ніі, Азер бай-
джа на, Іра на, Уз бе кі ста на, Ка-
зах ста на і ін шых.

Ся род гас па да роў су стрэ чы 
бы лі ў пер шую чар гу тыя, хто 
мае най боль шы плён у раз віц-
ці між на род ных лі та ра тур ных 
ста сун каў — Але на Стэль мах, 
Ма рыя Ко бец, Іна Фра ло ва, На-
тал ля Са вет ная, Хіз ры Аса ду-
ла еў, Але на Ба бок, Свят ла на 
Бы ка ва, Ана толь Мац ві ен ка, 
Ула дзі мір На ву мо віч.

Пад трым ку ў пра вя дзен ні 
круг ла га ста ла ака за лі прад-
стаў ні кі Гра мад скай па ла ты 
Са юз най дзяр жа вы, у пры ват-
нас ці кі раў нік апа ра та ар га ні за-
цыі, сяб ра Са ю за пісь мен ні каў 
Ра сіі Аляк сандр Аль шэў скі.

* * *
Ме ма ры яль ная за ла До ма 

лі та ра та ра, па сло вах стар шы-
ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-
ру сі Мі ка лая Чар гін ца, бы ла 
абра на пля цоў кай па ся джэн-
ня не здар ма: у ёй зме шча ны 
проз ві шчы і парт рэ ты бе ла рус-
кіх пісь мен ні каў — удзель ні каў 
Дру гой су свет най вай ны, якія 
зма га лі ся су праць фа шыз-
му — па гро зы для на ро даў 
бы ло га Са вец ка га Са ю за і ін-
шых кра ін све ту. Абра на яна 
яшчэ і за ка мер насць пра сто-
ры, дзе мож на ад чуць ед насць 
і та ва рыс касць. Мі ка лай Чар-
гі нец вы сту піў з пры ві таль ным 
сло вам, прад ста віў кож на га з 
пры сут ных аса біс та і ўзяў на 
ся бе аба вяз кі ма дэ ра та ра 
круг ла га ста ла, ад зна чыў шы 
шы ры ню ўзня тай праб ле ма-
ты кі па ся джэн ня, пра па на ваў 
усім ах вот ным вы ка зац ца, 
рас ка заць пра до свед ра бо ты 
ў лі та ра ту ры, па ды ску та ваць, 
па ра іць ад но ад на му.

Асаб лі ва вост рай тэ май, уз-
ня тай ма дэ ра та рам і пра цяг-
ну тай у пра мо вах шмат лі кіх 
гас цей, ста ла ма раль на-этыч-
нае пы тан не ў су час най лі та-
ра ту ры, праб ле ма ду хоў на га 
вы ха ван ня ча ла ве ка праз мас-

тац тва. У гэ тым кан тэкс це раз-
гля да ла ся і за па тра ба ва насць 
кні гі і чы тан ня ся род су час най 
мо ла дзі. Сак ра тар Са ю за пісь-
мен ні каў Ра сіі Юрый Шчур коў 
за ўва жыў, што вар та ўста ля-
ваць зда ро вы ба ланс па між 
«ча ла ве кам све ту» і па тры ё-
там у све та по гля дзе су час на га 

ма ла до га па ка лен-
ня і што гэ тая праб-
ле ма так са ма мо жа 
вы ра шыц ца праз 
лі та ра ту ру. Па эт і 
пе ра клад чык Юрый 
Шчар ба коў са шка-
да ван нем ад зна-
чыў, што ма ла дыя 
пісь мен ні кі, та ле-
на ві тыя і адо ра ныя, 
з пры чы ны стра ху 
не за па тра ба ва нас ці 
лі та ра тур на га тво ра 
сы хо дзяць у ін шыя 
сфе ры дзей нас ці, ад нак пра-
дэ ман стра ваў і вы па дак вы-
клю чэн ня — пра дэк ла ма ваў 
верш якуц ка га паэ та Гаў ры і ла 
Анд ро са ва.

* * *
Ад но з важ ных пы тан няў 

су стрэ чы — уза е ма да чы нен-
ні лі та ра тур у све це, спо са бы 
па шы рэн ня на цы я наль на га 
мас тац ка га сло ва ся род ін шых 
кра ін. У гэ тым ас пек це вы ка-
за лі ся пісь мен ні кі-пе ра клад-
чы кі і вы даў цы, якія ўвод зяць 
за меж ныя тво ры ў свой куль-
тур ны кан тэкст. Ся род іх — Ва-
ле ры Тур гай, Юрый Шчар ба коў 
(Ра сія), Ан хе ла Эс пі но са Ру іс 
(Іс па нія), Ма ры ян Сер ват ка 
(Сла ва кія), Аляк сандр На ўроц-
кі (Поль шча) і ін шыя.

За ха ван не су вя зяў праз па-
мяць, праз ме ма ры я лі за цыю 
пра дэ ман стра ва лі на круг лым 
ста ле Ар кадзь Ял фі маў і Юрый 
Пер мі наў (Ра сія), якія прэ зен-
та ва лі на сё лет няй кніж най вы-
стаў цы вы дан не «Бел ору сы в 
Сибири» — грун тоў на пад рых-
та ва ныя ма тэ ры я лы ра да во-
даў, жыц ця пі саў, эпі ста ляр най 
спад чы ны, дзён ні каў, па да рож-
ных на та так і вер шаў паэ таў 
вы сыл кі Але ся Га ру на, Сяр гея 
Да рож на га, Ядз ві гі Бя ган скай, 
Анд рэя Алек санд ро ві ча, пе-
ра кла дзе ныя на рус кую мо ву 
Інай Фра ло вай. Бы лы па сол 
Сла ва кіі ў Бе ла ру сі, па эт і пе-
ра клад чык Ма ры ян Сер ват ка 
рас ка заў, якія ме ра пры ем ствы 
пра хо дзяць у Сла ва кіі ў го нар 
Ян кі Ку па лы, Ры ма Абы за ва 

(Ра сія) — пра адзі ны ў іх кра і-
не му зей-ква тэ ру Пес ня ра ў Та-
тар ста не (ся ло Пе чы шчы), дзе 
па эт жыў у эва ку а цыі.

Ма ла дая іс пан ская пісь мен-
ні ца і пе ра клад чы ца Ан хе ла Эс-
пі но са Ру іс за зна чы ла, што ёй 
вель мі пры ем на лі чыц ца част кай 
бе ла рус кай лі та ра ту ры — ад ной 
з са мых ба га тых лі та ра тур у све-
це. І па жар та ва ла: «Бо ў Іс па ніі 
ні вод на га са ю за пісь мен ні каў 
ня ма, а ў Бе ла ру сі — аж два!» 
На га да ем, што спа да ры ня Ан-
хе ла аба ра ні ла кан ды дац кую 
ды сер та цыю па бе ла рус кай лі-
та ра ту ры, плён на пе ра кла дае з 
бе ла рус кай на іс пан скую мо ву, 
а так са ма з за меж ных моў — на 
бе ла рус кую.

Пуб лі цыст, на мес нік га лоў-
на га рэ дак та ра ра сій ска га 

ча со пі са «Наш современник» 
Аляк сандр Ка зін цаў, ба дай, 
адзін з са мых час тых на вед-
валь ні каў Бе ла ру сі ся род пры-
сут ных, па дзя ліў ся ўра жан ня мі 
шмат га до вых цёп лых і плён ных 
ста сун каў з бе ла рус кі мі пісь-
мен ні ка мі. Ад зна чыў шы, што іх 
вы дан не з'яў ля ец ца ў тым лі ку 
фар пос там бе ла рус ка га сло ва, 
Аляк сандр Іва на віч пе ра даў у 
Са юз пісь мен ні каў све жы ну-
мар ча со пі са.

Пра маг чы мас ці на ву ко ва-
куль тур на га аб ме ну з Азер бай-
джа нам рас ка за ла спа да ры ня 
Фло ра На джы, пра фе сар Ба-
кін ска га сла вян ска га ўні вер сі-
тэ та, га лоў ны рэ дак тар ча со пі-
саў «Рус кая мо ва і лі та ра ту ра 
ў Азер бай джа не», YОL, якая 
сё ле та пры еха ла ў Бе ла русь 
упер шы ню.

Аляк сандр На ўроц кі, імя 
яко га ўжо гу ча ла, пра дэ ман-
стра ваў плён су пра цоў ніц тва 
з бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі — 
су мес ныя поль ска-бе ла рус кія 
мас тац кія збор ні кі, па дзя ліў ся 
тым, як прай шоў Фес ты валь 
сла вян скай паэ зіі, скла да нас-
ця мі і сак рэ та мі ар га ні за цыі 
та кіх ме ра пры ем стваў.

Пісь мен нік-ма ры ніст, жур-
на ліст, афі цэр-пад вод нік Мі ка-
лай Чар ка шын ад зна чыў, што 
апош нія яго ра ма ны (у пры ват-
нас ці, прэ зен та ва ная на вы-
стаў цы кні га «Брестские вра-
та»), звя за ны з на шай кра і най, 
а яго на ступ ны твор пі шац ца 

па-бе ла рус ку. Сяст-
ра пісь мен ні ка, лі-
та ра тар і пуш кі ніст 
Ла ры са Чар ка шы-
на рас ка за ла пра 
ка рот кі ві зіт Аляк-
санд ра Пуш кі на ў 
Бе ла русь.

* * *
За вяр шыў ве ча-

ры ну аў тар і вы ка-
наў ца Рэ нат Іб ра гі-
маў, які па да ра ваў 
ка ле гам дыс кі і кні гі 
са сва і мі тво ра мі, а 

так са ма, па шмат лі кіх прось-
бах, пра спя ваў пес ню.

На пры кан цы су стрэ чы гас-
цей ча ка ла ўзна га родж ван не 
па мят ны мі зна ка мі і па дзя ка мі 
ад ар га ні за та раў ме ра пры ем-
ства. Гос ці вы ка за лі за хап лен-
не пры га жос цю бе ла рус кай 
ста лі цы, гас цін нас цю яе жы-
ха роў, па дзя ка ва лі за вы дат-
ны пры ём і ар га ні за цыю ме-
ра пры ем ства. Гэ тым ве ча рам 
біб лі я тэ ка Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі па поў ні ла ся, ба дай, 
не ад ным дзя сят кам доб рых 
кніг на роз ных мо вах. Спа-
дзя ём ся, гас па да ры круг ла га 
ста ла атры ма лі і но выя пра-
па но вы аб су пра цоў ніц тве на 
бу ду чы ню.

Ма ры на ВА РА БЕЙ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

«Пер ша цвет»-2020:«Пер ша цвет»-2020:

Паэ зія і про за 
ма ла дых
Чац вёр ты год за пар 

пры хо дзіць да чы та ча 
аль ма нах «Пер ша цвет», 

які вы дае «Мас тац кая лі та ра ту ра»
У вы дан ні 

з м я  ш ч а  ю ц  ц а 
тво ры паэ зіі і 
про зы аў та раў, 
якія пе ра маг-
лі ў лі та ра тур-
ным кон кур се 
ма ла дых пісь-
мен ні каў з ад-
най мен най наз-
вай — «Пер ша-
цвет». Сё ле та 
на  дру  ка  ва  ны 
вер шы, апа вя дан ні Да ні і ла Ары а на ва, Аляк-
санд ра Бон да ра ва, Мі кі ты Ва ран цо ва, Ці му ра 
Вы чу жа ні на, Да р'і Вя чэр кі, Анас та сіі Га ко ці най, 
Яў ге ніі Ка зар ца вай, Ары ны Кар по віч, Ка ця ры ны 
Кас це віч, Анас та сіі Ка ла цэй, Ган ны Ко мар, Яны 
Крэ мень (Іо ны Флінт), Тац ця ны Кур ма зіі, Мак-
сі ма Маш кі на, На стас сі Міш ка вец (Са мчан ка), 
Але сі Мя лік, Ган ны Не баў сен ка (Клі ма ко вай), 
Воль гі Ро пат, Над зеі Та чыц кай, Аляк санд ра 
Ці то ва. На клад вы дан ня — 450 эк зэмп ля раў. 
Зу сім не вя лі кая ліч ба, але ж і гэ тай коль кас ці 
да стат ко ва, каб чы тач у Бе ла ру сі па чуў пра 
но выя ім ёны, каб зай меў пэў нае ўяў лен не пра 
тое, ку ды, у якіх  кі рун ках раз ві ва ец ца твор часць 
ма ла дых лі та ра та раў.

Спа дзя ём ся, што вы пуск аль ма на ха «Пер-
ша цвет» ста не доб рай тра ды цы яй, а ад най-
мен ны Між на род ны кон курс бу дзе і на да лей 
пры цяг ваць ува гу юных твор цаў Бе ла ру сі, а 
так са ма ін шых да лё кіх і бліз кіх кра ін. Да рэ чы, 
пра во дзіц ца кон курс пры пад трым цы Вы да-
вец ка га до ма «Звяз да», а не па срэд на — пры 
пад трым цы ча со пі саў «Ма ла досць», «Нё ман», 
га зе ты «Лі та ра ту ры і мас тац тва».

Сяр гей ШЫЧ КО.

Ад но з важ ных ме ра пры ем стваў, пры мер ка ва-

ных да тра ды цый най Мін скай між на род най кніж-

най вы стаў кі-кір ма шу — сім по зі ум лі та ра та раў «Пісьмен-

нік і час», у ар га ні за цыі яко га ўдзель ні ча юць Мі ніс тэр-

ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 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» пры пад трым цы Між на род на га 

фон ду гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва, а так са ма Па ста ян-

на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі.

У пер шы дзень вы стаў кі пад па тра на жам 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі ў ме жах буй но га 

лі та ра тур на га фо ру му прай шоў круг лы стол на тэ му 

«Пісь мен нік. Кні га. Час».

СУ ГУЧ ЧАСУ ГУЧ ЧА ПРА ПІСЬ МЕН НІ КАЎ, 
КНІ ГІ І ЧАСАб чым га ва ры лі 

май стры мас тац ка га сло ва з роз ных кра ін 
на круг лым ста ле ў До ме лі та ра та ра


