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Мі ністр ін фар ма цыі Бе-

ла ру сі Аляк сандр КАР ЛЮ-

КЕ ВІЧ:

— Сім по зі ум з'яў ля ец ца 

пля цоў кай для ўма ца ван-

ня мі ра лю бі вых і доб ра су-

сед скіх ад но сін. Пя ты раз у 

краі не са бра лі ся пісь мен ні кі 

з роз ных кра ін — Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Азер бай джа на, Вя лі-

ка бры та ніі, Венг рыі, Гер ма-

ніі, Іта ліі, Ка зах ста на, Лат-

віі, Літ вы, Мал до вы, ЗША, 

Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на, 

Укра і ны, Фран цыі. Тра ды-

цыя на ша га сім по зі у ма вы-

рас ла з тых круг лых ста лоў, 

якія пра хо дзяць у рам ках 

Дня бе ла рус ка га пісь мен-

ства ў ве рас ні кож на га го да, 

па чы на ю чы з 2007-га. Ка лі 

мы за дум ва лі ся пра мэ ты 

сім по зі у ма, які пра во дзіц-

ца з 2015 го да, то спа дзя-

ва лі ся на тое, што ён ста не 

пля цоў кай для мі ра лю бі вых 

доб ра су сед скіх ад но сін у 

гу ма ні тар най сфе ры, га лі не 

куль ту ры, лі та ра ту ры, мас-

тац тва. Круг лы стол і сім-

по зі ум да па ма га юць 

злу чыц ца пе ра клад чы-

кам роз ных кра ін, дзя-

ку ю чы якім бе ла рус кую 

лі та ра ту ру па чы на юць 

прад стаў ляць шы рэй у 

све це. Та кім чы нам мы 

пе ра хо дзім ад раз моў 

пра раз' яд на насць, да 

спраў, якія вя дуць да 

яд нан ня, кан са лі да цыі і 

асэн са ван ня та го, што 

мы па він ны быць ра зам. 

А на шым па моч ні кам у 

да сяг нен ні доб рых на-

ме раў па він на стаць 

мас тац кае сло ва.

Стар шы ня Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ:

— Мін ская кніж ная 

вы стаў ка на строй вае на 

твор часць. Ха чу звяр нуць 

ува гу, што нам усім па трэб-

на да та го ж і лі та ра тур ная 

кры ты ка. Пры чым не прос та 

доб рая, а кан струк тыў ная, 

якая дае як маг чы масць ад-

чуць знач насць сва ёй пра цы, 

так і ўба чыць не да хо пы і па-

мыл кі. Але ра біць гэ та трэ ба 

та кім чы нам, каб пісь мен нік 

зра зу меў, што яго не пры ні-

жа юць і не аб ра жа юць, а да-

па ма га юць ства раць. Важ на 

зай мац ца і мас тац кі мі пе ра-

кла да мі, і най больш вы дат-

на, каб тво ры пе ра кла да лі ся 

ме на ві та нось бі та мі мо вы. 

Бы ло б ня дрэн на ства рыць 

аса цыя цыю пе ра клад чы каў, 

кры ты каў-між на род ні каў, 

якія б «за да ва лі тон пра-

віль нас ці пе ра кла ду»... Ха чу 

па дзя ліц ца ад ным сак рэ там. 

Ча сам чы ноў ні кі не хо чуць 

пры зна ваць пісь мен ні каў, 

прыходзіцца штось ці да во-

дзіць пер шым. Ад нак нам 

трэ ба час цей на гад ваць ім 

ад ну іс ці ну. Чым ад роз ні ва-

ец ца чы ноў нік ад пісь мен-

ні ка? Тым, што пісь мен ні ка 

ні ко лі не на за вуць бы лым.

Стар шы ня Са ю за пісь-

мен ні каў Да ге ста на, на-

род ны па эт Ма га мед 

АХМЕ ДАЎ:

— Ча сы змя ня юц ца, змя-

ня юц ца і пісь мен ні кі. Але 

за ста ец ца веч нае: гэ та на-

ша Ра дзі ма, на ша мо ва, 

наш род. Паэ зія — вяр шы ня 

ўся го. Ве ліч на ро даў вы зна-

ча ец ца ве ліч чу яго паэ зіі. 

Што ёсць у на ро да са ма га 

дас ка на ла га, са ма га бяс-

цэн на га, са ма га вы шын на-

га? Гэ та яго мо ва. Без мо вы 

на род не іс нуе. А ў мо вы яе 

вяр шы ня — паэ ты. Пра гэ та 

асаб лі ва сён ня да во дзіц ца 

ду маць і ка заць, бо паў сюд-

на ідзе гла ба лі за цыя. І ка лі 

вя лі кія на ро ды і мо вы яшчэ 

мо гуць гэ та вы тры маць, то 

ка лі гэ та да хо дзіць да ма ла-

лі кіх на ро даў і іх моў, уз ні-

ка юць праб ле мы. Та му кож-

ны ча ла век, кож ны пра ект, 

па-са праўд на му та ле на ві ты 

аб Бо га, ня се ў са бе за рад 

сва ёй ста ра жыт най, ба га тай, 

ма лі тоў най, род най мо вы — 

у гэ тым выяў ля ец ца ба гац це. 

У Да ге ста не заў сё ды бы ла 

ма літ ва — пе рад ро да мі, пе-

рад біт вай, пе рад ма ці, пе рад 

жан чы най. Та му ў свой час 

Да ге стан на ра дзіў вя лі ка-

га паэ та Рас ула Гам за та ва, 

яко га мож на бы ло на зваць 

на род ным паэ там уся го Са-

вец ка га Са ю за. Да гэ туль яго 

вер шы і пес ні гу чаць, іх ве да-

юць, іх лю бяць, іх пе ра кла да-

юць. Яго вер шы ста лі з'я вай 

у лі та ра ту ры.

Ды рэк тар Ін сты ту та лі-

та ра ту ры і мас тац тва імя 

Аў э за ва ў Ка зах ста не Кен-

жа хан МА ТЫ ЖА НАЎ:

— 2019 год аб' яў ле ны ў 

СНД Го дам куль ту ры. Па-

пу ля ры за цыя чы тан ня і на-

цы я наль ных лі та ра тур ста-

нуць клю ча вы мі для мно гіх 

фо ру маў і су стрэч. Старт 

усім бу ду чым пра ек там сён-

ня да юць бе ла ру сы, акрэс-

лі ва ю чы кі рун кі да лей ша га 

куль тур на га, лі та ра тур на га 

су пра цоў ніц тва... Гіс то ры ка-

куль тур ны шлях на ро да, як 

вя до ма, за хоў ва юць і пе ра-

да юць бу ду чым па ка лен ням 

на цы я наль ныя лі та ра ту ры. 

Чы та ю чы лі та ра ту ру ін шай 

кра і ны, мы лепш ра зу ме-

ем яе на род. Уз ба га чэн не 

на цыя наль ных лі та ра тур 

су свет ным во пы там ад-

бы ва ец ца праз пе ра клад 

мас тац кіх лі та ра тур, ак ту-

аль насць і знач насць яко га 

ў ХХІ ста год дзі ўзрас тае. 

У Ка зах ста не па спя хо ва 

рэа лі зу ец ца пра гра ма, іні-

цы я ва ная прэ зі дэн там Нур-

сул та нам На за рба е вым, у 

ме жах пра ек та па пе ра кла-

дзе най леп шых тво раў мас-

тац кай лі та ра ту ры на шэсць 

моў на ро даў све ту.

Пуб лі цыст, пе ра клад-

чык, пісь мен нік са Сла ва-

кіі Мар' ян СЕР ВАТ КА:

— Што зна чыць сур' ёз ны 

пе ра клад? Ён мо жа мець 

па зі тыў ны ўплыў і не га-

тыў ны. Я ўспа мі наю жарт 

пра тое, што та кое паэ зія? 

Ка жуць, што паэ зія — гэ та 

тое, што руй ну ец ца пры пе-

ра кла дзе. Ад нак та кі па ды-

ход — не заў сё ды праў да. 

На па чат ку куль ту ры заў сё-

ды бы ло сло ва. Па чы на ю чы 

ад Свя то га Пі сан ня. Ад нак 

у па чат ку сла вац кай куль-

ту ры быў пе ра клад сло ва. 

Вось ча му ён на столь кі 

важ ны.

Кі раў нік апа ра ту Цэнт-

ра пе ра кла даў пры Ка бі-

не це Мі ніст раў Азер бай-

джан скай Рэс пуб лі кі Яшар 

АЛІ ЕЎ:

— Больш за 20 га доў 

наш Цэнтр пе ра кла даў вы-

кон вае важ ную мі сію па 

зблі жэн ні куль тур, на ладж-

ван ні лі та ра тур ных су вя зяў, 

плён ным су пра цоў ніц тве 

ў лі та ра тур най твор час ці. 

20 га доў Цэнтр пе ра-

кла даў быў гра мад скай 

ар га ні за цы яй. Ад нак 

у 2014 го дзе атры маў 

ста тус уста но вы. За 

гэ ты час цэнт рам бы ла 

зроб ле на ве лі зар ная 

ра бо та па пра па ган дзе 

азер бай джан скай лі та-

ра ту ры ва ўсім све це. 

Так са ма мы зна ё мі лі 

чы та чоў з са праўд ны мі 

скар ба мі су свет най лі та-

ра ту ры, пе ра кла да ю чы 

тво ры та кіх мас ці тых аў-

та раў як Франц Каф ка, 

То мас Вулф і ін шыя. На-

ват у са мыя цяж кія ча-

сы мы не зла ма лі ся пад 

ціс кам ма тэ ры яль ных 

цяж кас цяў, але за ста лі-

ся вер ны мі вы со ка ду хоў най 

лі та ра ту ры. Ся род тво раў, з 

які мі мы пра цу ем, не су стрэ-

неш бе лет рыс ты кі, якую так 

лю бяць чы та чы. На дан не но-

ва га ста ту су ад кры ла пе рад 

цэнт рам но выя маг чы мас ці. 

Мы ста лі зай мац ца пе ра кла-

да мі на зу сім но вым уз роў ні. 

Ні ко лі азер бай джан ская лі-

та ра ту ра не бы ла прад стаў-

ле на су свет на му чы та чу так 

маш таб на.

Га лоў ны рэ дак тар «Ли-

тературной га зе ты» Мак-

сім ЗА МШАЎ:

— У раз мо вах пра мас-

тац кую лі та ра ту ру трэ ба 

па дзя ляць, што пі шуць, што 

вы да юць і як пра па ган ду юць. 

Бо тут ёсць пэў ная не ад па-

вед насць. Вы да вец кі свет не 

та кі шы ро кі, сур' ёз ная лі та-

ра ту ра, маг чы ма, не ка рыс-

та ец ца та кім вя лі кім по пы там 

у чы та ча на рын ку. Кні гар ні 

па він ны хут ка пра да ваць, 

каб вы жыць. А мас тац кая 

лі та ра ту ра не пра да ец ца так 

лёг ка і ак тыў на, як, на прык-

лад, кні гі па зда ро вым ла дзе 

жыц ця. Але на са май спра ве 

праб лем з мас тац кай лі та ра-

ту рай у Ра сіі ня ма. Ка лі вы 

па гле дзі це ка рот кія і доў гія 

спі сы лі та ра тур ных прэ мій, 

то ўба чы це ве лі зар ную коль-

касць ім ёнаў, 40—50 но вых 

кніг вы со ка га ўзроў ню. Да 

та го ж пры га да ем прад стаў-

ле ны на вы стаў цы сур' ёз ны 

мас тац кі ра ман «Брыс бен» 

Яў ге на Ва да лаз кі на, які 

вый шаў на кла дам у 35 ты-

сяч асоб ні каў. Гэ та ве лі зар-

ны на клад для на ша га ча су. 

Хоць пяць-шэсць га доў та му 

Яў ген Ва да лаз кін быў ні ко му 

не вя до мы, пра ца ваў на ву-

коў цам, не пі саў мас тац кую 

про зу. З ін ша га бо ку, ёсць 

кры зіс чы тан ня, лю дзі аб' ек-

тыў на ста лі менш чы таць. І 

тут спра ва на ват не ў тэм-

пе жыц ця. Прос та мы пе ра-

ста лі пра ца ваць над са бой, 

бу да ваць улас ную асо бу, а 

чы тан не аку рат вель мі важ-

нае. Але гэ та прой дзе. Эпо ха 

пост ма дэр ну, стра ты каш-

тоў нас цяў, стаў кі на ка му ні-

ка цыю і спа жы ван не, сфе ру 

па слуг — усё гэ та сы дзе.

Пра за ік, пуб лі цыст 

з ЗША Вік то рыя КІНГ:

— На маю дум ку, на цыя-

наль ная куль ту ра і лі та ра-

ту ра здоль ны паў плы ваць 

на раз віц цё пла не тар най 

свя до мас ці. Якім чы нам у 

гла ба лі за ва ным све це бу-

дзе іс на ваць пік сель ма ёй 

куль ту ры? На коль кі на цы-

я наль ны пісь мен нік здоль-

ны ства рыць ге роя, у якім 

бу дзе ідэн тыч насць як з яго 

мяс цо вы мі ры са мі, так і з 

пла не тар ны мі? Я мяр кую, 

што су час ныя тэх на ло гіі 

трэ ба зра біць на шай збро-

яй. На сён ня ўжо іс нуе ін-

стаг рам-паэ зія. Ад нак хто з 

паэ таў, пры сут ных на сім по-

зі у ме, па-са праўд на му там 

пра цуе? А па ло ва мо ла дзі 

ся дзіць ме на ві та на гэ тай 

плат фор ме. Трэ ба свае вер-

шы да да ваць да пэў ных ві-

зу аль ных воб ра заў — і та кім 

чы нам вы хо дзіць на ма ла-

дых лю дзей. Да ваць ім свае 

ідэі, сваё ўспры ман не све ту 

і ча ла ве ка... Нам па він ны 

да па маг чы чы ноў ні кі. І зра-

біць так, каб ай ціш ні кі, гэ тыя 

да свед ча ныя ў тэх на ло гі ях, 

ра зум ныя лю дзі, пра ца ва лі з 

паэ та мі і пісь мен ні ка мі і да-

па ма га лі ім.

Пуб лі цыст, на мес нік га-

лоў на га рэ дак та ра ча со-

пі са «Наш современник» 

Аляк сандр КА ЗІН ЦАЎ:

— Я пры яз джаю ў Бе-

ла русь ужо раз двац ца ты. 

І кож ны раз раб лю ад но і тое 

ж — пра шу на шых сяб роў, 

бе ла рус кіх пісь мен ні каў, 

да ваць свае тво ры для пуб-

лі ка цыі ў на шым ча со пі се. 

Кож ны год сё мы ну мар ча-

со пі са пры све ча ны Бе ла ру сі. 

Ад нак з кож ным го дам гэ та 

ро біц ца ўсё ця жэй. Дзесь-

ці з-за бя дот на га ста ну ча-

со пі саў. Не каль кі га доў мы 

ка за лі пра тое, што ча со пі сы 

на мя жы вы жы ван ня. І вось, 

зда ец ца, мя жа пя рой дзе на. 

Пры пы ні лі сваю ра бо ту ча-

со пі сы «Ок тябрь», «Оре он», 

са ма за ла, якая прад стаў ля-

ла ча со пі сы, за кры ла ся. На-

ту раль на, спра ва ў ня ўваж-

лі вас ці ўла ды. І тут га ва рыць 

вар та не пра змо ву, а прос та 

пра не вуц тва. Коль кі ра зоў 

лі та ра ту ра ў Ра сіі вы жы ва-

ла не за леж на ад ула ды, а 

ў су праць бор стве ўла дзе, 

за кошт лю бо ві чы та ча. Не-

вы пад ко ва, што, ка лі яна не 

ад чу ва ла гэ тай лю бо ві, яна 

га ва ры ла тра гіч ным го ла-

сам... Каб бы ло па чу та сло-

ва бе ла рус кіх пісь мен ні каў, 

пра тое, якія гэ та лю дзі, з 

го на рам, што зма га лі ся за 

сваю не за леж насць у Вя лі-

кую Ай чын ную вай ну! Мно гіх 

дзіў ных ідэй, якія гу чаць у 

Ра сіі сён ня ад нос на ва шай 

кра і ны, мож на бы ло б па-

збег нуць.

Пісь мен нік, пуб лі цыст з 

Фран цыі Ра мі рас ЛО ІК:

— Я жур на ліст, пра цую 

ў Фран цыі і пі шу кні гу пра 

Бе ла русь. У ма ім вы дан ні 

рас казва ец ца ў тым лі ку пра 

тое, як у за ход ніх СМІ асвят-

ля ец ца Бе ла русь. Част ка ма-

ёй пра цы пры све ча на та му, 

у якіх сфе рах Бе ла русь да-

сяг ну ла пос пе ху. Я раз маў-

ляў з людзь мі, якія ад каз ва-

юць за ахо ву на ва коль на га 

ася род дзя ў ва шай кра і не. І 

зра зу меў, што па лі ты ка ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя 

на шмат лепш раз ві та ў Бе-

ла ру сі, чым у ін шых кра і нах. 

Асаб лі ва гэ та да ты чыц ца ля-

соў на тэ ры то рыі Брэс тчы-

ны. Спа дзя ю ся, мая кні га ад-

крые Бе ла русь фран цу зам і 

ін шым лю дзям.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Кас ту ся ДРО БА ВА.

НА ПА ЧАТ КУ
БЫ ЛА ЛІ ТА РА ТУ РА

Пра што гу та ры лі на між на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў?
На між на род ным сім по зі у ме лі та ра та раў, 

на якім сё ле та на ад ным па ся джэн ні вы сту пі ла 

19 аў та раў з роз ных кра ін, як заў сё ды, бы ло 

го ра ча. Кож на му бы ло што ска заць — і ха це ла ся 

гэ та зра біць! Бо та кія лю дзі пісь мен ні кі. 

Іх спра ва — кры шач ку змя няць наш свет. 

Сім по зі ум, які пра хо дзіў у ме жах ХХVІ Мін скай 

між на род най кніж най вы стаў кі-кір ма шу, да па мог 

ім ад чуць і зра зу мець — а што ж ду ма юць ін шыя, 

на што скі роў ва юць свае твор чыя по гля ды? 

Та кім чы нам, раз мо ва ад бы ла ся! Толь кі не ка то рыя 

вы трым кі з яе мы са бра лі ў на шым ма тэ ры я ле.

«З ін ша га бо ку, ёсць 
кры зіс чы тан ня, лю дзі 
аб' ек тыў на ста лі менш 
чы таць. І тут спра ва 
не ў тэм пе жыц ця».

«Зра біць так, 
каб ай ціш ні кі, гэ тыя 
да свед ча ныя 
ў тэх на ло гі ях, ра зум ныя 
лю дзі, пра ца ва лі 
з паэ та мі 
і пісь мен ні ка мі, 
да па ма га лі ім».

«Эпо ха пост ма дэр ну, 
стра ты каш тоў нас цяў, 
стаў кі на ка му ні ка цыю 
і спа жы ван не, сфе ру 
па слуг — усё гэ та сы дзе».


