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Кам ран НА ЗІР ЛІ, 
пра за ік, пе ра клад чык, 
пуб лі цыст 
(Азер бай джан):

— Не ўпер шы ню 
пры яз джаю ў Бе ла русь. 
Ра ды пос пе хам ва шай 
кра і ны ў са цы яль ным, 
эка на міч ным раз віц ці. 
Уваж лі ва са чу праз са-

цы яль ныя сет кі за ўсі мі па дзея мі ў Бе ла ру сі. 
У Ба ку мне ўда ло ся за сна ваць кніж ную се-
рыю «Су час ная бе ла рус кая лі та ра ту ра». Ужо 
па ба чы лі свет ча ты ры кні гі. Ся род іх — і апа-
вя дан ні Але ся Ба да ка. Толь кі што мы вы да лі 
ра ман Мі ка лая Чар гін ца «Сы ны». Спа дзя ю ся, 
што сле дам за мною пе ра кла да мі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры на азер бай джан скую мо ву зой муц-
ца ін шыя мае ка ле гі. Та кім чы нам наш чы тач з 
пер шых, лі чы, вус наў бу дзе спа сці гаць Бе ла-
русь, бе ла рус кае жыц цё. Мас тац кія срод кі ў 
яго ад люст ра ван ні з'яў ля юц ца са мым пе ра ка-
наў чым ін стру мен там.

Свят ла на 
АНАНЬ Е ВА, 

лі та ра ту раз наў ца, 
кан ды дат 

фі ла ла гіч ных на вук 
(Ка зах стан):

— Для мя не ўсё зна-
ё мае і бліз кае — і ва шы 
Ку па лаў скі і Ко ла саў скі 
му зеі, і Ін сты тут 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. 
Да рэ чы, ка рыс та ю чы ся на го дай, ха це ла б па він-
ша ваць яго ды рэк та ра—док та ра фі ла ла гіч ных 
на вук Іва на Са вер чан ку з пры су джэн нем яму 
аў та ры тэт най прэ міі СНД «Зор кі Са друж нас-

ці». Я пры вез ла све жы ну мар на ша га на ву ко-
ва-пуб лі цыс тыч на га ча со пі са «Ке ру ен». І ся род 
ін шых у гэ тым ну ма ры — дзве пуб лі ка цыі пра 
Бе ла русь.

Хут ка мы бу дзем свят ка ваць 120-год дзе 
Мух та ра Аў э за ва. За пра ша ем да ся бе і гас-
цей з Бе ла ру сі. Ве даю — і ўжо бы ла ра ней у 
гэ тай шко ле, — што ад на з мін скіх агуль на-
аду ка цый ных школ но сіць імя на ша га кла сі ка. 
Ве даю, які рэ за нанс вы клі каў у Мін ску пра-
ве дзе ны не каль кі га доў на зад твор чы ве чар 
Ал жа са Су лей ме на ва. Ра да, што за гу ча лі ў 
но вых бе ла рус кіх пе ра кла дах вер шы Абая. 
А іх пе ра клад чык Мі ко ла Мят ліц кі атры маў 
прэ стыж ную ка зах скую між на род ную прэ мію 
«Алаш».

Яро ні мас ЛА У ЦЮС, 
дзі ця чы пісь мен нік 

(Літ ва):
— Дзве па дзеі ў год 

пры цяг ва юць як ні-
што ін шае — лю таў скі 
між на род ны сім по зі-
ум «Пісь мен нік і час» і 
што га до вы ве рас нёў скі 
круг лы стол бе ла рус кіх і 
за меж ных пісь мен ні каў 

у пя рэ да дзень Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. 

Я па кі даю ўсе спра вы і лі чу за го нар у гэ тыя 

дні пры сут ні чаць у Мін ску. Ме на ві та тут ад бы-

ва юц ца мае зна ём ствы з ка ле га мі з роз ных 

кра ін све ту. Гэ та вель мі ўраж вае і на тхняе на 

но выя здзяйс нен ні, вя дзе да но вых да ля гля-

даў. За раз я пры вёз у Мінск па да ру нак — лі-

тоў скі дзі ця чы ча со піс «Зо рач ка», які цал кам 

пры све ча ны бе ла рус кай лі та ра ту ры. Вам ёсць 

чым га на рыц ца. А нам ёсць што пе ра кла даць 

і прэ зен та ваць юным чы та чам Літ вы. Дзя куй, 

да ра гія мае бе ла рус кія сяб ры!

Адам АХМА ТУ КА ЕЎ, 
пе ра клад чык, па эт, 
пуб лі цыст (Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя, Ча чэн ская 
Рэс пуб лі ка):

— Сё ле та я пра ца ваў 
над пе ра кла да мі на ча-
чэн скую мо ву бе ла рус кіх 
кла сі каў — Ска ры ны, Ку-
па лы, Ко ла са. Усе гэ тыя 

пе ра ства рэн ні з бе ла рус кай мо вы на дру ка ва ны ў 
ад ной з на шых га зет. А яшчэ вый шаў ну мар ча со-
пі са «Вай нах», у якім зме шча ны вер шы су час ных 
паэ таў — тых, хто ця пер пра цуе ў лі та ра ту ры, ці 
тых, хто зу сім ня даў на пай шоў з жыц ця. У мя не 
ёсць і шмат ін шых за ду мак. Мне ім па нуе пад трым-
ка бе ла рус кіх ка лег, якія да па ма га юць па ра да мі, 
да сы ла юць пад рад коў ні кі, ру пяц ца пра тое, каб 
мой на род па чуў га ла сы Ян кі Ку па лы, Мак сі ма 
Баг да но ві ча, Мі ха ся Страль цо ва, Ула дзі мі ра Ка-
рат ке ві ча, Пі ме на Пан чан кі, Мак сі ма Тан ка.

Ула дзі мір ЛІП СКІ, 
пра за ік, пуб лі цыст, 

лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі саў 
«Вя сёл ка» і «Бу ся»:

— Мне ім па нуе, што 
па чы на ю чы з 2007 го да ў 
Бе ла ру сі, дзя ку ю чы перш-
на перш на ма ган ням Мі-
ніс тэр ства ін фар ма цыі, сфар мі ра ва ла ся та кая 
тры ва лая пля цоў ка для ар га ні за цыі лі та ра тур най 
друж бы, як між на род ны пісь мен ніц кі круг лы стол. 
Мы мо жам ад кры ваць адзін ад на го, мы мо жам 
за зі раць у кло па ты на шых кра ін і на шых на ро даў. 
Су час ныя тэх на ло гіі да зва ля юць па шы раць ме жы 
сяб роў ства. Ве ру, што заўт ра Бе ла русь ство рыць 
і між на род ную ча со піс ную за лу, і бу дзем мы мець 
ад мыс ло вую элект рон ную біб лі я тэ ку мас тац кай 
лі та ра ту ры на ро даў Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў, і шмат што яшчэ... Між ін шым, ча му б і 
не на зваць та кую элект рон ную біб лі я тэ ку «Друж-
ба на ро даў» ці яшчэ бо лей яс на і ла ка ніч на — 
«Сяб роў ства»?..

За пі саў Сяр гей ШЫЧ КО.
Фота Канстанціна ДРОБАВА.



Су гуч чаСу гуч ча  

ЗНА КІ АДЗІН СТВА І ДРУЖ БЫ
У По лац ку сён ня пра хо дзіць між на род ны круг лы стол пісь мен ні каў «Дып ла ма тыя 
сло ва: Фран цыск Ска ры на ў су свет най гу ма ні тар най пра сто ры». Ар га ні за та ры — 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, 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». У па ся джэн ні круг ла га ста ла 
ўдзель ні ча юць лі та ра та ры Бе ла ру сі, Ра сіі, Азер бай джа на, Ка зах ста на, Кі тая, 
Лат віі, Літ вы, Мал до вы, Укра і ны, Фран цыі. Да не ка то рых з іх мы звяр ну лі ся з 
прось бай па дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі і мер ка ван ня мі аб су стрэ чы з Бе ла рус сю, 
аб зна ём стве з бе ла рус кай куль ту рай, лі та ра ту рай.

— На тал ля Іва наў на, яшчэ 
га доў 25 та му По лацк быў 

звы чай ным, ні чым не пры кмет ным бе-
ла рус кім го ра дам. І як раз у той час, ка лі 
Вы пра ца ва лі ў мяс цо вай ула дзе, па ча ло 
змя няц ца стаў лен не да яго...

— Са праў ды, яшчэ ня даў на да По лац ка 
ста ві лі ся як да глы бо ка пра він цый на га го-
ра да. Я па мя таю ў паў раз бу ра ным ста не 
Кры жаў зві жан скі са бор, раз ме шча ны на 
тэ ры то рыі жа но ча га ма нас ты ра, не пры-
ваб ныя кар пу сы бы ло га езу іц ка га ка ле-
гі у ма, Свя та-Ба га яў лен скі ка фед раль ны 
са бор, за кры ты ў са вец кія га ды, які не 
дзей ні чаў доў гі час. А між тым гэ та ўсе 
ду хоў ныя свя ты ні По лац кай зям лі! І толь-
кі ка лі мы ста лі не за леж най дзяр жа вай, 
з пры хо дам да кі раў ніц тва кра і най Прэ зі-
дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі, на шай куль-
тур най спад чы не ста ла ўдзя ляц ца ўва га. 
Кі раў нік дзяр жа вы пад тры маў так са ма і 
раз віц цё ста ра жыт на га По лац ка — як гіс-
то рык і як не абы яка вы ча ла век, які тра-

пят лі ва ста віц ца да сва ёй род най зям лі: 
бы лі на кі ра ва ны срод кі на рэ кан струк цыю 
кар пу соў езу іц ка га ка ле гі у ма, дзе за раз 
раз ме шча ны най буй ней шая ў Бе ла ру сі 
мас тац кая га ле рэя і фа куль тэ ты По лац ка-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, за цвер джа на 
пра гра ма раз віц ця По лац ка.

У 2002-м По лацк быў вы зна ча ны мес цам 
пра вя дзен ня Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю 
«Да жын кі». Гэ та да ло моц ны ім пульс раз-
віц цю го ра да. У на ступ ным го дзе ў По лац ку 
пра во дзі лі Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства, 
за тым быў Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны фо рум. 
Усе гэ тыя ме ра пры ем ствы су пра ва джа лі ся 
ак тыў ным доб ра ўпа рад ка ван нем га рад скіх 
тэ ры то рый. У па ра дак пры вя лі на бя рэж ную, 
ад на ві лі бу дын кі ка дэц ка га кор пу са (ра-
ней — По лац кая езу іц кая ака дэ мія, пер шая 
вы шэй шая на ву чаль ная ўста но ва ў на шай 
кра і не). Там ця пер раз мя шча ец ца гіс то ры-
ка-фі ла ла гіч ны фа куль тэт По лац ка га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та. У ад рэ стаў ра ва ным 
бу дын ку ХVІІІ ста год дзя ство ра ны вы дат ныя 

муль ты ме дый ныя аў ды то рыі, шы ро ка вы-
ка рыс тоў ва юц ца су час ныя ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі.

У ся бе на ра дзі ме я прай шла ўсе сту пе ні 
ў ор га нах мяс цо вай ула ды, ад спе цы я ліс та 
ад дзе ла да стар шы ні гар вы кан ка ма. Але 
асаб лі ва ад каз ным быў пе ры яд пад рых тоў-
кі да «Да жы нак-2002»: апы ну ла ся ў са мым 
цэнт ры па дзей, вы кон ва ю чы аба вяз кі на мес-
ні ка стар шы ні гар вы кан ка ма па ка пі таль ным 
бу даў ніц тве.

— Рэс пуб лі кан скае свя та прай шло ўда-
ла, і Вы, па зба віў шы ся пры стаў кі в. а., 
ста лі на мес ні кам стар шы ні па ЖКГ і бу-
даў ніц тве. Адзі ная жан чы на ў воб лас ці на 
та кой па са дзе...

— Сем га доў пра пра ца ва ла на ёй. Мне 
вель мі ха це ла ся, каб наш го рад быў ін шым. 
Ка лі я ву чы ла ся ў шко ле, не раз чу ла, ка-
лі га вор ка за хо дзі ла пра По лацк, што гэ та, 
маў ляў, пра він цыя. На ва по лацк — гэ та так, 
там бы лі НПЗ, кам са моль ская бу доў ля, су-
час ны го рад, ку ды з'е ха ла ся мо ладзь з уся го 
Са ю за.

Але ж Фран цыск Ска ры на — па ла ча нін, 
Еф ра сін ня По лац кая, Сі мя он По лац кі — гэ та 
асо бы еў ра пей ска га маш та бу, яны ўсла ві лі 
на шу зям лю, зра біў шы яе мес цам пры цяг-
нен ня для ін тэ ле кту а лаў і ду хоў ных лю дзей 
з роз ных кра ін...

У По лац ку на огул лю дзі асаб лі выя. Гэ та 
праў да. Го рад на клад вае ад бі так на лю дзей, 
і лю дзі — на го рад. Я бяз мер на люб лю По-
лацк. І гэ та маё аса біс тае. Для ты сяч ін шых 
лю дзей гэ ты го рад — ка лыс ка бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці, куль ту ры, гіс то рыі. Але для 
мя не гэ та мес ца, якое пад сіл коў вае энер гі яй. 
Ра зу мею, што я до ма, не ка лі пе ра сту паю 
па рог ква тэ ры, а як толь кі за яз джаю ў го-
рад. По лацк — гэ та маё дзя цін ства, юнац-
тва, ста наў лен не, гэ та мая лю боў, мая сям'я. 

Я, уво гу ле, усё жыц цё пра жы ла тут, за вы-
клю чэн нем не каль кіх апош ніх га доў, ка лі 
пра ца ва ла ў На ва по лац ку. Мне пры ем на, 
што час цін ка ма ёй пра цы ёсць у тым, якім 
стаў мой род ны го рад.

Я сё ле та два тыд ні бы ла ў ад па чын ку ў 
По лац ку і з за да валь нен нем вы хо дзі ла ў го-
рад, гу ля ла з унуч кай, ха дзі ла ў кра мы і на 
ры нак. Вя до ма, мя не па зна ва лі, па ды хо дзі-
лі. Бы ва ла, на ват пра сі лі прос та пе ра даць 
пры ві тан не Прэ зі дэн ту! Мя не гэ тыя раз мо вы 
аб ахо ве зда роўя, пра цы мяс цо вых прад-
пры ем стваў, пра ўсё, што хва люе га ра джан, 
не на пруж ва лі. Бо, са мае га лоў нае, у гэ тых 
раз мо вах не бы ло агрэ сіі, усе бы лі з доб рым 
па сы лам.

— Што б Вы па жа да лі По лац ку і па ла-
ча нам?

Го ра ду — за ха ваць тую ду хоў насць і ма-
раль насць, якія па ну юць у По лац ку спрад ве-
ку. Каб гэ та да ва ла пад сіл коў ван не кож на му 
ча ла ве ку. Каб усе, хто пры яз джае сю ды, 
маг лі ад чуць энер гію го ра да — гэ тую эма-
цый ную су вязь з ду хоў най гіс то ры яй на ша га 
го ра да.

Трэ ба, каб По лацк і да лей не губ ляў свай-
го гіс та рыч на га аб ліч ча, ён зу сім асаб лі вы, 
нель га за гу біць тое, што ство ра на ста год-
дзя мі. Бо тут што ні крок — то гіс то рыя.

Але за хоў ваць тое, што ства ра ла ся па-
ка лен ня мі да нас, не азна чае кан сер ва цыю, 
за стой. Жа даю По лац ку рас ці і раз ві вац ца 
для та го, каб лю дзі ме лі доб рую пра цу, каб 
сам го рад квіт неў і мя няў ся. Каб, пры рас та-
ю чы ў га дах, за ста ю чы ся ка лыс кай на шай 
ду хоў нас ці, го рад, з ад на го бо ку, ста на віў ся 
муд рэй шым і ста рэй шым, а з дру го га — за-
ста ваў ся веч на ма ла дым.

Ну, а кож на му па ла ча ні ну — цяп ла ў ду шы 
і даб ра бы ту.

Гу та ры ла Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

«У ПО ЛАЦ КУ Я ДО МА»
На тал ля КА ЧА НА ВА:

На пя рэ дад ні свят ка ван ня 500-год дзя 

бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 

і 1155-год дзя По лац ка ча со піс 

«Але ся», які вы хо дзіць у Вы да вец кім 

до ме «Звяз да», узяў ін тэр в'ю 

ў вя до май па ла чан кі, кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь На тал лі Ка ча на вай. 

Знач ная част ка ін тэр в'ю бы ла 

пры све ча на род на му го ра ду На тал лі 

Іва наў ны. Гэ тыя фраг мен ты — аб 

По лац ку і па ла ча нах, мы і пуб лі ку ем 

сён ня, ка лі най ста ра жыт ней шы 

го рад кра і ны пры мае Дзень 

бе ла рус ка га пісь мен ства.

Гуль ні-2019Гуль ні-2019  

КАНТ РАКТ 
ПАД ПІ СА НЫ

Учо ра ў НАК Бе ла ру сі 
Мінск і вы кан кам 
Еў ра пей скіх алім пій скіх 
ка мі тэ таў (ЕАК) пад пі са лі 
кант ракт на пра вя дзен не 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
у 2019 го дзе, пе рад ае 
БЕЛ ТА.

Под піс пад да ку мен там, які 
змя шчае асноў ныя прын цы пы 
і ас пек ты ар га ні за цыі і пра вя-
дзен ня маш таб на га спар тыў на-
га фо ру му, па ста ві лі стар шы ня 
Мін гар вы кан ка ма Анд рэй Шо-
рац і вы кон ва ю чы аба вяз кі прэ-
зі дэн та Еў ра пей скіх алім пій скіх 
ка мі тэ таў Янез Ка чы ян чыч, а 
так са ма мі ністр спор ту і ту рыз му 
Бе ла ру сі Аляк сандр Шам ко, пер-
шы ві цэ-прэ зі дэнт НАК Бе ла ру-
сі Анд рэй Аста шэ віч, ды рэк тар 
фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў 2019 го да» Ге ор гій Ка-
ту лін, ге не раль ны сак ра тар Еў-
ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў 
Ра фа э ле Пань ё цы.

У пра гра му спа бор ніц тваў 
увай шлі 15 ві даў спор ту, ат ле ты 
ра зы гра юць у Мін ску 189 кам-
плек таў уз на га род у 23 спар-
тыў ных дыс цып лі нах. У хо дзе 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў не каль-
кі ві даў спор ту ста нуць ква лі-
фі ка цый ны мі да ХХХІІ лет ніх 
Алім пій скіх гуль няў 2020 го да ў 
То кіа. Лі цэн зіі пла ну ец ца ра зы-
граць у бад мін то не, бок се, ве-
ла сі пед ным спор це, вес ла ван ні 
на бай дар ках і ка ноэ, дзю до, ка-
ра тэ, лёг кай ат ле ты цы, страль-
бе з лу ка, ку ля вой і стэн да вай 
страль бе, на столь ным тэ ні се.

Пра ва пра вя дзен ня ІІ Еў ра-
пей скіх гуль няў у 2019 го дзе 
Бе ла русь атры ма ла на 45-м па-
ся джэн ні Ге не раль най асамб леі 
ЕАК, якое ад бы ло ся ў каст рыч-
ні ку 2016-га ў Мін ску
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