
 
 

 

 

СУСТРЭЧА СЯБРОЎ 
НАПЯРЭДАДНІ СВЯТА 
 
Напярэдадні Дня незалежнасці і 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у аграгарадку Парэчча, што на мяжы з Літвой, адбылася цікавая літаратурная 
імпрэза. Тут у санаторыі адпачывае вядомы азербайджанскі пісьменнік Камран Назірлі, 
вялікі сябра нашай краіны, член Саюза пісьменнікаў Азербайджана, Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, журналіст, перакладчык на азербайджанскую і англійскую мовы, аўтар 
шматлікіх кніг.   
 

Гродзенскія пісьменнікі запланавалі правесці сваю традыцыйную грамадска-літаратурную акцыю 
"Пад мірным небам Беларусі" ў гэтым маляўнічым памежным мястэчку задоўга да прыезду на 
адпачынак Камрана Назірлі. Аб прыбыцці ў санаторый калегі з Азербайджана стала вядома 
пазней. Знаѐмства з ім стала вельмі прыемным збегам акалічнасцяў. Цяпер зразумела, што 
гэты збег быў добрым знакам, і знаѐмства перарасце ў сапраўдную дружбу.  
 

Камран Назірлі вядомы ў сябе на радзіме і далѐка за яе межамі  аўтар шматлікіх твораў 
мастацкай прозы. Асаблівае месца ў творчасці літаратара займае мастацкі пераклад. З-пад пяра 
госця з сонечнай краіны выйшлі пераклады на азербайджанскую мову твораў такіх беларускіх 
аўтараў, як Алесь Карлюкевіч, Мікалай Чаргінец, Георгій Марчук, Анатоль Мацвіенка, Юлія 
Алейчанка, Таццяна Сівец, Святлана Алексіевіч, Алесь Бадак. Усе пераклады выдадзены ў 
Азербайджане асобнымі кнігамі. 
 

Камран Назірлі лічыць жанр літаратурнага 
перакладу сімвалічным мостам, што злучае 
народы і культуры, дапамагае разумець мову і 
душу людзей, якія жывуць у розных кутках зямлі. 
Невыпадкова ў цэнтры ўвагi азербайджанскага 
пісьменніка – тэма духоўнасцi. Як сапраўдны 
асветнік, філосаф-мысляр Камран сур'ѐзна 
занепакоены будучыняй чалавецтва. Яго 
хвалюе зніжэнне цікавасці да літаратуры і 
творчасці ў цэлым пад уплывам высокіх 
тэхналогій, якія імкліва змяняюць наша жыццѐ. 
“У гэтых пераменах вельмі небяспечна страціць 
галоўнае – тое, што ва ўсе часы дапамагае 
чалавеку адчуваць сваю душу, сваю сувязь з 
прыродай, з нацыянальнымі каранямі –  
чалавечую існасць”, – гаворыць пісьменнік. 

https://www.proza.ru/avtor/kamran1958


Пацвярджэннем гэтых слоў сталі яго кнігі: "Пах снегу", "Калі чайкі ўюць гнѐзды", "Шчаслівыя 
птушкі" на рускай і англійскай мовах, прэзентацыя якіх адбылася ў ходзе творчага вечара ў 
Парэччы.  
 

Асветніцкай місіі літаратуры пісьменнік надае вялікае 
значэнне, як гэта было завешчана класікамі. 2019 год у 
Азербайджане абвешчаны Годам вялікага азербайджанскага 
пісьменніка і мысляра Насімі (1369-1417). Да 650 годдзя з 
дня яго нараджэння Камран Назірлі праводзіць сустрэчы з 
грамадскасцю, чытае лекцыі. На імпрэзе 2 ліпеня адбыўся 
прагляд фрагмента мастацкага фільма пра Насімі, 
гераічнага асветніка, гуманіста, які аддаў жыццѐ за свае 
перакананні. Камран таксама захапляецца постаццю 
Францыска Скарыны, з’яўляецца аўтарам прысвечанага яму 
артыкула.  
 

Прысвечаную Дню незалежнасці і 75-годдзю вызвалення 
Беларусі праграму паэтаў Гродзеншчыны склалі творы 
грамадзянскай лірыкі. Да аматараў літаратуры з розных 
куточкаў Беларусі, а таксама з Літвы і Расіі звярнуліся 
Людміла Кебіч, Браніслаў Ермашкевіч, Мікалай Іваноўскі, 
Людміла Шаўчэнка, Анатоль Апанасевіч і Дзмітрый Радзівончык. Эфектным фіналам 
міжнароднай літаратурнай імрэзы стала  песня “Вулкі Гародні” ў выкананні старшыні ГАА СПБ 
Людмілы Кебіч (музыка Г. І. Кебіча). Выступленні літаратараў былі сустрэты шчырай сімпатыяй 
ды гучнымі апладысментамі слухачоў.  
 

У гэты ж дзень гродзенскія творцы наведалі Парэчскую сельскую бібліятэку. Загадчыца 
ўстановы Алена Генрыхаўна Санюк гасцінна правяла экскурсію па цэнтры народных рамѐстваў i 
музеі сялянскага побыту, дзе госці нават паспрабавалі сябе ў ролі ткачых за сапраўднымі 

кроснамі. Пісьменнікі з задавальненнем 
пазнаѐміліся з працай бібліятэкі, падарылі  
свае кнігі з аўтографамі.  
 

На памяць пра сустрэчу на зямлі 
Гродзеншчыны беларускія літаратары і госць з 
Азербайджана абмяняліся ўласнымі кнігамі. Ад 
гэтай сустрэчы-падзеі на душы ва ўдзельнікаў 
было светла і лѐгка. Чароўнае святло творчасці 
і сяброўства зблізіла Азербайджан і Беларусь, 
зрабіла яшчэ чысцей мірнае неба над нашымі 
галовамі. 
 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 

На здымках: член Саюза пісьменнікаў Азербайджана, 
Саюза пісьменнікаў Беларусі, празаік, перакладчык Камран 
Назірлі; дэлегацыя Гродзенскага абласнога аддзялення 
СПБ: Людміла Кебіч, Браніслаў Ермашкевіч, Мікалай 
Іваноўскі, Людміла Шаўчэнка, Анатоль Апанасевіч і Дзмітрый 
Радзівончык. Аграгарадок Парэчча, Гродзенскі раѐн. 2 лiпе-
ня 2019 года.   



 
Загадчыца бібліятэкі Алена Генрыхаўна Санюк правяла для гасцей экскурсію па цэнтры народных 
рамѐстваў i музеі сялянскага побыту. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Пісьменнікі Гродзеншчыны ў бібліятэцы аграгарадка Парэчча, Гродзенскі раѐн.  
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
Камран Назірлі (Азербайджан) і Людміла Кебіч (Беларусь) 



 
Выступае Браніслаў Ермашкевіч 
 
 
 

    
Дзмітрый Радзівончык                                                                                                       Мікалай Іваноўскі 



     
Анатоль Апанасевіч                                                                                                                Людміла Кебіч 
 
 
 
 
 

 
Людміла Шаўчэнка 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


