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ШВЕДСКАЯ ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА 
ПА-БЕЛАРУСКУ: АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННI 
ПАПУЛЯРЫЗАЦЫI ВЫДАННЯЎ I МОВЫ

Прасочваецца	храналогія	прыходу	шведскіх	кніг	па-беларуску	на	рынак	
і	 гісторыя	 іх	 прасоўвання	 і	 папулярызацыі. Вывучэнне	 досведу	 працы	
з	 кнiгамi	 шведскiх	 аўтараў	 для	 дзяцей	 i	 выкарыстанне	 гэтага	 досведу	
на	 практыцы	 павінна	 дапамагчы	 беларускiм	 выдавецтвам	 выбудоўваць	
стратэгii	прасоўвання	кнiг	айчынных	аўтараў	на	радзiме	i	за	мяжой.

Ключавыя словы:	шведская	дзіцячая	літаратура;	пераклад;	выдавецтва;	
кніжны	рынак;	суправаджэнне	выдання.

Згодна	 са	 статыстыкай,	 агучаннай	 Шведскім	 інстытутам,	 з	 2003	 г.	
адзначаецца	істотнае	ажыўленне,	а	па	выніках	2006	г.	канстатуецца,	што	
выданне	дзіцячых	кніг	у	Швецыі	пабіла	ўсе	рэкорды	–	гэта	тэндэнцыя	
захоўваецца	 па	 сёння.	 Падобная	 сітуацыя	 апошнім	 часам	 назіраецца	
і	з	перакладамі	твораў	дзіцячай	шведскай	літаратуры	на	беларускую	мову.	

Доўгі	час,	страціўшы	старыя,	«цэнтралізаваныя»	стасункі	з	замежны-
мі	 выдавецтвамі,	 айчынныя	не	 рашаліся	на	 дыялог	 з	 калегамі	 з	 краін	
блізкіх	 і	 далёкіх.	Прычыны	навідавоку:	 вузкае	 кола	 беларускамоўных	
чытачоў;	кніжны	рынак,	запоўнены	кнігамі	перакладаў	на	рускую	мову;	
немагчымасць	(ці,	хутчэй,	нежаданне)	вялікіх	выдавецтваў	наладжваць	
стасункі	з	замежнымі	партнёрамі;	адсутнасць	спецыялістаў,	якія	могуць	
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весці	 прафесійны	 дыялог	 (элементарнае	 веданне	 замежнай	 мовы	 для	
вядзення	перамоў).	На	працягу	апошніх	гадоў	беларускі	кніжны	рынак	
напоўнены	 найбольш	 перакладнымі	 кнігамі	 для	 дзяцей	 сучасных	
шведскіх	 аўтараў,	 літаратурныя	 героі	 з	 гэтых	 кніг	 пазнавальныя	
і	 любімыя	 чытачамі.	 Што	 спрыяла	 гэтаму?	 Паспрабуем	 прасачыць	
храналогію	прыходу	шведскіх	кніг	па-беларуску	на	рынак	і	гісторыю	іх	
прасоўвання	і	папулярызацыі.	

Гісторыя	перакладаў	шведскіх	кніг	для	дзяцей	на	беларускую	мову	
пачынаецца	 з	 апавядання	 «Лота»	 (1995)	 і	 казачнай	 аповесці	 «Браты	
Львінае	Сэрца»	(1997)	Астрыд	Ліндгрэн	(указаны	гады	першага	выдання	
ў	Мінску,	 у	 абодвух	 выпадках	 пераклад	 быў	 здзейснены	 з	 англійскай	
мовы	С.	Лузгіной	і	перакладзены	на	беларускую	Т.	Лукшай).	У	2000	г.	
у	 Вільні	 выдаецца	 кніга	 «Усе	 нашы	 дзеці	 з	 Булербю»,	 перакладзеная	
са	 шведскай	 Л.	 Баршчэўскім,	 а	 пасля	 –	 зноў	 жа	 непасрэдна	 з	 мовы	
арыгіналаў	–	«Малы	і	Карлсан-з-даху»	(пераклад	Ю.	Жалезкі.	–	Мінск,	
2007)	і	«Піпі	Доўгаяпанчоха»	(пераклад	Д.	Плакса.	–	Мінск,	2008)	–	усе	
пералічаныя	 творы	 таксама	 належаць	 зорцы	 і	 шведскай,	 і	 сусветнай	
дзіцячай	літаратуры	Астрыд	Ліндгрэн.	Апошнія	са	згаданых	перакладаў	
пабачылі	 свет	 тады,	 калі	 паслом	 Швецыі	 ў	 Беларусі	 быў	 Стэфан	
Эрыксан:	у	абедзвюх	кнігах	перакладчыкі	дзячаць	спадару	Стэфану	за	
спрыянне	ў	падрыхтоўцы	выдання.

Пасля	 з’яўлення	 гісторый	 пра	 Карлсана	 па-беларуску	 ў	 мінскай	
Цэнтральнай	 гарадской	 дзіцячай	 бібліятэцы	 імя	 М.	 Астроўскага	
пасяліўся	 сам	 герой	 кнігі.	 Да	 гэтага	 два	 гады	 ён	 «жыў»	 у	 шведскім	
музеі	дзіцячай	літаратуры	«Юнібакен»	у	Стакгольме.	Пасля	дэмантажу	
экспазіцыі	яе	прывезлі	і	падаравалі	маленькім	мінчукам.	У	мініяцюрныя	
домікі,	 якія	 аднаўляюць	побыт	 літаратурнага	 героя,	могуць	патрапіць	
не	толькі	дзеці,	але		і	дарослыя.	Шлях	у	дамкі,	пераадолены	дарослымі	
на	кукішках,	робіць	сапраўдны	цуд!	Па-першае,	дапамагае	згадаць	сябе	
ў	маленстве	і	апеляваць	да	сябе,	маленькага.	Па-другое	–	зірнуць	на	свет	
з	пазіцыі	дзіцяці	і	намагчыся	зразумець	яго	светаўспрыманне.	Ну,	а	па-
трэцяе	вынікае	само	сабою	і	з’яўляецца	асноўным	прынцыпам	сучаснай	
шведскай	дзіцячай	літаратуры,	трывала	замацаванай	Астрыд	Ліндгрэн:	
глядзець	на	дзіця	не	зверху	ўніз,	а	вочы	ў	вочы,	на	адным	узроўні.	

Усталяваўшы	дамкі	Карлсана,	шведы	вучылі	і	«новым»	паводзінам	у	
дзіцячых	бібліятэках	–	да	той	пары	там	трэба	было	хадзіць	ціха.	Шведы	
ж	 казалі	 дзецям:	 «Шуміце,	 фантазіруйце!	 Магчыма,	 менавіта	 праз	
гульню	вы	палюбіце	кнігу!»
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Дэлегацыя	беларускіх	бібліятэкараў	і	пісьменнікаў	зможа	наведаць	
Швецыю,	 узяць	 удзел	 у	 цырымоніі	 ўзнагароджання	 прэміяй	 Астрыд	
Ліндгрэн-2009,	 а	 таксама	 наведацца	 ў	 шэраг	 шведскіх	 выдавецтваў,	
каб	–	на	свой	густ	–	адабраць	штосьці	з	кніг	з	перспектывай	выдання	па-
беларуску.	Такім	чынам	былі	абраны	кнігі	Юі	і	Томаса	Вісландэраў	для	
самых	маленькіх	–	«Малы	і	Мядзведзік»	і	«Малы	і	Білан»	у	выдавецтве	
«Natur	och	Kultur»,	а	таксама	кнігі	Юі	Вісландэр	з	серыі	пра	Маму	Му	
і	Крумкача.

Найважнейшай	 задачай	 у	 Беларусі	 на	 той	 момант	 было	 знайсці	
выдаўца	на	гэткія	кнігі.	Усё	ўпіралася	ў	тое,	што	вопыт	працы	з	замежнымі	
аўтарамі	і	выдавецтвамі	быў	страчаны.	Беларускія	выдавецтвы	друкавалі	
беларускіх	аўтараў	альбо	тых	замежных,	якія	даўно	адышлі	ў	іншы	свет	
і	 правы	 на	 творы	 якіх	 ўжо	 былі	 міжнароднымі.	 Дзеля	 кантактавання	
з	замежжам	патрабаваліся	спецыялісты,	якія	разбіраюцца	і	ў	аўтарскім	
праве,	і	мову	замежную	ведаюць	–	а	яны	аказаліся	ў	дэфіцыце.	

Крок	 насустрач	 зрабіў	 холдынг	 «Літаратура	 і	 Мастацтва».	 Пры	
спрыянні	 амбасады	 Швецыі	 ў	 Беларусі	 і	 Шведскага	 інстытута	
ў	Стакгольме	выданне	спачатку	«Малога	і	Мядзведзіка»,	а	пасля	«Малога	
і	Білана»	стала	магчымым	–	кнігі	 выйшлі	ў	2011	 і	 2012	 гг.	 адпаведна	
(пераклад	 Н.	 Кандрусевіч).	 Паралельна	 быў	 запісаны	 і	 аўдыядыск	
«Малы	і	Мядзведзік»,	дзе	тэкст	чытаў	З.	Вайцюшкевіч	і	гучалі	песні	на	
словы	Юі	Вісландэр	у	выкананні	З.	Вайцюшкевіча	 і	Г.	Казіміроўскай.	
У	Беларусь	прыязджае	аўтарка	Юя	Вісландэр.	

А	вось	першая	з	серыі	кніжак-карцінак	пра	Маму	Му	–	«Мама	Му	
чытае»	–	выйшла	ў	2012	г.	у	выдавецтве	«Мастацкая	літаратура».	Адразу	
па	іх	выхадзе	тэатрык	«Лямцавая	батлейка»	Веранікі	Фаміной	(першы	
спектаклік	ладзіўся	пры	ўдзеле	актрысы	і	рэжысёра	Святланы	Бень)	на-
ладжвае	паказ	лялечных	спектакляў	па	кнізе.	«Нараджэнне»	тэатрыка,	
як	пасля	і	гастролі	па	Беларусі	з	папулярызацыяй	кнігі	і	яе	герояў,	пад-
трымала	амбасада	Швецыі.	Таксама	з	2010	г.	ладзіцца	шэраг	майстар-
класаў	 са	шведскімі	 дзіцячымі	пісьменнікамі	 і	мастакамі.	У	Беларусь	
прыязджаюць	 выбітны	 крытык	шведскай	 дзіцячай	 літаратуры	 прафе-
сар	Яніна	Арлоў,	 пісьменнік	Ульф	Старк	 –	 прэзентаваць	 выдадзеную	
ў	«Галіяфах»	кнігу	«Дыктатар»…	У	серыі	«Каляровы	ровар»	СБП	пачы-
наюць	выдавацца	наступныя	цікавыя	кнігі	сучасных	шведскіх	аўтараў:	
«Снежны	 чалавек»	 Эвы	 Сусы	 і	 «Найлепшы	 спявак	 у	 свеце»	 Ульфа	
Нільсана	 (у	 перакладзе	А.	 Башарымавай),	 «Віта	 Белая	 Крэска»	 Сары	
Лундберг	 і	 «Пэтсан	 і	 Фіндус	 святкуюць	 Каляды»	 Свэна	 Нурдквіста	
(у	перакладзе	Н.	Кандрусевіч)…	Дарэчы	тут	будзе	згадаць	і	пераклады	
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народных	шведскіх	казак,	якія	апошнім	часам	друкаваліся	і	ў	часопісе	
для	дзяцей	«Вясёлка»,	і	ў	«Літаратурнай	Беларусі».	На	сёння	створана	
прыватнае	выдавецтва	«KOSKA»	(2018),	якое	працягвае	выданне	сучас-
най	шведскай	дзіцячай	літаратуры.

Нам	падаецца	цiкавым	 i	паказальным	не	толькi	перакладчыцкi	до-
свед,	але	i	праца	па	папулярызацыi	выданняў.	Кожны	раз	выхад	шведскай	
кнігі	для	дзяцей	па-беларуску	–	незабыўнае,	яскравае	свята.	Традыцыя,	
закладзеная	ў	прэзентацыі	шведскіх	дзіцячых	кніг,	працуе	безадмоўна.	
Штораз	выхад	кнігі	 суправаджаецца	прыездам	у	Беларусь	аўтара.	Ла-
дзяцца	 сустрэчы	 ў	 школах,	 круглыя	 сталы	 па	 пытаннях	 сучаснай	
дзіцячай	 літаратуры,	 майстар-класы,	 творы	шведскіх	 пісьменнікаў	 на	
імпрэзах	чытаюць	папулярныя	акцёры,	абавязкова	пра	новыя	шведскія	
кнігі	пішуць	у	СМI.	

Такое	 суправаджэнне	 выдання	 па-беларуску	 дапамагае,	 апроч	
прасоўвання	 непасрэдна	 кнiгi	 i	 аўтара,	 стварэнню	 станоўчага	 iмiджу	
беларускай	 мовы,	 заахвочвае	 i	 падтрымлiвае	 цiкавасць	 да	 яе,	 што,	
безумоўна,	сёння	вельмі	актуальна.

Вывучэнне	 досведу	 працы	 з	 кнiгамi	 шведскiх	 аўтараў	 для	 дзяцей	
i	выкарыстанне	гэтага	досведу	на	практыцы	паспрыяе	беларускiм	вы-
давецтвам	 выбудоўваць	 стратэгii	 прасоўвання	 кнiг	 айчынных	 аўтараў	
на	радзiме	i	за	мяжой.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА В СЕТИ: 

КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗБЫТКА ИНФОРМАЦИИ*

Рассматривается	понятие	институционального	дискурса	–	специализи-
рованной	клишированной	разновидности	общения	между	людьми.	Внима-
ние	акцентируется	на	таких	феноменах,	как	электронная	почта,	мессендже-
ры,	паблик	аккаунты,	бизнес-чаты,	групповые	чаты,	индивидуальные	чаты.
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Развитие	 интернет-технологий	 спровоцировало	 интенсивный	 рост	
объемов	 информации.	 Результатом	 того,	 что	 «основная	 деятельность,	


