
Ужо ка то ры раз за клад ка кап-
сул з зям лёй з мес цаў па ха-
ван ня са вец кiх во i наў у крып ту 
Хра ма-пом нi ка ў го нар Усiх Свя-
тых ста но вiц ца ад ной з га лоў-
ных ура чыс тас цяў го да. Толь кi 
так — спры чы нiў шы ся да вель-
мi важ на га ры ту а лу — на шчад кi 
па ка лен ня пе ра мож цаў мо гуць 
вы ка заць шчы рую ўдзяч насць 
тым, хто па да ра ваў iм мiр нае 
сён ня.

Гэ тым ра зам мо ладзь з Бе ла ру сi 
i Поль шчы за кла ла ў нi шы крып ты 
кап су лы з зям лёй, са бра най на тэ-
ры то рыi ме ма ры яль на га комп лек су 
«Брэсц кая крэ пасць-ге рой», а так са-
ма на мес цы ня мец ка га ла ге ра для 
ва ен на па лон ных «Шта лаг-307», дзе 
ў ве рас нi i каст рыч нi ку 1941 го да ад 
гiт ле раў скiх куль па лег ла ня ма ла на-
шых зем ля коў.

У кан цы ве рас ня доб ра ах вот нi кi 
з ва лан цёр ска га ру ху «Доб рае Сэр-
ца» Брэсц кай аб лас ной ар га нi за цыi 
БРСМ i з Са ю за сель скай мо ла дзi 
Поль шчы, а так са ма прад стаў нi кi ва-
ен на-гiс та рыч на га клу ба «Гар нi зон» 
пад час даб ра чын най пра цоў най ак-
цыi па бы ва лi там, дзе веч ным сном 
спiць больш як 130 ты сяч са вец кiх 
ва ен на па лон ных. Зям ля з ча ты рох 
па ха ван няў, што зна хо дзяц ца ка ля 
поль ска га го ра да Бя ла-Пад ляс ка, 
ця пер за хоў ва ец ца ў крып це.

— На пра ця гу апош нiх пя цi га-
доў мы па спя хо ва су пра цоў нi ча ем 
з ва лан цё ра мi з Поль шчы ў пы тан нi 
доб ра ўпа рад ка ван ня вай ско вых па-
ха ван няў ча соў Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, — рас ка заў пер шы сак ра-
тар Брэсц кай аб лас ной ар га нi за-
цыi БРСМ Вiк тар IВА НОЎ. — Там, 
дзе мы пра ца ва лi сё ле та, — вель мi 
жу дас нае мес ца. Праз яго прай шло 
звыш 500 ты сяч са вец кiх ва ен на па-
лон ных. Ся род iх — i на шы зем ля-
кi. Та му на шым свя тым аба вяз кам 
бы ло не толь кi доб ра ўпа рад ка ваць 
мес цы па ха ван ня, а i асвя цiць iх, 
уста ля ваць там кры жы. Ця пер iдзе 
ра бо та па рас пра цоў цы па мят на га 
марш ру ту, на ву ко вае аб грун та ван не 
тых па дзей.

Ура чыс тая цы ры мо нiя за клад кi 
кап сул ад бы ла ся ў рам ках фi на лу 
рэс пуб лi кан скай даб ра чын най ак цыi 
«Ад наў лен не свя ты няў Бе ла ру сi». 
Па чы на ю чы з 2013 го да, доб ра ах-
вот нi ка мi БРСМ упа рад ка ва на ка-

ля 780 куль та вых аб' ек таў па ўсёй 
кра i не.

Як пад крэс лi ла сак ра тар Цэнт-
раль на га ка мi тэ та БРСМ, стар шы-
ня Бе ла рус кай рэс пуб лi кан скай 
пi я нер скай ар га нi за цыi Вiк то рыя 
МЯ НА НА ВА, сё ле та рэс пуб лi кан-
ская даб ра чын ная ак цыя вый шла 
на но вы мiж кан фе сiй ны ўзро вень. 
«Ка лi ра ней на ша су пра цоў нiц тва 
ад бы ва ла ся толь кi з Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вой, то ў бя гу чым 
го дзе са юз мо ла дзi вы сту пiў з iнi цы-
я ты вай пра вя дзен ня ак цыi з удзе лам 
усiх асноў ных рэ лi гiй ных кан фе сiй 
Бе ла ру сi, — да да ла сак ра тар ЦК 
БРСМ. — Толь кi сё ле та бы ло доб-
ра ўпа рад ка ва на ка ля 250 куль та вых 
аб' ек таў, больш чым 30 з якiх ад но-
сiц ца да ка та лiц кай кан фе сii. Сён ня 

мы да ём старт но ва му пра ек ту — 
эк скур сiй наму марш руту «Свя ты нi 
Бе ла ру сi», якi бу дзе пра кла дзе ны 
па тых куль та вых аб' ек тах, якiя бы-
лi доб ра ўпа рад ка ва ны сi ла мi на шых 
ва лан цё раў».

— Ад наў лен не свя ты няў — вель мi 
важ ная спра ва, — пе ра ка на ны вi-
кар ны епiс кап Мiн ска-Ма гi лёў скай 
ар хi епар хii Юрый КА СА БУЦ КI. — 
Але гэ та не толь кi ма тэ ры яль нае ад-
ра джэн не хра ма. Гэ та перш за ўсё 
iмк нен не ад на вiць ду хоў ную свя ты-
ню, якая зна хо дзiц ца ў ча ла ве чым 
сэр цы. Доб ра ўпа рад ка ван не хра ма 
спры яе та му, што ча ла век мае маг-
чы масць на вед ваць яго, прый сцi ў 
свя ты ню, каб су стрэц ца з Бо гам, — i 
та кiм чы нам ад на вiць сваю ду хоў-
насць, свае ка ра нi, уз няць уз ро вень 
сва ёй ма раль нас цi.

Як ад зна чыў Упаў на ва жа ны па 
спра вах рэ лi гiй i на цы я наль нас цяў 
Бе ла ру сi Ле а нiд ГУ ЛЯ КА, да во лi 
сiм ва лiч на, што гэ тая ак цыя аб' яд на-
ла прад стаў нi коў най больш ма са вых 
рэ лi гiй ных кан фе сiй, у пер шую чар гу 
пра ва слаў най i ка та лiц кай.

У Бе лай за ле Хра ма-пом нi ка ва-
лан цё ры з усiх аб лас цей Бе ла ру сi 
прэ зен та ва лi свае тэ ма тыч ныя вы-
ста вы. Дзя ку ю чы фо та ка ла жам, 
шмат лi кiм вы ра бам, вi дэа ро лi кам, 
мо ладзь рас ка за ла аб куль та вых 
аб' ек тах, якiя бы лi доб ра ўпа рад ка-
ва ны на пра ця гу го да. Аца нiў ра бо-
ту ва лан цё раў i Па тры яр шы Эк зарх 
усяе Бе ла ру сi.

— Я шчы ра ра ду ю ся, што мо ладзь 
пры мае ўдзел у ад ра джэн нi свя ты-
няў на бе ла рус кай бла сла вё най зям-
лi, — ад зна чыў Мiт ра па лiт Мiн скi i 
За слаў скi Па вел. — У апош нiя га ды 
на ша ўва га пры ка ва на да Блiз ка га 
Ус хо ду. Па гля дзi це, што ро бяць за-
ва ёў нi кi, звяр нi це ўва гу на iх па пя-
рэд нi каў. Яны аб ся ка лi ка ра нi на ро да, 
спра ба ва лi знi шчыць iдэн тыч насць 
лю дзей, якая ад люст роў ва ла ся ў хра-
мах, куль та вых па бу до вах, ма нас ты-
рах. Свя ты нi — гэ та ж не толь кi куль-
тур ная спад чы на, не толь кi мас тац тва 
або дой лiд ства. Гэ та ўнут ра ны свет 
ча ла ве ка, гра мад ства. Не вы пад ко-
ва ўсе за ва ёў нi кi раз бу ра лi хра мы, 
тым са мым знi шча лi цэ лы куль тур ны 
i ду хоў ны пласт, вы кар чоў ва лi ка ра нi, 
со ка мi якiх сiл ка ва лi ся мно гiя па ка-
лен нi. Як толь кi мы спра бу ем ад ра-
дзiць хра мы i ма нас ты ры, па гля дзi це, 
як ад ра зу паў ста юць на шы злос нi кi. 
А ўсё та му, што хра мы — гэ та ас но-
ва ду хоў на га жыц ця на цыi, на ро да. I 
бе ла рус кi на род спра буе зра бiць усё 
дзе ля та го, каб бу ду чыя па ка лен нi не 
па зба вi лi ся гэ та га каш тоў на га да ру.

Пад час мiж кан фе сiй на га ад кры-
та га дыя ло гу «Ад наў ля ю чы свя ты-
нi — ства ра ем бу ду чы ню!», якi ад-
быў ся на пры кан цы ме ра пры ем ства, 
прад стаў нi кi ду ха вен ства i гра мад-
скiя дзея чы аб мер ка ва лi з мо лад дзю 
на дзён ныя пы тан нi. Дыс ку сiя атры-
ма ла ся да во лi цi ка вай.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА. 
veronika_kanyuta@mail.ru

18 кастрычніка 2016 г.4 ЛЮСТЭРКА

НА ДЗЕЙ НЫ 
ПАД МУ РАК

У спра ва здач ных дак ла дах 
двух су стар шынь — Мi ка лая 
Чар гiн ца i Ва ле рыя Га нi ча-
ва — вёў ся шы ро кi рас по вед 
пра здзейс не нае ў апош нiя 
га ды на нi ве лi та ра тур на га 
па бра цiм ства. Мно гiя фак ты 
свед чаць пра тое, што i тра-
ды цыi доб рых ста сун каў не 
раз бу ра ны, i на ладж ва юц ца 
но выя мас ты друж бы. У Мiн-
ску вы да ец ца ча со пiс са юз най 
пiсь мен нiц кай ар га нi за цыi — 
«Бе лая Ве жа», дзе дру ку юц ца 
як аў та ры з на шай кра i ны, так 
i паэ ты i пра за iкi Ра сii, да рэ чы, 
з мно гiх яе рэ гi ё наў. Мi ка лай 
Чар гi нец звяр нуў асаб лi вую 
ўва гу на су пра цоў нiц та бе ла-
рус кiх мас та коў сло ва з рэ гi ё-
на мi Ра сii. Асаб лi ва вы раз на ў 
гэ тым кi рун ку ру пяц ца твор цы 
з Го мель скай, Ма гi лёў скай i 
Вi цеб скай аб лас ных ар га нi-
за цый СПБ. I ста лыя аў та ры, 
i мо ладзь з Го мель шчы ны — 
час тыя гос цi на ра сiй скiх 
фес ты ва лях паэ зii, мас тац-
ка га пе ра кла ду. Да рэ чы, ужо 
вы да дзе на цэ лая бiб лi я тэ ка 
кнiг, якiя на ра дзi лi ся ў вы нi ку 
та ко га бе ла рус ка-ра сiй ска га 
лiт сяб роў ства. Ге не ра тар гэ-

тай ра бо ты — най перш Ула-
дзi мiр Гаў ры ло вiч, стар шы ня 
Го мель ска га аб лас но га ад-
дзя лен ня СП Бе ла ру сi.

На з'ез дзе мож на бы ло 
ўба чыць пiсь мен нi каў Ра сii — 
Але ся Ка жа ду ба, Iва на Са бi-
лу, Ва ле рыя Ка за ко ва, Аляк-
санд ра Ка зiн ца ва. Як раз яны 
перш-на перш вель мi шмат 
зра бi лi для та го, каб бе ла рус-
кiя пiсь мен нi кi дру ка ва лi ся ў 
вя ду чых лi та ра тур ных мас-ме-
дыя Ра сii: да дат ку да «Лите-
ратурной га зе ты» — «Лад», 
ча со пi сах «Наш современ-
ник», «Сибирские огни».

АД КАЗ НАСЦЬ 
ЗА СЛО ВА 
I МАС ТАЦ КУЮ 
ПА ЗI ЦЫЮ

На мес нiк Кi раў нi ка Ад мi-
нiст ра цыi Прэ зi дэн та Бе ла-
ру сi Iгар Бу зоў скi агу чыў вi-
тан не Аляк санд ра Ры го ра вi ча 
Лу ка шэн кi ўдзель нi кам з'ез да. 
Наш Прэ зi дэнт пас ля доў на i 
ўваж лi ва звяр та ец ца да тых 
праб лем i здзяйс нен няў, якiя 
ха рак та ры зу юць пiсь мен нiц-
кую су поль насць. У 2009 го-
дзе ён звяр таў ся да но ва га 

мiж дзяр жаў на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня ў су вя зi з уста ноў-
чым з'ез дам. I за раз так са ма 
вы ка заў шчы рыя сло вы пад-
трым кi.

На мес нiк Кi раў нi ка Ад мi-
нiст ра цыi Iгар Бу зоў скi вы-
клаў свой пункт гле джан ня 
на за да чы, якiя пiсь мен нi кам 
не аб ход на вы ра шаць з усiм 
гра мад ствам. Як у Бе ла ру сi, 
так i ў Ра сii. Сло ва пiсь мен-
нi ка мае важ нае зна чэн не ў 
фар мi ра ван нi Са юз най дзяр-
жа вы. На фо не ка мер цы я лi-
за цыi мас тац тва, лi та ра ту ры 
i куль ту ры нель га стра цiць 
па зi цыi ду хоў нас цi, ма раль-
нас цi. «Кi раў нiк дзяр жа вы ў 
сва iм вi тан нi пад крэс лiў ад-
каз насць пiсь мен нi ка пе рад 
сва iм на ро дам, — ска заў Iгар 
Бу зоў скi. — I нам усiм трэ ба 
ра зу мець гэ та як ад каз насць 
уво гу ле за бу ду чы ню. Ад та-
го, што мы зна хо дзiм ся ня хай 
са бе i да лё ка ад кан флiк таў 
па лi тыч на га кштал ту, усё ад-
но i нас па вiн ны хва ля ваць 
маш та бы ад каз нас цi пла не-
тар на га ха рак та ру...»

Са праў ды, як толь кi аў тар 
та го цi iн ша га тво ра не ра зу-
мее цал кам усiх пра цэ саў, што 
ад бы ва юц ца ва кол, ён сам, па 
ўлас най вi не, аказ ва ец ца не за-

па тра ба ва ным чы та чом, гра-
мад ствам. Пiсь мен нiк па вi нен 
з асаб лi вай ува гай за зiр нуць 
у пра цэс вы ха ван ня бу ду чых 
па ка лен няў. У сям'i, у шко ле, 
уво гу ле ў гра мад стве. Сён-
ня як нi ко лi важ на ра зу мець: 
адзiн праг ма тызм у зно сi нах з 
чы та чом, гле да чом, слу ха чом 
нi чо га не вар ты. Тра ды цыi, за-
па ве ты па пя рэд нi каў, ба га ты 
гiс та рыч ны до свед — ка му як 
не пiсь мен нi кам стаць на аба-
ро ну ўся го гэ та га, пра явiць 
муж насць i ад каз насць пе рад 
ча сам i пра сто рай. I, ка неш-
не ж, пры гэ тым са цы яль ныя 
функ цыi лi та ра ту ры, пiсь мен-
нi ка не па вiн ны ацэнь вац ца 
ад но толь кi ма тэ ры яль ны мi 
вы га да мi ў вы нi ку твор чай 
пра цы. Iгар Бу зоў скi за ўва-
жыў, што ў Бе ла ру сi i на да лей 
бу дзе па вя лiч вац ца ар ты кул 
дзяр жаў ных вы дат каў на са-
цы яль на знач ную лi та ра ту ру. 
Важ на толь кi, каб го лас пiсь-
мен нi ка быў гуч ней шы, каб 
мас тац кiя тво ры ме лi шы ро кi 
рэ за нанс, уплы ва лi на вы ра-
шэн не мно гiх i мно гiх праб лем 
у фар мi ра ван нi гра мад ства i 
вы ха ван нi ча ла ве ка. Так, iдэа-
ло гiя ў знач най сту пе нi як раз 
тым i зай ма ец ца, што кан са лi-
дуе сi лы. I ў гэ тай кан са лi да цыi 
пiсь мен нi ку, гра мад ству i дзяр-
жа ве кро чыць ра зам.

ПО ШУК 
ПЕРС ПЕК ТЫЎ

I Мi ка лай Чар гi нец, i Ва ле-
рый Га нi чаў, i Iван Бам бi за, 
i са мыя роз ныя вы сту поў цы 
га ва ры лi на з'ез дзе i пра мо-

ладзь. Пра яе лi та ра тур ныя 
па мкнен нi. Шка да, што не так 
шмат мо ла дзi бы ло ў са мой 
за ле, дзе пра хо дзiў гэ ты твор-
чы фо рум. Маг чы ма, на трэ цiм 
з'ез дзе сi ту а цыя скла дзец ца 
кры ху iна чай. Пры кла даў ра-
бо ты з мо лад дзю ха пае. I ў Го-
ме лi, i ў Брэс це, i ў роз ных ра-
сiй скiх рэ гi ё нах. А Па ста ян ны 
ка мi тэт Са юз най дзяр жа вы не 
пер шы год ла дзiць ра сiй ска-
бе ла рус кi кон курс ма ла дых 
аў та раў «Мост друж бы». Па 
вы нi ках яго што год вы да ец ца 
аль ма нах. Мi нiс тэр ства iн фар-
ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь за-
сна ва ла кон курс аў та раў, якiм 
не бо лей за 35 га доў, — «Пер-
ша цвет». Да ўдзе лу ў гэ тым 
твор чым пра ек це за пра ша юц-
ца ма ла дыя пiсь мен нi кi i з Ра-
сii. Вi даць, ра бо та з мо лад дзю, 
па чат коў ца мi па вiн на ў боль-
шай сту пе нi кан цэнт ра вац ца 
ва кол лi та ра тур на-мас тац кiх 
мас-ме дыя. Не ўлiч ваць гэ та га 
нель га. У Бе ла ру сi вы да юц ца 
ча со пi сы «Ма ла досць», «Бя-
роз ка». Ня даў на ў Мiн ску ў 
На цы я наль най бiб лi я тэ цы Бе-
ла ру сi прай шоў фо рум «Кнi-
га-Свет», на якiм для ўдзе лу 
ў аб мер ка ван нi праб лем лi-
та ра ту ры i чы тан ня са бра лi ся 
лi та ра ту раз наў цы, пiсь мен нi кi, 
сту дэн ты, на стаў нi кi, бiб лi я тэ-
ка ры. Та кiх пля цо вак па вiн на 
быць як ма га бо лей. На спе ла 
па трэ ба пра вес цi i агуль ны бе-
ла рус ка-ра сiй скi се мi нар ма-
ла дых лi та ра та раў. Ча му б не 
зра бiць гэ та ў ме жах мiнск ага 
Мiж на род на га сiм по зi у ма лi та-
ра та раў «Пiсь мен нiк i час»? Ён 
пра во дзiц ца што год у лю тым у 

адзiн час з мiж на род ным кнiж-
ным кiр ма шом. Пры яз джае 
шмат пiсь мен нi каў, вы даў цоў 
з са мых роз ных кра iн. Бу дзе 
што па гля дзець i бу дзе аб чым 
па га ва рыць.

...У за ключ най рэ за лю цыi 
дру го га з'ез да Са ю за пiсь-
мен нi каў Са юз най дзяр жа вы 
ёсць та кiя сло вы: «Пiсь мен нi кi 
не про сяць iль гот i пры вi ле-
яў, а жа да юць быць па чу ты мi, 
абу дзiць гра мад скую свя до-
масць. У гэ тым i ёсць iх слу-
жэн не гра мад ству, Ра дзi ме». 
Хi ба ж не муд рыя сло вы?! На 
з'ез дзе бы лi абра ны су стар-
шы нi твор ча га аб' яд нан ня. Iмi 
ста лi Мi ка лай Чар гi нец i Ва-
ле рый Га нi чаў. Абра ны праў-
лен не i прэ зi ды ум Са ю за. Што 
на пе ра дзе? Пра ца. Ак тыў ная, 
мас тац кая пра ца па ства рэн нi 
тых кнiг, тых пуб лi ка цый, што 
бу дуць вар тыя ўва гi чы та ча.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.
Ра сiй ская Фе дэ ра цыя, 
г. Маск ва

�

Са юз пiсь мен нi каў 
Са юз най дзяр жа вы быў 
ство ра ны на ўста ноў-
чым з'ез дзе ў Мiн ску ў 
снеж нi 2009 го да. Га лоў-
най за да чай та ды быў 
вы зна ча ны на ступ ны кi-
ру нак — твор час цю са-
дзей нi чаць ума ца ван ню 
сяб роў скiх, па лi тыч ных 
i эка на мiч ных ад но сiн 
па мiж Бе ла рус сю i Ра-
сi яй, па мiж брац кi мi на-
ро да мi.

Па дзеяПа дзея  ��

АДЗI НАЯ ПРА СТО РА

На фо не 
ка мер цы я лi за цыi 
мас тац тва, лi та ра ту ры 
i куль ту ры нель га 
стра цiць па зi цыi 
ду хоў нас цi, ма раль нас цi.

У Маск ве ў Дзе ла вым i куль тур ным комп лек се Па соль-
ства Рэс пуб лi кi Бе ла русь у Ра сiй скай Фе дэ ра цыi прай-
шоў дру гi з'езд Са ю за пiсь мен нi каў Са юз най дзяр жа вы 
Бе ла ру сi i Ра сii. По руч з дэ ле гата мi ад двух пiсь мен нiц кiх 
са юзаў — Са ю за пiсь мен нi каў Бе ла ру сi i Са ю за пiсь-
мен нi каў Ра сii — удзел у бе ла рус ка-ра сiй скiм твор чым 
фо ру ме пры ня лi на мес нiк Кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi Прэ-
зi дэн та на шай кра i ны Iгар Бу зоў скi i на мес нiк Дзярж сак-
ра та ра Са юз най дзяр жа вы Iван Бам бi за.
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СВЯ ТЫ АБА ВЯ ЗАК СВЯ ТЫ АБА ВЯ ЗАК 
КОЖ НА ГАКОЖ НА ГА
Ва лан цё ры з Бе ла ру сi i Поль шчы за ха ва лi для на шчад каў кап су лы 
з зям лёй i пад вя лi вы нi кi ак цыi «Ад наў лен не свя ты няў Бе ла ру сi»

Ве ка пом наеВе ка пом нае  ��


