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ПРА ЦАЎ НІ КАМ ПРЫ СВЯ ЧА ЕЦ ЦА
Да Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства, які сё ле та 

прой дзе на Брэст чы не, 

у Іва на ве, Вы да вец кі 

дом «Звяз да» вы пус ціў 

ад мыс ло вы збор нік 

на ры саў і гу та рак — 

«Лю дзі Янаў ска га 

краю».

Рэ дак тар ра ён най га зе ты 

«Янаў скі край» Ігар Гет ман 

рас каз вае пра сва іх зем ля коў, 

пра ўра джэн цаў Іва наў шчы ны, 

ура джэн цаў і пра цаў ні коў Іва-

на ва — ста ра жыт на га Яна ва. 

З мно гіх ма тэ ры я лаў, якія ў 

боль шас ці сва ёй дру ка ва лі ся 

ў мяс цо вай ра ён най га зе це, 

паў стае парт рэт рэ гі ё на, ба га-

та га на доб рыя здзяйс нен ні.

З ус туп ным сло вам да кні гі 

вы сту пае стар шы ня Іва наў ска-

га рай вы кан ка ма Юрый Бі сун. 

Ён пра цуе кі раў ні ком ра ё на 

больш за дзе сяць га доў. Вось 

што, у пры ват нас ці, за зна чае 

Юрый Бі сун: «Ма ёй ма лой ра-

дзі май з'яў ля ец ца ўкра ін скае 

За кар пац це, а ка лі быць больш 

дак лад ным, — го рад Хуст. Але 

вось ужо 12 га доў як я кі рую 

Іва наў скім ра ё нам. За гэ ты час 

я зрос ся з ім сва ёй ду шой, ён 

стаў мне не менш род ны, 

чым той край, дзе я на ра-

дзіў ся». І яшчэ з прад мо вы 

да кні гі: «Ге роі кні гі — лю дзі, 

якія ма юць пра мое да чы-

нен не да за ха ван ня на ша га 

краю як рэ гі ё на куль ту ры і 

ду хоў нас ці. А ўсе мы прос та 

аба вя за ны за хоў ваць та кім 

край, дзе на ра дзіў ся і па ха-

ва ны На па ле он Ор да, дзе 

жы лі прод кі Да ста еў ска га, 

дзе па чы на ла ся бе ла рус-

кае прад пры маль ніц тва, 

не па рыў на звя за нае з ме-

цэ нац твам, якое раз ві ва лі 

Скір мун ты...»

Гар та ю чы ста рон кі вы-

дан ня, мы су стра ка ем ся з 

мі ніст рам спор ту Сяр ге ем 

Ка валь чу ком (на ра дзіў ся ў 

вёс цы Глін на), док та рам на-

вук, чле нам-ка рэс пан дэн там 

На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі, сла ву тым аграр ні кам 

Аляк се ем Ска ку ном (вы ха дзец 

з іва наў ска га Да сто е ва), про-

та і е рэ ем Ула дзі мі рам Ка ва ле-

ві чам, док та рам гіс та рыч ных 

на вук Пят ром Бры га дзі ным (ён 

ро дам з Мо ла да ва), пісь мен-

ні кам і жур на ліс там Ва сі лём 

Жуш мам (на ра дзіў ся ў вёс цы 

Ха мі ча ва), жур на ліс там, пра-

за ікам Ана то лем Крэй дзі чам, 

кі раў ні ка мі сель гас прад пры-

ем стваў, на стаў ні ка мі, ра бот-

ні ка мі ін шых сфер. Ка неш не ж, 

кні га ста не ўсім ім доб рым па-

да рун кам да Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства, але яшчэ і праз іх 

вы раз ныя, вар тыя пры кла даў 

лё сы рас ка жа ў Год ма лой ра-

дзі мы пра ўні каль ны і ба га ты 

на гіс то рыю Іва наў скі, Янаў скі 

край.

Сяр гей ШЫЧ КО



(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

За ўвесь час свай го іс на-

ван ня — а гэ та, ка лі ле ген-

ду аб яго з'яў лен ні па клас ці 

на кан крэт ныя гіс та рыч ныя 

рэа ліі, не менш за паў та ры 

сот ні га доў — аб раз ні ра-

зу не па кі даў вёс ку. Пад час 

эпі дэ міі ха ле ры яго за ка за-

ла і пры вез ла аж з Вар ша вы 

мяс цо вая па ні Сві да ва, аб-

раз аб нес лі ва кол вёс кі — 

і страш ная хва ро ба яе аб мі-

ну ла. З та го ча су 16 жніў ня 

гэ та ахоў нае ко ла ро бяць 

ва кол Ка валь цоў што год. 

Роз ныя бы лі ча сы, роз ныя 

бы лі лю дзі. Зда ра ла ся, за-

ба ра ня лі шэс це, спра ба-

ва лі раз га няць з мі лі цы яй. 

У страш ныя 1930-я асаб лі-

ва заў зя тыя атэ іс ты на ват 

стра ля лі ў аб раз — і сён ня 

на сцяг не свя то га Ро ха по-

бач з ра най на ма ля ва най — 

ра ны са праўд ныя — дзір кі 

ад куль. А лю дзі пра цяг ва лі 

ве рыць і ша на ваць, пе ра да-

ва лі аб раз з ха ты ў ха ту, ка-

лі раз бу ры лі кап лі цу, дзе ён 

ста яў... Вы пад ко ва ці не — 

але вёс ку заў сё ды мі на юць 

мно гія бе ды, што ко цяц ца па 

на ва кол лі. Лі чыц ца: па куль 

свя ты Рох «до ма» — ні чо га 

дрэн на га тут зда рыц ца не 

па він на.

Ста лых жы ха роў за раз 

у вёс цы ча ла век двац цаць 

на бя рэц ца ў леп шым вы-

пад ку. Але ўлет ку вяр та юц-

ца да род ных хат ма ла дыя 

га рад скія пен сі я не ры, пры-

яз жа юць на ка ні ку лы ўну-

кі-праў ну кі. Не ка то рыя на 

мяс цо вае свя та спе цы яль-

на бя руць ад па чы нак ці вы-

хад ны. Су стра ка юць свя то га 

Ро ха сем'і амаль ля кож най 

ха ты, ца лу юць аб раз, пад ла-

зяць пад яго, да лу ча юц ца да 

пра цэ сіі. І ў кан цы шля ху за 

аб ра зом ужо ідзе ўся вёс-

ка, і ня важ на ў той мо мант, 

што для ка гось ці яна мес ца 

жы хар ства, а для ка гось ці — 

толь кі мес ца на ра джэн ня.

У гэ ты дзень яна для ўсіх 

пры сут ных — РА ДЗІ МА. 

І кож ны мо ліц ца яе свя то-

му за ступ ні ку, каб ён яе 

збя рог і за ха ваў на гэ тай 

зям лі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ,

Фота Ана толя КЛЕ ШЧУКА.

Больш фота глядзіце 

на сайце zviazda.by

СВЯ ТЫ ЗА СТУП НІК 
МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ

Пра бе ла рус кую куль ту ру 
ў Азер бай джа не ве да юць

У па пу ляр ных вы дан нях Азер бай-

джа на — «525 га зе та» і «Литера-

турная га зе та» — на дру ка ва ны 

вя лі кі на рыс азер бай джан ска-

га пісь мен ні ка пра бе ла рус ка га 

мас та ка.

Пра за ік і пуб лі цыст Кам ран На зір-

лі рас каз вае пра бе ла рус ка га мас та ка 

азер бай джан ска га па хо джан ня Ка мі ля 

Ка ма ла, дзе ліц ца сва і мі раз ва га мі аб 

су стрэ чы ў яго май стэр ні. Вар та на га-

даць, што Ка міль Ка мал — з тых мас-

та коў, што пра цу юць у цес ным сяб роў-

 стве з твор ца мі ін шых пра фе сій. Ад па-

вед ная і ўва га з бо ку мас та коў сло ва. 

Пра Ка мі ля Ка ма ла пі са лі паэ ты і пра-

за ікі Ры гор Ба ра ду лін, Кі рыл Зе ля ны, 

Ула дзі мір Сця пан, Ці мур Зуль фі ка раў, 

На вум Галь пя ро віч, Юлія Алей чан ка, 

Мі ко ла Мят ліц кі... На рыс Кам ра на На-

зір лі, між ін шым, на зы ва ец ца: «Го лас 

маў чан ня, аль бо Пра Ма ляў ні чы свет 

гра ма дзя ні на і мас та ка Азер бай джа на і 

Бе ла ру сі азер бай джан ца Ка мі ля Ка ма-

ла». Аў тар ак цэн туе ўва гу на ўсход ніх 

ма ты вах у твор час ці мінск ага жы ва піс-

ца, гра фі ка, скульп та ра.

Што да са мо га Кам ра на На зір лі, то ён 

не ад ной чы гас ця ваў у Бе ла ру сі, удзель-

ні чаў у су стрэ чах бе ла рус кіх і за меж ных 

пісь мен ні каў, якія тра ды цый на пра хо-

дзяць у Мін ску ў лю тым і ве рас ні і ла дзяц-

ца пад эгі дай Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі, пры са мым ак тыў ным удзе ле 

Вы да вец ка га до ма «Звяз да». Як пра за ік 

азер бай джан скі твор ца вы сту паў з апа-

вя дан нем у пе ра кла дзе на бе ла рус кую 

мо ву ў га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва». 

У Мін ску рых ту ец ца да дру ку кні га Кам-

ра на На зір лі. Вый дзе яна, без умоў на, на 

бе ла рус кай мо ве.

Дзя ку ю чы на ма ган ням азер бай-

джан ска га лі та ра та ра, у Ба ку на дру-

ка ва ны кні гі пісь мен ні каў з Бе ла ру сі 

Мі ка лая Чар гін ца, Ана то ля Мат ві ен кі. У 

пе ры я дыч ным дру ку зме шча ны і пе ра-

кла дзе ныя Кам ра нам На зір лі тво ры ін-

шых бе ла рус кіх пра за ікаў. Ся род яшчэ 

не на дру ка ва ных прац — і пе ра ўва соб-

ле ная на азер бай джан скую мо ву апо-

весць лаў рэ а та Но бе леў скай прэ міі ў 

га лі не лі та ра ту ры Свят ла ны Алек сі е віч 

«У вай ны не жа но чы твар». Ад мет на, 

што і сва іх ка лег Кам ран На зір лі пры-

цяг вае да су пра цоў ніц тва з бе ла рус кім 

бо кам. З яго пад каз кі ў апош нія га ды 

не каль кі ра зоў вы сту па ла ў бе ла рус-

кай лі та ра тур на-мас тац кай пе ры ё ды цы 

док тар фі ла ла гіч ных на вук з Ба ку Іра да 

Му са е ва — з рэ цэн зі я мі, ар ты ку ла мі не 

толь кі пра су час ную азер бай джан скую 

лі та ра ту ру, але і пра твор часць Свят ла-

ны Алек сі е віч, Але ны Бра ва.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.


