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Лён 
лю біць па клон

Лён су пра ва джаў ча ла ве ка 

ця гам уся го жыц ця. Не маў ля 

спа ві ва лі ў пя люш кі, зроб ле-

ныя з па до ла мат чы най іль ня-

ной ка шу лі. Жа ніх з ня вес тай 

му сі лі аба вяз ко ва па ста яць на 

льня ным руч ні ку. На вы шы ва-

ных руч ні ках апус ка лі ў зям лю 

тру ну з ня бож чы кам.

Ра бо та з іль ном, да рэ чы, 

вель мі цяж кая і доў гая. Па-

се я ны на па чат ку ле та, вы-

рва ны ў кан цы жніў ня, змя ты 

з пер шым сне гам, спра дзе-

ны ўзім ку з ку дзе лі ў ні ці, 

лён па чы на лі ткаць толь кі 

ўвес ну. І спра ва гэ тая так-

са ма кар пат лі вая і па тра буе 

са праўд на га ўмен ня.

Мяс цо выя май стры хі На-

дзея Іо сі фаў на КО МАР з Тур-

ца і Да ну та Кан стан ці наў на 

ЗА ХАР ЧУК з Вя лі кай Сла ба-

ды сва і мі цу доў ны мі вы ра ба-

мі на га да лі пры сут ным, якую 

пры га жосць мож на ства раць 

з іль ну, і на коль кі даў га веч-

ны мі і не паў тор ны мі мо гуць 

быць рэ чы, зроб ле ныя ўме-

лы мі ру ка мі.

Тут вам і руч ні кі, і па кры-

ва лы, і аб ру сы, і сур вэт кі... 

Бя лют кія, больш цём ныя, 

чор ныя... Шмат што тка ла ся 

ды вы шы ва ла ся для па са гу, 

пас ля час та да ры ла ся. Да ну-

та Кан стан ці наў на (на фо та) 

ка жа, што па ча ла зай мац ца 

гэ тым ра мяст вом га доў у 

17, усю на ву ку пе ра ня ла ад 

ма мы-ўда лі цы. А ўзор, га во-

рыць, час та бра лі з фі ра нак, 

што даў ней на вок ны ве ша лі, 

кве тач кі ўся ля кія ад туль пе-

ра но сі лі на тка ні ну.

— Гэ та яшчэ ма ма мая 

тка ла, а я вы шы ва ла, — па-

каз вае май стры ха па кры ва-

ла з чор на га льну, вы шы тае 

роз на ка ля ро вы мі шарс ця ны-

мі ніт ка мі. — Па вер се бы лі 

чор ныя штам по вач кі, пад-

соў ва еш пад іх мар ту шач ку 

і пра хо дзіш да лей... Лі чыш 

штам по вач кі, коль кі трэ ба 

пус тых чор ных, а коль кі ўжо 

ка ля ро вых, каб узор зра біць: 

ліс цік, кве тач ку, га лі нач ку. 

Та ды штам по вач кі ўбі ра еш і 

пад соў ва еш ніт ку. Мы з сяб-

роў кай удва іх вы шы ва лі цэ-

лы ты дзень з вась мі ра ні цы 

да ве ча ра, па куль спаць не 

за хо чам. Мне га доў 40 та му 

пра па ноў ва лі ад ра ё на ткац-

кі ста нок, дык я не знай шла 

па моч ні ка са бе, з кім ра біць, 

і ад мо ві ла ся. Вя лі кія рэ чы — 

на кшталт дзя ру жак ці па-

 кры ва ла — не зро біш адзін, 

трэ ба до шчач ку па ды маць, 

пе ра бі раць...

Для тых, хто ні чо га не ця-

міць у ра мес ніц кай на ву цы, 

усё гэ та зда ва ла ся не зра зу-

ме лым, ад нак пры га жосць 

быў здоль ны аца ніць кож-

ны.

І з'ес ці, і сплес ці
Сё ле та ў Ка рэ ліц кім ра ё-

не лён-фэст прай шоў трэ ці 

раз за пар. Пры све ча нае сі-

ня во ка му аба рон цу на шых 

прод каў свя та ад дае да ні ну 

па ва гі тра ды цы ям мі нуў-

шчы ны і лю дзям, якія ўме лі 

ства раць з на цы я наль на га 

ба гац ця веч ныя льня ныя 

каш тоў нас ці.

Пры го жыя вы ра бы ра да-

ва лі во чы гас цей фэс ту, а 

пе чы ва з іль ня ным се мем, — 

за да валь ня ла смак. Бу лач кі, 

хлеб, крэ ке ры, пя чэн не, зга-

та ва ныя ву ча ні ца мі мяс цо-

вай ту рэц кай шко лы, прос та 

пра сі лі ся ў рот. У ад ну з пе-

ча ных страў дзяў чат кі яшчэ 

тва рог да да лі і гру шу. Сма-

ка та, ска жу вам! Школь ні цы 

ка жуць, што рэ цэп ты ўзя лі 

прос та з ін тэр нэ ту.

— Ці ка вае свя та ў на шай 

вёс цы зла дзі лі, і мы ха це лі 

здзі віць усіх і па ка заць, што 

лён — гэ та яшчэ і ежа, — ка-

жуць Ган на, Па лі на і На дзея, 

аў та ры страў, якія час та ва лі 

пры сма ка мі ўсіх пры сут ных.

А ма лод шыя школь ні кі да-

па маг лі да рос лым ар тыс там 

з Тур ца і Шчу чы на зла дзіць 

для гле да чоў кан цэрт. Сва ім 

«іль ня ным» тан цам яны рас-

 па ча лі свя та і за да лі яму 

на строй на не каль кі га дзін.

На гле дзеў шы ся і на ла са-

ваў шы ся, мож на бы ло са-

ма стой на зра біць абя рэг у 

ха ту з іль ну. Май стар-клас 

па ства рэн ні ляль кі-мо-

 та нкі пра во дзі лі май стры з 

ра ён на га до ма ра мёст ваў. 

Яны па каз ва лі, як пра віль-

на на ма таць ніт ку на спе-

цы яль ную до шчач ку, пас ля 

звіць яе ў ляль ку, да даў шы 

чыр во най ніт кі, і атры маць у 

вы ні ку не звы чай ную цац ку, 

ма гіч ную рэч і цёп лы на па мін 

пра свя та.

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

Фестывалім!Фестывалім!

СІ НЯ ВО КІ, РОД НЫ, 
АДЗІ НЫ...

Іль ня ныя руч ні кі, цац кі ды ежа на лён-фэс це ў Ка рэ ліц кім ра ё не
На цы я наль ная бе ла рус кая рас лі на, уве ка ве ча ная ў 

дзяр жаў ным гер бе Бе ла ру сі як пры род ны сім вал, 

спрад ве ку кар мі ла, ля чы ла, са гра ва ла і ахоў ва ла 

на шых прод каў. Іль ня ная тка ні на здаў на лі чы ла ся 

эліт най. У яе за ва роч ва лі му міі егі пец кіх фа ра о наў, 

з яе шы лі ту ні кі ста ра жыт на рым скім се на та рам, на-

ват зна ка мі тая ту рын ская пла шча ні ца так са ма бы ло 

з іль ну. А тры ва ласць «паў ноч на га шоў ку» та кая, 

што з яго ві лі ка ра бель ныя ка на ты і ла дзі лі па ру сы. 

Па слу хаць гіс то рыі ды ле ген ды пра ад ну з най ста-

ра жыт ней шых куль тур бе ла рус кай зям лі, па ма цаць 

яе і на ват па каш та ваць на смак змаг лі гос ці свя та 

ў аг ра га рад ку Ту рэц.

У вы да вец тве «Бе ла рус кая 

Эн цык ла пе дыя імя 

П. Броў кі» ўба чы ла свет кні га 

«Пе ра мо га ад на на ўсіх. 

Бе ла русь — Уз бе кі стан» — 

пра ге ра ізм і муж насць во і наў-

уз бе кі стан цаў, пра яў ле ныя на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, а так са ма пра 

тое, як уве ка ве ча на іх па мяць на 

бе ла рус кай зям лі.

— Но вае вы дан не, якое толь кі-толь-

кі вый шла з дру кар ні, пра цяг вае се рыю 

кніг вы да вец тва «Бе ла русь па мя тае: у імя 

жыц ця і мі ру», якая ства ра ец ца ў рам ках 

рэс пуб лі кан скай ак цыі «Бе ла русь па мя-

тае», — рас каз вае ды рэк тар вы да вец тва 

Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ. — Кні гі се рыі, якія 

па каз ва юць на фо не жа хаў вай ны ге ра ізм і 

муж насць аба рон цаў Ай чы ны, мы імк нём ся 

ра біць вост ра э ма цы я наль ны мі, сён ня яны 

па він ны абу джаць на шу ўнут ра ную па трэ-

бу па мя таць тра гіч нае і ге ра іч нае мі ну лае 

свай го на ро да. Па мяць — гэ та тое, што нас 

аб' яд ноў вае. На ша кні га рас каз вае і па каз-

вае ўзбе каў, якія ся род мно гіх прад стаў-

ні коў вя лі кай кра і ны — Са вец ка га Са ю за — 

бра лі ак тыў ны ўдзел у ба раць бе су праць 

на цыз му, у тым лі ку ў важ ных, вы зна чаль-

ных для вы ні каў вай ны біт вах, што раз горт-

ва лі ся ў Бе ла ру сі.

У каст рыч ні ку 1940 го да Са мар канд скім 

ва ен ка ма там Уз бе кі ста на 519 пры зыў ні коў 

бы лі на кі ра ва ны для пра хо джан ня служ бы ў 

Брэсц кую воб ласць. Дзе сяць уз бе кі стан цаў 

за цвер джа ны аба рон ца мі Брэсц кай крэ-

пас ці. Ся род іх — ура джэ нец кіш ла ка Ям

Заа мінск ага ра ё на Джы зацкай 

воб лас ці ра да вы Аваз мат Ні я ма-

заў, імя яко га ўве ка ве ча на на плі-

тах ме ма ры я ла Брэсц кай крэ пас ці. 

Сяр жант Ма ха ма джан Аб ду ва лі еў, 

ура джэ нец кіш ла ка Та та рык Кі раў-

ска га ра ё на Фер ган скай воб лас-

ці, 22 чэр ве ня 1941 го да слу жыў 

ка ман дзі рам гар мат на га раз лі ку 

125-га страл ко ва га пал ка.

З пер шых дзён вай ны жы ха ры 

Бе ла ру сі пры ма лі са мы ак тыў ны 

ўдзел у ба раць бе су праць на цысц-

кіх за хоп ні каў, шы ро ка раз гар нуў-

шы пар ты зан скі фронт. 

На бе ла рус кай зям лі ў пар ты зан скіх 

атра дах і пад пол лі, здзяйс ня ючы ге ра іч-

ныя подз ві гі, ся род прад стаў ні коў ін шых 

70 на цы я наль нас цяў зма га лі ся і ўзбе кі. 

У пры ват нас ці, у Брэсц кай воб лас ці ў пар -

ты зан скім атра дзе імя Кі ра ва дзей ні ча ла 

ін тэр на цы я наль ная ро та, якой ка ман да ваў 

уз бек з кіш ла ка Мі тань Са мар канд скай воб-

лас ці Лук ман Ура каў. 

Пар ты зан-ге рой быў ад зна ча ны ор дэ нам 

Чыр во най Зор кі. Зма га лі ся з фа шыс та мі ў 

бе ла рус кіх пар ты зан скіх атра дах і ін шыя 

ўз бе кі: Ган тай Таш ні я заў, Чы кір Джы ма-

каў, Бе гім кул Куль ба еў, Са бід Джа лі лаў, 

Са ід Іся наў, Ма руф Джу ра еў, Ха мід Усма-

наў, Га фур Ха кі маў... Трох ба я вых ор дэ наў 

уда сто е ны бе ла рус кі пар ты зан, ура джэ нец 

Ан дзі жан скай воб лас ці Аб ду ма джыд Даў-

ро наў.

Ге ра ізм і бяс страш насць па ка за лі во і ны-

ўзбе кі пры фар сі ра ван ні Дняп ра, з якога і па-

ча ло ся вы зва лен не Бе ла ру сі. Ге ро я мі ў тую 

па ру бы лі ўсе, хто зма гаў ся на яго бе ра гах, 

хто вы жыў і быў уз на га ро джа ны, хто за гі нуў 

бе зы мен ным. Днепр — ра ка Ге ро яў. Толь кі 

во сен ню 1943 го да за фар сі ра ван не Дняп ра

зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за ўда сто е ны 

ка ля 700 ча ла век, а ў ба ях за вы зва лен-

не Бра гін ска га і Ка ма рын ска га ра ё наў — 

396 сал дат і афі цэ раў. Та ды ж, пры фар сі-

ра ван ні Дняп ра, зван не Ге роя Са вец ка га 

Са ю за атры ма лі 19 эт ніч ных уз бе каў і ўра-

джэн цаў Уз бе кі ста на.

— Тры га ды пра цяг ва ла ся біт ва за Бе ла-

русь. Сот ні яе ўдзель ні каў бы лі ўда сто е ны 

вы со ка га зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за. 

У гэ тай слаў най ка гор це — 32 во і ны-ўзбе-

кі стан цы, — рас каз вае Ула дзі мір Анд ры е-

віч. — У кні зе апіс ва юц ца подз ві гі кож на га, 

зме шча ны іх фо та здым кі.

Бе ла ру сы бе раж лі ва за хоў ва юць ма гі лы 

во і наў-уз бе кі стан цаў на шмат лі кіх брац кіх 

мо гіл ках, ім уз вод зяц ца пом ні кі, уста лёў-

ва юц ца ме ма ры яль ныя дош кі, пры свя ча-

юц ца асоб ныя экс па зі цыі ў му зе ях роз ных 

уз роў няў — ад Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

да школь ных, у іх го нар на зва ны ву лі цы. 

Удзяч ныя жы ха ры бе ла рус кіх га ра доў і вё-

сак па ста ян на на вед ва юць ма гі лы па ўшых 

ге ро яў і ўскла да юць на іх квет кі.

— Па дзеі ва ен на га лі ха лец ця ўсё больш 

ад да ля юц ца ад нас, усё менш ста но віц ца 

ве тэ ра наў і ўдзель ні каў Ай чын най вай ны, 

але по шу ка вая ра бо та па вы яў лен ні мес цаў 

гі бе лі ад важ ных во і наў пра цяг ва ец ца, на-

шчад кі да вед ва юц ца пра мес цы па ха ван ня 

іх дзя доў і пра дзе даў і мо гуць пры ехаць у 

Бе ла русь на ве даць іх ма гі лы, — га во рыць 

Ула дзі мір Анд ры е віч.

«Вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе-

дыя імя П. Броў кі» з мэ тай уша на ван ня 

па мя ці ўзбе кі стан цаў, за гі нуў шых на 

па лях біт ваў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны ў Бе ла ру сі, упер шы ню пуб лі куе 

ў кні зе спіс па мя ці «Не за бы тыя ім ёны». 

У ім — уста ноў ле ныя ім ёны больш чым 

ты ся чы во і наў-уз бе кі стан цаў, якія за гі ну лі 

ў ба ях за Бе ла русь у 1941—1944 га дах і 

па ха ва ны на бе ла рус кай зям лі. Маг чы ма, 

аб мес цах гі бе лі і па ха ван ня мно гіх во і наў-

вы зва лі це ляў упер шы ню да ве да юц ца іх 

род ныя і бліз кія.

— Кні га «Пе ра мо га ад на на ўсіх. Бе ла-

русь — Уз бе кі стан», якая вы да ец ца ў год 

75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад на цысц-

кіх за хоп ні каў, бу дзе важ ным унёс кам у свя-

тую спра ву ўша на ван ня ге ро яў Бе ла ру сі і 

Уз бе кі ста на — во і наў-пе ра мож цаў. Важ на, 

каб ра бо та па по шу ку но вых звес так аб 

па ха ван нях во і наў і вы зна чэн ні ім ёнаў тых, 

хто за гі нуў, па шы ра ла ся і да паў ня ла ся, — 

пад крэс лі вае Ула дзі мір Анд ры е віч. — Пе ра-

ка на ны, што да яе, па зна ё міў шы ся з кні гай, 

пад клю чац ца сва я кі за гі ну лых ге ро яў з роз-

ных кут коў Уз бе кі ста на. Бо дэ віз «Ні хто не 

па ві нен быць за бы ты!» за ста ец ца заў сё ды 

ак ту аль ны. За ха ван не па мя ці — за лог за-

ха ван ня мі ру на ўсёй Зям лі.

Ула дзі мір АЛЯХ НО ВІЧ.

Па мяцьПа мяць

ТОЕ, ШТО НАС ЯД НАЕ


