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РАЗАМ

Калядныя спевы ў Зорным гарадку

Самадзейныя артысты з Давыд-Гарадка і Мінска паўдзельнічалі ў святочных
імпрэзах, што ладзілі ў Падмаскоўі беларусы Расіі
Даўняесяброўствазвязваемянезтвор
чымілюдзьмізДавыдГарадка—багатага
на цікавыя народныя традыцыі паселішча
Столінскага раёна Брэстчыны. Сцэнічная
творчасць палешукоў падпітваецца ўвесь
час традыцыямі продкаў— тым і цікавая
для беларусаў, якія жывуць у Расіі. Таму
йзапрасілісупляменнікісяброўмаіх,дый
мянеразамзімі,паўдзельнічацьусвяточ
ныхімпрэзахуПадмаскоўі.
Перадкалядны шлях давыдгарадоцкіх
артыстаўуПадмаскоўепралёгпразМінск,
дзе мяне падхапілі ў жвавы мікрааўтобус.
Вёўяго,дарэчы,вясёлы,артыстычныСла
ва Шасцюк — і сам як артыст. Народнае
аматарскае аб’яднанне “Прамень”, якім
кіруюць Ганна Пенцік і дырэктар Давыд
ГарадоцкагаДомакультурыМіхасьШыку
нец,запрасіўвыступіцьнаДняхбеларускай
культуры Герой Расіі Аляксандр Дарковіч.
Ён—намеснікстаршынісаветаФедэраль
найнацыянальнакультурнайаўтаноміі“Бе
ларусыРасіі”,ародам—знашагаПалесся,
зДавыдГарадка.Сябрымнерасказалі,што
Аляксандр Васілевіч — гвардыі палкоўнік
запасу,ранейкамандаваўбрыгадаймарской
пяхотынаБалтыйскімфлоце.ІштоўБрэсце
жывуцьягородзічы,аўмузеігімназіі(ра
ней1яшкола)адкрылі23ліпеня2015года
ўгонарвыпускніка1978гаАляксандраДа
рковічамемарыяльнуюдошку.
Сам зямлякгерой і сустракаў нас
20 снежня ў Падмаскоўі: цёпла, душэўна.
Хоць прыехалі позняй ноччу, аднак пачас
тавалі нас чаем, прысмакамі, знайшоўся
і ўтульны пакой для адпачынку. Хлопцы
з дзяўчатамі, прытомленыя дарогай, але
ўзрушаныясустрэчай,спяваліпесню“Пры
язджайцеданасуБеларусь”,вальсаваліНі
наКомік,НадзеяБазоўская,ВалянцінШас

Дні беларускай культуры ў Зорным гарадку пачынаюцца

цюк ды Руслан Храпіцкі. Падыгрывала ім
набаянеАксанаЦывіс,гучаўумаіхрукахі
мінітрамбон,якіспецыяльнаўпаездкудаў
АляксандрКрамко—заслужаныартыстБе
ларусі,дырыжорАркестраімяЖыновіча.
На другі дзень запрасілі нас у Зорны
гарадок, дзе адкрываліся Дні беларускай
культуры“БелыбуселляціцьуЗорныгара
док”. Там сустракалі гасцей кіраўнік Дзе
лавога і культурнага комплексу, старэйшы
дарадцаПасольстваБеларусіўРасііВасіль
Чэрнік, старшыні ФНКА “Беларусы Расіі”
СяргейКандыбовічістаршыняРНКА“Бе
ларусы Масквы” Ала Тужылкіна. Потым
усеўдзельнікіДзёнусклалікветкідапом
нікаЮрыюГагарыну.ПрыўваходзеўДом
касманаўтаўгасцейсустракаліўрачыста,з

хлебамсоллю.Былісяродгаспадароўсвята
йнашзнакамітызямляк,лётчыккасманаўт
СССР,двойчыГеройСавецкагаСаюзаПётр
Клімук,атаксамакіраўнікгарадскойакругі
ЗорныгарадокЯўгенБарышнікаў,навучэн
цымясцовайшколы.
(На фотаздымках, выкладзеных пасля
свята ў інтэрнэце актывістамі ФНКА “Бе
ларусы Расіі”, можна пабачыць, як госці з
Беларусі праводзяць з мясцовымі дзецьмі,
падлеткамі, дарослымі жыхарамі Зорнага
гарадка майстаркласы па выцінанцы, вы
рабе ёлачных цацак, па народных танцах,
паказваюцьімэлементыКалядныхабрадаў,
калядавання.Такіяабрады,адзначым,вель
містаражытныя:уіхдахрысціянскіякара
ні.➔ Стар. 3

ВЕСТКІ

Вельмі цёплая
традыцыя
Аляксандр Лукашэнка
ў чарговы раз прысудзіў
прэміі “За духоўнае
адраджэнне”
і спецыяльныя прэміі
Прэзідэнта Беларусі
дзеячам культуры
і мастацтва
Штогодузімовуюпару,калі
святкуецца Раство Хрыстова, у
Беларусі становяцца вядомымі
чарговыя ўладальнікі прэмій.
Мыж,супрацоўнікігазеты“Го
ласРадзімы”,зудзячнасцюця
пер згадваем: і нашае выданне
тры гады таму адзначана было
такім чынам на высокім дзяр
жаўным узроўні. З рук Прэзі
дэнтанасцэнеПалацаРэспуб
лікіатрымлівалідыпломы.
Павыніках2019годапрысу
джаны пяць прэмій “За духоў
наеадраджэнне”.Іміадзначаны
працоўныя калектывы, прад
стаўнікі рэлігійных аб’яднан
няў за актыўную дзейнасць у
гуманітарнай сферы. Гэта на
стаяльнік прыхода храма свя
той роўнаапостальнай Марыі
Магдаліны горада Мінска про
таіерэй Іаан (Іван) Харашэвіч,
Беларускае грамадскае аб’яд
нанневетэранаў,калектыўгра
мадскага аб’яднання “Беларус
кая асацыяцыя шматдзетных
бацькоў”, калектыў філіяла
ўстановыкультуры“Брэсцкіаб
ласны краязнаўчы музей” “Ар
хеалагічны музей Бярэсце ”.
Застварэннефундаментальнага
картаграфічнага выдання “Вя
лікігістарычныатласБеларусі”
прэміі ўдастоены яго аўтарскі
калектыў.
Іван Іванаў

ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР

Украінская песня — зусім не чужая
Спевы народнага хору ўкраінскай
песні “Криниця”, якім кіруе
беларуска Маргарыта Кучук, гучаць
і ў часе Калядных, Навагодніх
святаў на розных пляцоўках
беларускай сталіцы
Калігэтыяартыстыспяваюць,тобе
ларускімгледачампадаецца:хорпрыехаў
зУкраіны.Насамойжасправеёнмінскі,
прычым кіруе ім беларуска. Хор спявае
ў прыгожай акадэмічнай манеры. Папу
лярныёнужонетолькісяродукраінцаў.

Дарэчы, дзейнічае хор пры Маладзёж
ным грамадскім аб’яднанні “Украінскае
музычнае таварыства Криниця ”. Мы
сустрэлісязкіраўніцайхоруістаршынёй
таварыства Маргарытай Кучук у Нацы
янальнай бібліятэцы, калі адзначалася
20годдзе Рэспубліканскага цэнтра на
цыянальныхкультур.Маргарыта,прафе
сійны музыкант, дырыжорхормайстар,
расказаланамнетолькіпрахор.
Сёння“Криниця”спяваешматукра
інскіх народных песень у апрацоўцы
вядомых кампазітараў. Сярод іх — ка
зацкія,паходныя,песнідумкі,атаксама
калядкі, купальскія, жніўныя… Ёсць у
рэпертуарыйгімны,прывітальныяпес
ні (напрыклад, “Зеленеє жито”), велі
чальныя(“Іввас,івнас”).Шматпесень
літаратурнага паходжання. Заўсёды за
ваёўваюцьсэрцыслухачоўтворы“Див
люсь я на небо”, “Взяв би я бандуру”

(насловыМіхаілаПятрэнкі),а
таксама“Стоїтьгорависокая”
(на словы Леаніда Глебава) і
“Ой ти, дівчино, з горіха зер
ня” (на словы Івана Франка).
Здольныя заваражыць любую
публіку й песні на вершы Та
расаШаўчэнкі:“Реветастогне
Дніпр широкий”, “Заповіт”,
“Наш отаман Гамалія”, “Все
упованіє моє”, “Нащо мені
чорніброви”.
Хору90ягадыстварыліпрыхільнікі
ўкраінскай песні. Сярод спевакоў было
спачатку нямала ўкраінцаў, якія пасля
заканчэння беларускіх ВНУ заставаліся
жыцьуБеларусі.Яныжпазнейпрывялі
спявацьухорсваіхдзяцей,якіяпадрас
лі.Таямоладзьтаксамажадалападтрым
ліваць песенныя традыцыі, напаўняць
жыццём асяродак украінскай песні й

Маргарыта Кучук з хорам “Криниця”

культуры. Маргарыта Кучук добра па
мятае: студэнткай харавога аддзялення
Інстытута культуры (цяпер Беларускі
дзяржуніверсітэт культуры й мастац
тваў)прыйшлаўкалектыў,кабпадтры
мацьпартыюсапрана.Такізасталасяў
хоры надоўга, бо, прызнаецца, украін
скія песні заваражылі яе свабодай, шы
рынёйісмеласцюдумкі.➔ Стар. 6

СУЛАДДЗЕ

Цуды, кажуць, здараюцца ў Ка
лядную пару. І вучням Беларускай
нядзельнай школы “Вясёлка” Даў
гаўпілскага беларускага культур
наасветнага таварыства “Уздым”
пашчасціла да іх дакрануцца: яны
26–27 снежня 2019 года пабывалі на
святочным прадстаўленні ў Беларус
кім дзяржцырку і на Прэзідэнцкай
ёлцы ў Палацы Рэспублікі. Гэта, за
ўважым, знакавыя імпрэзы вялікай
Навагодняй дабрачыннай акцыі “На
шыдзеці”,якаяштогодпраходзіцьпа
ўсёйБеларусі.
Спачатку,якпрыехалімыўМінск,
запрасілінасуцырк.Прадстаўленне
праходзіла паводле казкі “Царэў
наНесмяяна”.Сюжэтяевядомы:Ба
баЯга начаравала — і прынцэса пе
растала смяяцца, радавацца жыццю.
Царбацька запрашае ўсіх прыдвор
ныхзняцьчарыздачкі:анаарэнетое
рабілі жанглёры, клоўны, вярблюды,
сабачкізтрукамінаскейтбордах.Нас
найбольшуразілашоу,каліартыстыў
яркіхсвятлодыёдныхкасцюмахпры
гожатанцавалідыадначасовакаляро
выміпосахамімалявалікарціны.
Пасля смачнай вячэры ў гімназіі,
усамымцэнтрыбеларускайсталіцы,
мыгуляліпавячэрнімгорадзе,якізі
хацеўунавагодняйілюмінацыі.Пры
гажосць! А потым у інтэрнаце (там
начавалі школьнікі з розных месцаў
Беларусі,зіншыхдзяржаў,якіяпры
ехалінасвята)зладзілідзіцячуюдыс
катэку. Госці змаглі й пазнаёміцца, і
наватзнайсціновыхсяброў.
Раніца27снежня.Дзеціўпрадчу
ванніЁлкі.УПалацыРэспублікіўсё
зіхаціцьпераліваецца, паўсюль пры
гожыякампазіцыідляфотасесій,велі
зарная ёлка. Аніматары — малайцы:
дапамаглідзецямразняволіцца,яшчэ
большіхпадзарадзілісвяточнымна
строем.

ІРЫ НА АРЦЮШЭЎСКАЯ

Нашы юныя супляменнікі з Латвіі былі гасцямі на Прэзідэнцкай ёлцы ў мінскім Палацы Рэспублікі

Дзеці з Даўгаўпілса
з іх настаўніцай на свяце

Перад Навагоднім прадстаўлен
нем выступаў Прэзідэнт Беларусі
АляксандрРыгоравічЛукашэнка.Ён
павіншаваўдзяцейінастаўнікаўзНо
вымгодам.
Спектакльжабыўустылімюзік
ла:добраягісторыяздзяцінстваДзе
да Мароза з цікавай версіяй, чаму ж
па свеце столькі розных Дзядоў Ма
розаў. Несумненна, шчасцем было
для дзяцей атрымаць падарункі ад
Прэзідэнта: вялікія наборы беларус
кіхцукерак,мяккіяцацкіМышкі,він
шавальныяпаштоўкі.Эксклюзіў!
Мы перамяшчаліся па Мінску ў
спецаўтобусах, у суправаджэнні мі
ліцэйскага эскорту. Як адказная за
дзетак,зазначу,штоўпытанняхарга
нізацыі мерапрыемстваў, бяспекі ўсё
былопрадуманададробязяў.
Дарога дадому нікому не падала
ся доўгай. Ва ўдзельнікаў паездкі ў
Мінскпрагэтаезамежнае,невельмі
блізкае, святочнае й дзівоснае пада

рожжа засталіся самыя пазітыўныя
ўражанні. Казалі: пра такі навагод
ні падарунак можна толькі марыць!
Аяшчэдзецізразумелі,штопаездка
наПрэзідэнцкуюёлкуўМінск—гэ
таўзнагародаімзапоспехіўвучобе,
актыўнасцьуБеларускайнядзельнай
школе.Дарэчы,наПрэзідэнцкайёлцы
ўМінскузЛатвіі былій вучніРыж
скайбеларускайасноўнайшколы,бе
ларускаганядзельнагакласазРэзэкнэ.
Ведаю,былінасвяцеййнашыюныя
супляменнікі з Літвы. А выхаванцы
“Вясёлкі” падзельнічалі ў дабрачын
най акцыі “Нашы дзеці” ў Беларусі
ўжодругіраз—дзякуючыпадтрым
цы Амбасады Беларусі у Латвіі, за
што“Уздым”,якібацькі,дзецішчас
ліўчыкідыпламатамбязмежнаўдзяч
ныя. Асобныя словы нашай падзякі:
Генеральнаму консульству Беларусі
ў Даўгаўпілсе — за вырашэнне віза
выхпытанняў;віцэмэруДаўгаўпілса
ЯнісуДукшынскамудыУпраўленню
адукацыі,ягокіраўніцыМарынеІсу
павай—завырашэннетранспартнага
пытання; шафёру Чэславу Кезіку —
за высокі прафесіяналізм. Дзякуем і
памежным службам Латвіі ды Бела
русі — за аператыўнае вырашэнне
пытання з перасячэннем дзяржаўнай
мяжы, праўленню беларускага тава
рыства“Уздым”—завырашэннеўсіх
аргпытанняў. А ўрэшце вялікі “ме
ханізм навагодніх цудаў” спрацаваў
якмаебыць—ігэтаздорава!Зпра
фесіяналізму, разумных і ўзважаных
учынкаў многіх спецыялістаў абедз
вюх дзяржаў, розных структур скла
лася агульная добрая справа: нашы
дзеціатрымалінезабыўныпадарунак
даНовагагода,пашырылісвойкруга
гляд,умацавалідружалюбныястасун
кіЛатвіідыБеларусі.
Алёна Радзівонава,настаўніца,
кіраўніцадэлегацыі,г.Даўгаўпілс

ЮБІЛЕЙ

Брава, маэстра!

Юбілейны канцэрт кампазітара,
даследчыка, публіцыста,
музыканта-асветніка Яўгена
Паплаўскага праходзіў пад
знакам яшчэ двух адметных
юбілеяў пад дахам Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі
Невычарпальная жыццёвая энер
гія ў шматбакова адоранага Яўгена
Паплаўскага, які нарадзіўся 20 ве
расня 1959 года на Гродзеншчыне, у
мястэчку Поразава Свіслацкага раё
на. Вось таму й юбілейная імпрэза з
нагоды60годдзямаэстра,яккажуць,
выйшла за звычныя межы. Таму 19
лістапада ўвечары ў Мастацкім му
зеі канцэрт прысвячаўся адразу тром
юбілеям:80годдзюмузея,60годдзю
кампазітарай25годдзюПольскагаін
стытутаўМінску.Розныябылівыка
наўцы.ГучалітворынетолькіЯўгена
Паплаўскага, але й кампазітара, мас

такаНапалеонаОрды(граўнароднага
артыстаБеларусіІгарАлоўнікаў).
Што ж, музыка — сапраўды той
цуд, які дапамагае сцерці межы, што
нібыта існуюць паміж рознымі жан
рамі мастацтва: бо на самой справе
янывельміўмоўныя.Ірозныякраіны,
народы дзякуючы музыцы — зблі
жаюцца. Музычная імпрэза, якую
зладзіў Яўген Паплаўскі, — гэта як
разважанне над ягонымі творчымі
пожнямі,такіпоглядубязмежжа,по
шукі ў свеце гармоній, прыгажосці,
суладдзя. Зрэшты, што ж іх шукаць?
Яныёсцьзаўсёды!Толькібнаміхна
вучыцца бачыць, адчуваць. А кампа
зітар — умее, і музыка яго напоўне
налірычнайэкспрэсіяй,убіраеўсябе
паэтычныявобразы.Гэтаўвасоблены
ўгукахсветпачуццяўінеабсяжныду
хоўныкосмас.Агучаліўмузеікамер
наінструментальныя, харавыя творы

Удзельнікі святочнай імпрэзы
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Памятаем пра свае вытокі
Урачыстая цырымонія ўручэння прэмій “За
духоўнае адраджэнне”, спецыяльных прэмій Прэ
зідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва, а
таксамаспецыяльныхпрэмійПрэзідэнта“Беларус
кіспартыўныАлімп”2019годапрайшлаўПалацы
Рэспублікі9студзеня.“Мыстварылінашунезалеж
нуюдзяржаваўтымлікудзякуючытаму,штоўсе
гэтыягадыпамяталіпрасваевытокі,быліверныя
зямлісваіхпродкаў”,—адзначыўАляксандрЛука
шэнка,выступаючыперадуручэннемдыпломаў.Ён
падкрэсліў,штоўкраінеінадалейбудуцьпадтрым
лівацьізаахвочвацьусіх,хтоўзбагачаекультурную
спадчынуБеларусі,зберагаемаральныяідухоўныя
арыенціры,адраджаеінапаўняеновымсэнсамна

БЕЛТА
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КОЛА ДЗЁН
Проста казачны падарунак!

Прэзідэнт уручае дыплом лаўрэата
Дзмітрыю Ровенскаму, кіраўніку
фальклорнага ансамбля “Дударыкі”

цыянальныятрадыцыі:“Янынашякар,якідапамо
жаўтрымаццанахваліглабалізацыі,нацэленайна
разбурэннедзяржаўныхасноў”.
Безумоўна,беларусыўсведамляюцьсябечаст
кай вялізнага свету і злучаныя тысячамі нітак
эканамічных,культурных,дыпламатычных,род
насных сувязяў з іншымі краінамі ды народамі.
“Мыадкрытыядлясяброўстваіўзаемавыгаднага
супрацоўніцтва,аленаштрадыцыйнысацыяльна
арыентаваны ўклад непахісны, — зрабіў акцэнт
АляксандрЛукашэнка.—Толькітак,памятаючы,
хто мы і ў чым наша унікальнасць, захоўваючы
сваю ідэнтычнасць і самабытнасць, мы зможам
супрацьстаяць ідэі уніфікацыі свету пад адзіны,
чужынашамументалітэтуўзорабостандарт”.
Прэзідэнт перакананы, што ў краіне са ства
рэннемдухоўнай,маральнайікультурнайасноў
дляжыццябудучыхпакаленняўбеларусаўтакса
ма забяспечваецца нацыянальная бяспека і ўма
цоўваеццасуверэнітэтдзяржавы:“Вынікнашага
цвёрдага,паслядоўнагапалітычнагаісацыякуль
турнага выбару — пабудова моцнай суверэннай
дзяржавы.Уяестварэнніёсцьзаслугаўсягобе
ларускага народа. Але асаблівая роля належыць
тым,хтопрысвяціўсябебескарыслівамуслужэн
нясваёйАйчыне”.

Працавіты
шчасце не праспіць
Узнагарода Яўгену Паплаўскаму

маэстра—якпрызнаныяўжовысока
мастацкіяўзорысучаснаймузыкі,так
іпрэм’ерныявыкананні.
Ганаровым госцем і дырыжорам
на Свяце Мастацтваў быў рэктар
Кракаўскай акадэміі музыкі, прафе
сар Станіслаў Краўчыньскі (Поль
шча). Саліравалі Аляксандра Іванова
(альт),АленаЛуферчык(альт),Элеа
нора Тумас (фартэпіяна). Спрычыні
лісядасвятаДзяржаўнаяакадэмічная
Харавая капэла Беларусі імя Рыгора
Шырмы (галоўны дырыжор Вольга
Янум, хормайстар Дзмітры Хлявіч),
Канцэртны хор Мінскага дзяржаўна
га музычнага каледжа імя М. Глінкі
(мастацкікіраўнікідырыжорАляксей
Снітко),КамерныаркестрБеларускай
дзяржакадэміімузыкі(мастацкікіраў
нік Пётр Вандзілоўскі). Упрыгожвалі
творчую прасторы ў часе канцэрта
карціны Язэпа Драздовіча “Прарок”
і Пётры Сергіевіча “Партрэт ксяндза
СтаніславаГлякоўскага”(іхЯўгенПа
плаўскіпадараваўМастацкамумузею
ў1989годзе),атаксамамалюнкіНапа
леонаОрдызфондаўмузея.
Рыгор Гарэшка.
Фота Аляксея Казнадзея.

Незвычайныкампліментзрабіланашайкраіне
напачаткугодафранцузкаягазетаLeFіgaro.Яна
ўключылаБеларусьудваццаткутурыстычныхна
прамкаў,якіяпадарожнікамвартабудзеадкрыцьу
2020годзе.“Мымаглібназвацьяе“Спячаяпры
гажуня Еўропы”, — піша ў рамантычным стылі
Le Fіgaro пра нашу краіну. Вядома ж, на фоне
мінулагоднягавелізарнагапажаруўСаборыПа
рыжскайБожайМаці,шматтысячныхпратэстных

акцый“жоўтыхжылетаў”,штозахліснуліФран
цыю,Беларусьзяеспакойнымжыццёмвыглядае
здалёкагаПарыжуможайтак,якпішаLeFіgaro.
Аднактоезусімнеазначае,штопрыгажунякра
іна спіць. Варта прачнуцца заходнееўрапейскім
турыстам,дыйнетолькіім,кабсамімутымпе
раканацца. Як паведамляе БелТА, залаты запас
Беларусіза2019годвыраснааднутону,іцяпер
ёнскладае41,2тоны.Алежкалібспалібелару
сы—цібагацелабкраіна?Ународзенагэтыконт
кажуць:працавітысваёшчасценепраспіць.
Падрыхтаваў Іван Ждановіч
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Таленты растуць у дабрыні
Сотні дзяцей з усёй Беларусі, якія займаюцца класічнай музыкай і вакалам, паўдзельнічалі ў другім Усебеларускім конкурсе
“Музыка дзіцячай душы” для дзяцей-сірот, дзяцей з інваліднасцю. А ў Мінск, на гала-канцэрт, прыехалі яго пераможцы.

Зала, сцэна Мінскай духоў
най акадэміі прымалі 13 тале
навітых выканаўцаў 23 снежня.
Імпрэзу перад Калядамі зладзіў
Беларускі дзіцячы фонд, ініцы
ятыву дапамогі адораным дзе
цям падтрымліваюць кампанія
Mastercard і ААТ “БПССбер
банк”. А каб не так хвалявалі
ся госці, на адной сцэне з імі
выступалі й старэйшыя музы
канты, выканаўцы: выпускніца
Венскай кансерваторыі, лаўрэ
атка міжнародных конкурсаў,
скрыпачкайспявачкаЮліяЛе
бядзенка, выкладчыца Акадэміі
музыкі,канцэртмайстар,лаўрэат
беларускіх і міжнароднага кон
курсаў Святлана Стэфаненка,
кіраўнік духоўнага фестывалю
“Добровест”, кампазітар, паэт і
выканаўцаВячаслаўБабкоў,ва
калістка, старшая выкладчыца
Мінскага духоўнага вучылішча

РАЗАМ

ВольгаКанашэнка.Вялажкан
цэртартысткаМарынаГрыцук.
Таленавітым дзецям высту
піць у Мінску — яшчэ адзін
стымул для творчага росту. Як
вядома, сэрцы ў іх чуллівыя,
а жыццёвыя абставіны гэтых
юныхартыстаўвымагаюцьадіх
яшчэіўменняпераадольвацьне
малыяцяжкасці.Ды,яккажуць
мудрыя, няхай дабраслаўлёныя
будуцьусетыяцяжкасці:бодзя
куючыім,упераадоленнісаміх
сябе ў тым ліку, і развіваемся
мыўгэтымсвеце.Асвойваемін
струментцела—кабпрыягонай
дапамозе падрастала, большала
душа. Падтрымка ж, падказка
дасведчаныхмайстроўнагэтым
шляху вельмі патрэбная. “Ска
жам, Юлія Лебядзенка нават
звазілаюнуюмінчанкуМар’яну
Бабіч у Вену на музычны фо
рум,інапярэдаднігалаканцэрта

з ёй папрацавала, — удакладні
ла Юлія Капцэвіч, каардынатар
праектаў БДФ. — Яны дуэтам
спявалі“АвэМарыя”Дж.Качы
ні,канцэртмайстрамбылаСвят
лана Стэфаненка. Выступаць з
прафесіяналамі — важны крок
нашляхуўтворчасцьдляМар’я
ны”.Інавагодніяпадарункідля
ўсіх удзельнікаў галаканцэрта
яго арганізатары падрыхтавалі.
АдіхжаўладальнікіГранпрый
першых месцаў конкурсу атры
малі яшчэ імянныя стыпендыі.
Сюрпрызыпадарункідляюных
артыстак падрыхтавала кампа
нія Cosmіco. А прадоўжылася
перадкаляднае свята экскурсіяй
уМузейзаймальныхнавук“Экс
пириментус”.
Конкурс “Музыка дзіцячай
душы” — толькі частка дабра
чыннай праграмы “Юныя та
ленты”.Беларускідзіцячыфонд

вялікуюўвагунадаеталенавітым
дзецямзлікусірот,дзяцей,якія
засталісябезапекібацькоў,дзя
цей з інваліднасцю. Дапамагае
ім, даючы адукацыйную пад
трымку, ладзячы канцэрты, вы
ставы, конкурсы. Набываюцца
музінструменты, абсталяванне,
прылады,канцэртныякасцюмы,
праводзяцца творчыя семінары,
уручаюцца стыпендыі. У атмас
феры такой дабрыні таленты,
заўважана,лепшрастуцьіразві
ваюцца.Сумеснымінамаганнямі
БДФ, прадстаўніцтва Mastercard
у Беларусі ды ААТ “БПССбер
банк” летась праведзены Усебе
ларускі мастацкі конкурс “Свет
маімі вачыма” й выстава ў На
цыянальнымгістарычныммузеі,
фотавыстава“Пачатакдзвюхда
рог” ды конкурс і канцэрт “Му
зыка дзіцячай душы”. “Сярод
дзяцейсірот, дзяцей з інвалід

ФОТА З АРХІВА БЕЛАРУСКАГА ДЗІЦЯЧАГА ФОНДУ

ПЛАНЕТА ЛЮДЗЕЙ

Юлія Лебядзенка і
Мар’яна Бабіч

насцюёсцьнадзвычайталенаві
тыяхлопчыкійдзяўчынкі,—ад
значаеЮліяКапцэвіч.—Бываеў
свеце,штодлякагосьцісцэна—
гэтапростабагатаязабаўка.Для
іх жа творчасць прыадкрывае
дарогу ў вялікі свет, дапамагае
адладжваць зносіны з аднагод
камі, аднадумцамі. Прыродныя
здольнасці, плюс характар, пра
цавітасць,вераўсваесілы—усё
гэтаразам,бывае,творыцьцуды.
Дзеці “прарываюцца” ў новую
жыццёвую рэальнасць, жывуць
поўным, насычаным яркімі па
дзеяміжыццём”.
Іван Іванаў

Калядныя спевы ў Зорным гарадку

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Калядныя традыцыі, а так
сама іх розныя варыяцыі (се
межаўскія“Цары”,давыдгара
доцкія“Конікі”…)жывуцьіпа
гэтычасувёсках,аграгарадках,
мястэчкахБеларусі—нетолькі
ўзнаўляюццаўсцэнічнымфар
маце“дляпаказу”самадзейны
міартыстамінарозныхпляцоў
ках.Яшчэёсцьуфотападборцы
кадрызуручэнняаднойздзяў
чат Зорнага гарадка пашпарта
грамадзянкі Расіі — з удзелам
ПятраКлімука,ВасіляЧэрніка,
Сяргея Кандыбовіча. Мяркую
чыпаўсім,утаедзяўчыныёсць
нейкія повязі з Беларуссю. Та
муспадзяемся,штопратоена
пішуць нам арганізатары Дзён
беларускайкультурыўЗорным
гарадку,амы—паведамімчы
тачампадрабязнасці.—Рэд.)
СвяточныканцэртуЗорным
гарадкувялінароднаяартыстка
Расіі Ірына ЯгораваКаўрыга і
дырэктарДомакасманаўтаў(на
сцэнеякогайадбываласядзея)
Андрэй Крываносаў. (Ірына
Юр’еўна была жонкай вядома
габеларусаМасквыФранцішка
Каўрыгі,якіпамёру2016годзе
й пахаваны на Маскоўскіх мо
гілкахуМінску.— Рэд.).Вяду
чыявіталіна свяце беларускай
культурыягоўдзельнікаў—са
мадзейных артыстаў з Мінска,
Брэсцкай вобласці, расійскіх
беларусаў з Яраслаўля, Маск
вы, Уладзіміра, Зорнага гарад
ка. Тым часам на экране над

Узорны ансамбль “Святкі” на сцэне Дома касманаўтаў у Зорным гарадку

сцэнайнафонецудоўныхбела
рускіхкраявідаў—азёры,палі,
лясы…—ляцеўбелыбусел:як
сімвалБацькаўшчыны.Гэтаяна,
ЗямляБацькоў,клічапрыцягвае
беларусаўпаўсімсвеце—нібы
“трава ля дома” касманаўтаў у
іх арбітальных вандроўках. За
бягаючы наперад, скажу: і на
сцэне Дома касманаўтаў гурты
ўсеўсвяточнымкарагодзества
рылі цудоўны, высакародны,
вельмі прывабны музычнапе
сеннатанцавальнывобразрод
найБеларусі.Агучалінасвяце
песніякбеларускія,такірускія,
украінскія—длянасяныжтак
саманечужыя!
Цёплымі словамі віталі га
наровых гасцей, артыстаў, гле

Артысты з Давыд-Гарадка з землякамі-героямі

дачоў Пётр Клімук, Аляксандр
Дарковіч,ВасільЧэрнік,Сяргей
Кандыбовіч.Кожнызіхнямала
паспрыяўтаму,кабсвятабела
рускаеўПадмаскоўіадбылося.
Прысвячаліся ж Дні беларус
кай культуры ў Зорным гарад
ку46йгадавінезчасупершага
палёту ў космас нашага знака
мітага земляка Пятра Кліму
ка. Дарэчы, у жніўні 2019га
быў падпісаны Дагавор аб па
брацімстве Зорнага гарадка й
Брэсцкагараёна(адтуль,звёскі
Камароўкі, родам Пётр Ільіч).
Апладысментамісустрэлавест
куабпабрацімствезала.
Артысты з танцавальнай
студыі“Ракета”(кіраўніцаГан

на Кузьменка) Зорнага гарадка
паказаліцудоўнуюкампазіцыю
“ЯкнаІванадынаКупала”,за
тым выйшаў на сцэну гурт з
Падмаскоўя “Космические ка
заки” (кіраўніца Марына Дуд
чанкаБелабародава). І вось
ужоансамбльбеларускайпесні
“Крыніца” (кіраўніца Святлана
Пласцініна) з Яраслаўля радуе
гледачоў.
Дзівосначароўны дух Ка
ляднае пары адразу напоўніў
падмаскоўную залу, калі ў цу
доўных строях выйшлі на сцэ
ну артысткі ўзорнага ансамбля
“Святкі” (кіраўніца Марына
Рудкоўская, гурт працуе пры
мінскімПалацыдзяцейімола

дзі“Золак”).Юныямінчанепа
казалі вакальнатанцавальную
кампазіцыю“Каляда”.Заімі—
зноў“Ракета”,іўрэшцевыйшлі
мызартыстамізДавыдГарад
ка. Палескія найгрышы, песні,
танцавальныянумарызбубнам
прыйшліся даспадобы гледа
чам, і моцныя апладысменты
былітамусведчаннем.
Пасля канцэрта мы разам з
мясцовымі дзецьмі, супрацоў
нікамі гарадка й касманаўтамі
наведваліМузейкасмічныхпа
лётаў, нават мелі магчымасць
прымераць некаторую “касміч
ную”вопратку.ЛадзіласяўДо
мекасманаўтаўвыставакірмаш
беларускіхтавараў,можнабыло
пабачыць вырабы рамеснікаў з
Беларусі. Дэманстраваліся экс
пазіцыя “Тканая вясёлка Ніны
Кунцэвіч”, выстава дзіцячых
малюнкаў“ЯмалююБеларусь”.
Ужо цямнела, калі развітва
лісямызгаспадарамі,расійскі
мібеларусамі.Быліцёплыяаб
дымкі,запрашэнніўгосці—да
нас,уБеларусь.Помніццамне,
якпадпесню“Дранікібульбяні
кі” Пётр Клімук пачаў прытан
цоўваць і паабяцаў землякам:
улетку,якбудзенаведвацьБаць
каўшчыну,тозаглянеабавязкова
іўпалескіДавыдГарадок.
Мікола Котаў,
удзельнікДзёнбеларускай
культуры,фалькларыст.
Фотазархіва
ФНКА“БеларусыРасіі”.

Ад рэдакцыі.ПрынёсМіколаКонанавічсвойрукапіснытэкстнам—іяшчэрасказаўкрыхуаб
працягу“гастроляў”.ПасляімпрэзыўЗорнымгарадкуягойсалісткугурта“Прамень”НінуКомік
запрасілі выступіць у падмаскоўны Краснагорск. Там быў своеасаблівы працяг Дзён беларускай
культуры.“СаспадарыняйНінаймыпадрыхтавалівакальнатанцавальнуюкампазіцыю“Нашысэр
цызвамі”,—адкрылісяпадрабязнасці.—Выступаліпраманавуліцы,насцэнепрыёлцы.Намакам
панаваўмузыка,яккажуць,адБога,украінецзПадмаскоўяУладзімірФедарэнка.Толькізгадзіну
былосумеснайрэпетыцыі—аёнзайграўнашымелодыі,дыяшчэйпрытанцоўваўпотымгарэзліва
“Лявоніху”разамсамной.Дарэчы,рэжысёрамнасвяцебыўвядомыбалетмайстар,народныартыст
Расіі,душэўнычалавекГедымінасТаранда”.
Магчама,іўГедымінасаёсцьбеларускіяродавыякарані:прозвішчаягонаБеларусісустракаец
ца,упрыватнасці,уЛяхавіцкімраёне.ЯшчэМіколаКонанавічрасказаў,штогледачыўКраснагорску
віталібеларусаўапладысментамі,потымавацыяміправодзілі:“Акалімызноўспявалінапрыканцы
“ПрыязджайцеданасуБеларусь”,точувацьбылівоклічы“Прыедзем,прыедзем!”зусіхбакоў”.Бая
ніствіртуозУладзімір,якаказалася,ехаўспецыяльназіншагагорада,кабдапамагчыгожавыступіць
беларусам,датагожсмачныміаладкаміНінузМіколампачаставаў.Аднослова:сябар!
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ВЕСТКІ З УКРАІНЫ

Голас Радзімы аўторак, 14 студзеня, 2020

З РЭДАКЦЫЙНАЙ ПОШТЫ

Пяць медалёў для землякоў

На V з’ездзе Усеўкраінскага саюза беларусаў шэраг актывістаў дыяспары адзначаны
дзяржаўнымі ўзнагародамі Беларусі
Пра тое, што ў Кіеве прой
дзе V з’езд Усеўкраінскага
саюза беларусаў, пісала нам
напярэдадні падзеі Таццяна
Дзяменнікава, сяброўка газеты
зМікалаева.Яежбачымнафо
таздымках і ў прэзідыуме: ся
родвядомыхваУкраінебелару
саў. Радуе, што словазлучэнне
“Голас Радзімы” (назва супол
кі, якую Таццяна ў Мікалаеве
ўзначальвае) прагучалатакі ва
Украінскай гандлёвапрамыс
ловайпалаце.
Звярнуцца да тэмы з’езда
падштурхнула нас і Галіна Ва
ражбіт, кіраўніца Беларускага
нацыянальнакультурнага та
варыства “Сябры” з Чарніга
ва. Нядаўна мы атрымалі ад
яе інфармацыю, фотаздымкі
па электроннай пошце. Сярод
файлаў — і копія матэрыялаў
з сайта Амбасады Беларусі ва
Украіне:праўдзелАмбасадара
ІгараСокалаўякасціганарова
га госця 22 лістапада ў рабоце
з’езда. Ён зачытваў прывіталь
нае пасланне Міністра замеж
ных спраў Беларусі Уладзіміра
Макеяўдзельнікамфоруму.Дэ
легатамі ж яго былі кіраўнікі,
актывісты арганізацый бела
рускайдыяспарыз11абласцей
ігорадаКіева.Праз’езд,праў
да,насайце—вельмікоратка:
“разгледжаны вынікі працы
Усеўкраінскага саюза белару
саўірэгіянальныхдыяспараль
ных арганізацый, абмеркаваны
праблемныя пытанні й планы
на будучыню”. І што старшы
нёй УСБ на чарговы трохга
довы тэрмін пераабраны Пётр
Лайшаў.Восьіўсё…
Крыху больш — пра ўзна
гароды актывістам дыяспары.
Паведамляецца: сёлета рашэн
нем Міністра замежных спраў
Беларусі ўзнагароджаны юбі
лейным медалём “100 год дып
ламатычнай службе Беларусі”
згаданыя вышэй Пётр Лайшаў,
ТаццянаДзяменнікавайГаліна

Варажбіт, кіраўніца Беларускай
грамады Львоўскай вобласці
ТамараКазакіганаровыконсул
Беларусі ў Львове Ігар Драцяк.
Медаль, чытаем на сайце, за
цверджаны Указам Прэзідэнта
БеларусіАляксандраЛукашэнкі
ад16кастрычніка2018г.№412і
ўручаецца за значны ўнёсак у
развіццё і ўдасканаленне знеш
непалітычнайізнешнеэканаміч
най дзейнасці Беларусі, прад
стаўленне й абарону за мяжой
правоў ды інтарэсаў Беларусі,
яеграмадзяніюрыдычныхасоб.
ПётрЛайшаўатрымаўмедальу
Мінску (калі ўдзельнічаў у па
сяджэнні Кансультатыўнага са
ветапрыМЗС),некаторыяўзна
гародыўручаўІгарСокалучасе
візітаў у рэгіёны Украіны (пра
візітуМікалаеўімылетасьпі
салі).АГалінеВаражбітАмба
садаруручыўюбілейнымедаль
якразназ’ездзе.
За значны ўнёсак у развіц
цё беларускаўкраінскіх куль
турнагуманітарных сувязяў
Ганаровымі знакамі Амбасады
БеларусіваУкраіне“Задружбу
й супрацоўніцтва” Ігар Сокал
узнагародзіў старшыню Укра
інскай гандлёвапрамысловай
палаты Генадзя Чыжыкава (мы
дасылалі супляменніку свае
пытанні, каб больш даведацца
праягоныбеларускірадавод…)
і старшыню Украінскабела
рускага культурнаадукацый
нага таварыства “Сузір’я” з
Мелітопаля Наталлю Бярнагу.
Старшыня Адэскай абласной
грамадскай арганізацыі “На
цыянальнакультурнае аб’яд
нанне грамадзян “Беларусь”
Фёдар Кавалевіч ушанаваны
ГанаровайграматайАмбасады:
за актыўны ўдзел у захаванні
й пашырэнні беларускіх нацы
янальных традыцый, асабісты
ўнёсакукультурнаежыццёбе
ларускайдыяспарываУкраіне.
Шматвіншаванняўатрымала
Галіна Варажбіт — вось і звяр

нулася ў рэдакцыю, каб падзя
каваць са старонак газеты ўсім,
хтовысокацэніцьпрацусуполкі
ўЧарнігаве,радуеццазапоспехі
самойкіраўніцы.“Прыемнабы
лоатрымацьгэтымедаль,—чы
таем у пісьме.— Я ведала, што
ўзнагароду ўжо ўручалі іншым
актывістам дыспары — і газета
“ГоласРадзімы”пратоепісала.
Думала: мы крыху не дацягва

Тамару Дзміцерку, Ніну Ка
мінскую, Анатоля Варажбіта,
Алену Беляванцаву, Валянці
ну Пікуль, Валянціну Рагуліну,
Таццяну Ніпорку, Надзею Ла
бянок,НадзеюМасквічову,Яў
генадыАксануОрдаўімногіх
іншых.Гэтымедальіваш,дара
гіямаесябры!Сардэчныдзякуй
усімадмяне.Здароўянам—на
доўгіягады!”

На з’ездзе Усеўкраінскага саюза беларусаў у Кіеве

ем да яе. Але калі ўручыў мне
медаль Амбасадар Ігар Сокал,
то прыемна было ўдвая. І яшчэ
прыемнаянечаканасць:маесяб
ры,актывістыіншыхбеларускіх
суполак з розных краін тэлефа
навалі,пісаліўвайберы,штомы
сапраўды годныя такой узнага
роды.Агэтажвельміпрыемна!”
Галіна яшчэ нагадвае, што
суполка“Сябры”амаль20гадоў
“вядзе работу па захаванні бе
ларускайкультурыўЧарнігаве.
Мы выступаем на розных пля
цоўках,укласахіаўдыторыяхз
беларускімі песнямі й танцамі,
рыхтуем выставы выяўленчага
мастацтва,робімнашыпадвор
кінафэстах,гатуембеларускія
стравы ды частуем імі гасцей,
выступаемнарадыё,тэлебачан
ні, удзельнічаем у прэзентацы
яхкнігімногіхіншыхімпрэзах.
Іўсёгэта—дзякуючынашаму
актыву. З удзячнасцю згадваю

Віншуем і мы актывістаў
дыяспарываУкраіне,дзейнасць
якіхцэніцьБацькаўшчына.Ма
ем надзею, што ўслед за Міка
лаевам,Прылукамі,Чарнігавам
ды Львовам творчыя сувязі з
рэдакцыяй наладзяць яшчэ як
мінімумбеларусыз8абласцей
ды сталіцы братняй Украіны
(бяром за аснову з’ездаўскую
статыстыку…), дзе падаюць
прыкметы жыцця беларускія
суполкі.Якіх,праўда,зБелару
сіпакульневідаць…
З дасланых Галінай Вараж
біт у рэдакцыю матэрыялаў
вынікае, што летась 12 ліпеня
ў Чарнігаве прайшла ўрачыс
тасцьзнагоды75годдзяВызва
ленняБеларусі.Наяезапрасілі
ветэранаў, якія ў гады вайны
вызваляліБеларусьадгітлераў
цаў. Юбілейныя медалі ўручаў
ветэранампершысакратарАм
басадыАндрэйГубкін,асупол

ка “Сябры” зладзіла для ўсіх
святочныканцэрт.
А8лістапада“Сябры”пра
вяліУрокбеларускайкультуры
ў 4 класе 1й школы г. Чарні
гава. Паказалі фільм пра Бела
русь, зладзілі конкурс “Што я
ведаю пра суседнюю краіну?”,
па выніках якога ўручылі пры
зы. Прычым найактыўнаму
ўдзельніку конкурсу падарылі
нумар газеты “Голас Радзімы”.
(Ого! Спадзяемся, юны знаўца
Беларусі напіша нам у рэдак
цыю: у кожным нумары ёсць
кантакты. Будзем сябраваць!)
Яшчэнаўроку,паведамляеГа
ліна Варажбіт, сябры суполкі
чыталі вершы на беларускай
мове, спявалі дзеткам беларус
кія песні. Так што ўсім было
вельміцікава.
І на заканчэнне. Сёлета га
зета “Голас Радзімы” адзначае
65годдзе. Беларуская дзяржа
ва фінансуе выданне для суай
чыннікаў за мяжой, і тым дае
ўнікальную магчымасць ім
абменьвацца досведам працы,
жыць з Бацькаўшчынай у су
ладдзі. У актыўныя ў супрацы
з рэдакцыяй суполкі па пошце
бясплатна дасылаюцца друка
ваныя, высокаякасныя нумары
газеты. Карысць ад такіх кан
тактаў — узаемная. Мы цэнім
кожнызваротурэдакцыю,ані
водзін без адказу не пакідаем,
рыхтуем публікацыі часам,
як кажуць, з набору эмоцый.
Асаблівая ўвага — да тэкстаў
няштатныхаўтараўззамежжа.
Будзем разам! Такая супраца
ўмацоўвае, пашырае Беларускі
Мацярык,якінемогуцьпадзя
ліць,раздрабіцьнідзяржаўныя
межы, ні адлегласці. Бо Бела
русь — гэта ж і беларусы: па
ўсімсвеце,наватзпрыхаваным
ГоласамРадзімыўдушы.Толь
кі гукніце, супляменнікісуро
дзічы, і Бацькаўшчына вас па
чуе.
Іван Ждановіч

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

Не згубімся ў часе і прасторы
У кнізе “Белорусы
Львовщины”, якая нядаўна
прэзентавалася
ў Беларускай грамадзе
Львоўскай вобласці,
адлюстраваны моцныя
повязі супляменнікаў
ва Украіне з гістарычнай
Бацькаўшчынай
Большза25гадоўдзейнічае
ўпрыгожымукраінскімгорадзе
беларускаясуполка.Паядналіся
ў Беларускай грамадзе Львоў
скайвобласцітыясупляменнікі,
хтожадаепадтрымлівацьповязі
з Бацькаўшчынай, каму важна
й цікава больш ведаць пра су
часнае жыццё ў Беларусі. Мы
зберагаемпамяцьпратрадыцыі
продкаў, імкнемся прыўносіць
іх у свой сучасны побыт. А ў
часе тэматычных сустрэч дзе
лімся тым, што даведаліся пра
Беларусьзрозныхкрыніц,ура
жанняміадпаездакнаБацькаў
шчыну.

Беларускі асяродак у Льво
ве — цікавы феномен культур
наасветніцкайдзейнасці.Восьі
ўзніклаўактывістаўсуполкіжа
даннеўкнізеадлюстравацьсвае
найбольш важныя грамадскія
справы, стварыць своеасаблі
вылетапісбеларускагажыццяў
Львове,дадаўшыйасабістыяма

Сяргей Кулікоў

тэрыялы, партрэты, жыццёвыя
гісторыільвоўскіхбеларусаў.На
жаль,многіхзтых,хтоспрычы
ніўўЛьвоведапрацынакарысць
Бацькаўшчыны,ужонямасярод
нас: адышлі ў Вечнасць. Нека
торыя нашы сябры вярнуліся
жыцьуБеларусь.Тыяж,хтопа
ранейшаму аддае сябе любімай
грамадскай працы, пагадзіліся:
кнігурабіцьварта!Кабзладзіць
своеасаблівымастокпаміжпака
леннямі, надаць дадатковы сты
мул дзейнасці суполкі. Бо што
хаваць:пазразумелыхпрычынах
(падабенства мовы, традыцый,
геаграфічная блізкасць) даволі
хуткаасімілююццамаладыялю
дзіваўкраінскаеграмадства—і
назаўсёдыстрачваюцьсвой“бе
ларускі код”. І ўжо не могуць
пранікнуцца той жа любоўю да
зямліпродкаў,якуюмы,старэй
шыя,маемусваіхсэрцах.
Кнігупісаліўсеразампаддэ
візам“памятнаезперажытага”.Я

складала, падбірала матэрыялы,
іх рэдагавалі Вячаслаў Баровіч
і патрыярх суполкі Сяргей Ула
дзіміравіч Кулікоў. Фотаздымкі
СвятланыМярзловай.Атрымал
сяўвыніку170старонак.
Спачатку мы прэзентавалі
кнігу актывістам беларускіх су
полак Украіны ў Кіеве, атрыма
лі пазітыўныя водгукі. Потым і
ўЛьвовебылавечарынапрэзен
тацыя — разам з аповедам пра
знакамітага землякафізіка, лаў
рэата Нобелеўскай прэміі Жа
рэсаАлфёравадыпрабеларускі
лён,адпаведнуюпрамысловасць.
Дарэчы,івыступіўтанцавальны
гурт“Лянок”—уновымскладзе,
з дэбютнымі нумарамі. Дзеткі
выконвалібеларускіятанцы,імы
тамувельмірады.ПотымСяргей
Кулікоў, які шмат гадоў узна
чальваў суполку, распавёў пра
стварэнне кнігі. Уступны арты
кул яе пападзены на ўкраінскай
мове,ёсцьблокнабеларускай.А

тэксты пра нашу гісторыю, вы
датных людзей падалі паруску:
больш людзей зразумее. Ёсць
у кнізе аповед пра Беларускую
грамаду Львоўскай вобласці ад
часу яе стварэння, далей пада
дзеныпортрэтыяеактывістаў:і
ранейшых,іцяперашніх.Усе,хто
прыйшоў на імпрэзу, прынялі з
удзячнасцю доўгачаканы “суве
нір”удар.Будзембольшведаць
адзін пра аднаго, не згубімся ў
прасторыйчасе...
Тамара Казак,
кіраўніцаБеларускай
грамадыЛьвоўскайвобласці
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...І шчасця ў жыцці сямейным

Працяг аповеда пра беларускую сям’ю Падкарытавых з прадмесця Цюмені, якая не згубілася
на сібірскіх прасторах і ўдалечыні ад Бацькаўшчыны зберагае традыцыі продкаў
(Заканчэнне. Пачатак
у № за 26.12.2019 г.)
Як няма традыцый,
то няма й сям’і
Пераемнасць звычаяў папя
рэднікаў, іх ладу жыцця, асаб
лівасцяўпобыту—вельміваж
ны складнік для адладжвання
гарманічныхадносінусям’і.Бо
якразнатакіх“дробязях”,якна
своеасаблівым каркасе, шмат
усяготрымаецца.Дастаньіх,пе
растаньпадтрымліваць—ірас
паўзецца,разваліццасям’я,нібы
снежнаяхаткаўпарувеснавую.
У сям’і Стаса і Надзеі Пад
карытавых заўсёды прытрым
ліваюцца ўстаноўленых раней
правілаў,шануюцьмностватра
дыцый. Найлюбімыя — гэта,
згадваеНадзея,абліваннесябез
вёдраў (ды не ў доме — у два
ры!)наВадохрышча(19студзе
ня),абрадГуканневясны,Вялік
дзень (Уваскрасенне Хрыстова)
з ранішнім абрадам абмывання
Велікодным яечкам. Важныя
этапы жыцця сям’і ў гадавым
земляробчым цыкле — гэта па
чатак пасяўной увесну, восень
скія Дажынкі, потым — Багач,
пазней—Дзяды.Усегэтыятра
дыцыіперадалісяўродзе—праз
Марыю ды Мікалая Піскуноў,
бацькоў Надзеі — ад продкаў.
Акрамя таго, Падкарытавы за
хапляюцца пляценнем з лазы,
прычым гэтае майстэрства пе
радаецца з пакалення ў пака
ленне.Такія“дзедаўскіятрады
цыі”сям’яшануеасабліва.
Адзначаеццаштогод8ліпеня
Дзень сям’і, любові й вернасці.
Любяцьяшчэбацькіздзецьмі,а
таксамасастарэйшыміпрадстаў
нікаміродурабіцьвосеньскіпа
ход па ваколіцах: каб паслухаць
пошум апалай лістоты, зрабіць
“салют”зрознакаляровагалісця,
нештайсабрацьдляўпрыгажэн
няінтэр’ера.Датагожсям’яПад
карытавых і сацыяльна вельмі
актыўная:усеўдзельнічаюць,на
прыклад,утыхімпрэзах,якіяла
дзіць Цюменьская абласная гра
мадская арганізацыя беларусаў
“Нацыянальнакультурнаеаб’яд
нанне Аўтаномія Беларусь ”:
тамуштомамаНадзеі—Марыя

выступаюць тры пакаленні ро
ду ПіскуноўПадкарытавых. У
Пляханаве яны сёння — галоў
ны культмасавы сектар. Магчы
ма, прыёмным дзецям гэта ўсё
напершымчасездаваласянечым
“дзікім”. Спачатку прыглядаліся
дастарэйшых,апотым—ісамі
ўцягнуліся ў такое спеўнакуль
турнае жыццё. Бацькоў радуе,
штойМікітазАнтошкамдалуча
ныў“карагодтворчасці”,пазна
юць такім чынам свет, “прамац
ваюць” яго. Антошка ўжо нават
выходзіцьнасцэну!
ЗгаданыранейВелікодныры
туал — умыванне Велікодным
яечкамзпрагаворваннечароўных
слоў—перайшоўусям’юадспа
дарыніМарыі.Дзецямёнвельмі
падабаецца.А10гадоўтамуз’я
віўсясучаснырытуал:купаццаў
Дзень ВаеннаМарскога Флоту
(28ліпеня),прычымулюбоена
двор’е—паддэвізам“ЗаВМФ!”.
БезсвятаўПадкарытавынуніяк

Бацька з малодшым сынам

не могуць абыходзіцца. Шмат
незабыўныхэмоцыйдаюцьусім
пастаянныяпадарожжынааўтоз
прычэпам,учасеякіхусежывуць
унамёце,варацьпаходнуюкашу
навогнішчы,спяваюцьляяго,ла
дзяцьрозныягульні.
Адна з найважнейшых тра
дыцый сям’і Падкарытавых —
пастаяннае паднаўленне свайго
радаводу.Неякукамандзіроўцы
Надзея купіла прыгожую кнігу
ззалатымцісненнем,зчыстымі
старонкамі: каб запісваць у яе
звесткіпрасвойрод.Кнігупада
рылібацькам,іМарыяІосіфаў
на пачала запісваць туды свае
ўспаміны,потымусеразамзбі
ралі, прымацоўвалі фотаздымкі

Сем’і Піскуноў і Падкарытавых на свяце Гуканне Вясны. 2019 г.

ІосіфаўнаПіскун—яеўзначаль
вае. Усеўсе ўваходзяць у склад
сямейнага ансамбля беларускай
песні “Спадчына”. Нарадзіўся
гуртяшчэўЛангепасе,пачынаў
ся з дуэта Марыі ды Мікалая, а
спявалі яны, згадваюць, на кан
цэрце ў беларускай тамтэйшай
грамадзе, прычым пад бурныя
авацыі. Цяпер жа ў “Спадчыне”

розныхгадоў.АкаліўЛангепа
се ладзіўся неяк сямейны кон
курс,тоякразгэтаярадаводная
кніга дапамагла Марыі Піскун
заняцьпершаемесца.Паслята
гоНадзеяўсвядоміла,штойёй
таксама трэба пачынаць пісаць
кнігу—ужосваёйсям’і.Акалі
быўабвешчаныўРасіічарговы
сямейны конкурс, то яны з му

Марыя і Мікалай Піскуны на фоне родавага Дрэва Жыцця

жамтаксамаўімпаўдзельніча
лі.Разамздзецьмізмайстравалі
сваёродаваеДрэваЖыцця—у
выглядзе дывана. Цяпер дыван
той упрыгожвае родавы маён
так, гэта прадмет гонару сям’і
Падкарытавых.
Чым адметнае гэтае Дрэва
Жыцця? “Нам пашчасціла са
браць каштоўную інфармацыю
прасваюсям’юпаўсімхранала
гічнымланцужку,—распавядае
Надзея.—Богдапамагаў,пэўна,
гэтылетапіснапісаць,слоўцада
слоўца ў тэксты складваць. Як
збіраешсятакоерабіць,то,зда
ецца,усёвельміскладанабудзе,
але толькі ступіў першыя кро
кі — усё лёгка так атрымліва
ецца.Ціможагэтаўнастолькі
так?Цяпермыплануемкапнуць
яшчэ глыбей: паехаць у Бела
русь,уархівахпашукацьбольш
інфармацыіпранашыхпродкаў.
Хацеласябілініюмужаправес
ціўчасебольшпадрабязна.Сіл
пакульнаўсёхапае:Богдапама
гае.Авосьчасу—незаўсёды.
Хочацца больш паспяваць зра
біць, больш надаваць часу ма
ляванню, вышыўцы, вязанню,
лозапляценню…”
Носьбіты беларускай
культуры — лепшыя
ва Усерасійскім конкурсе
Зберагаць традыцыі прод
каў у іншым культурным ася
родку — няпростая справа.
Ды, як сведчыць досвед сям’і
Падкарытавых, цалкам рэаль
ная. Прычым такая фішка, як
кажамоладзь,робіцьносьбітаў
беларускай культуры запатра
баванымі ў расійскім соцыу
ме. Безумоўна, выбудаваная на
“беларускім культурным карка
се” мадэль шматдзетнай сям’і
некаму падасца “несучаснай”,
аднак—неспяшайцесязтакімі
высновамі. Лепш удумліва па
стаўцесядафактаў.Аянытакія.
Спачатку сям’я Падкарытавых
выйшла пераможцай у гарад
скімконкурсе,потым—урэгі
янальным. Не падумайце, што
ўсё так лёгка далося, але ж —
менавіта “беларуская сямейная
мадэль” урэшце перамагла ў
Цюменьскімрэгіёне!
А29–31кастрычнікамінула
гагода85сем’яўпераможцаўз
85рэгіёнаўРасіібыліўМаскве:
таміхузнагароджвалі.Сустрэлі
й цюменьскіх Падкарытавых у
аэрапорце, размясцілі ў гасці
ніцы, паднеслі ўсім падарункі.
Розныя сем’і мелі магчымасць

пазнаёміцца, нейкім досведам
абмяняцца.Увынікуадборуну
мароў для агульнага канцэрта
песня “Спадчыны” была пры
знана лепшаю! Спявалі яе ўсе
Падкарытавы ў беларускіх на
цыянальных строях. Праграму
вялі вядомыя вядучыяартысты
Аляксандр Алешка ды Ілона
Бранявіцкая.Сем’іпаказалісвае
таленты ў танцавальным, спар
тыўным, фальклорным, эст
радным жанрах. Для іх ладзілі
экскурсію па Маскверацэ, Із
майлаўскімкрамлі,аўтобусную
агляднуюпагорадзе.Быўімай
старкласуганчарнаймайстэр
ні,іпавырабепернікаў.

роны Цюменьскай вобласці,
усеўсеўсе,хтобыўпобачзна
мі, хто дакрануўся да гісторыі
нашай сям’і, гартаючы наша
партфоліа,заяўку,хторазглядаў
нашы фотаздымкі, ствараў рэ
партажыпранас”.
Святочны канцэрт з удзелам
зорак эстрады дадаў радасці,
шчаслівых імгненняў у атмас
феру вечара. Было зачытана й
віншаванне ад Прэзідэнта Ула
дзіміраПуцінапераможцамУсе
расійскагаконкурсу“Сям’ягода
2019”,штотаксамасталапрыем
найнечаканасцюдляўсіх.
Што ні сям’я — то свае
“рэцэпты шчасця”. Хацелася
Надзеі даведацца пра сакрэты
гарманічнага жыцця кожнай
сям’і, бо ва ўсіх яны розныя.
Прыляцеўшы дадому, цюмень
цы ўжо раніцай на электрон
най пошце выявілі пісьмы ад
некалькіхсем’яў,зякіміпаспе
лі пазнаёміцца ды абмяняцца
кантактамідлясувязі.Надзеяж
адразувырашыластварыцьгру
пуўсацсетках,кабдацьмагчы
масць віртуальна паяднаць усе
тыя85сем’яў.Магчыма,тытул
“Сям’я года 2019” для многіх
сем’яў стане кірункам, у якім
варта рухацца, пляцоўкай для
новых дасягненняў. “Ведаю
толькі адно: жыццё падзяліла

Сям’я Падкарытавых у аэрапорце Дамадзедава

Узнагароджваліпераможцаў
у Крамлёўскім палацы. “Наша
му захапленню не было межаў,
атмасферадабрынійлюбовіпа
навалаўсюды!—нехаваеэмо
цый Надзея.— Было прыемна
ўсведамляць:мы—усамайвя
лікайзалез5000глядацкіхмес
цаў! Намінацыя “Шматдзетныя
сем’і”быласамайшматлюднай:
большза200чалавеквыйшліна
сцэну. І кожную сям’ю ўзнага
родзілі дыпломам пераможцы
Усерасійскага конкурсу “Сям’я
года 2019”, уручалі кнігу — на
яе старонках упісаны й нашы
імёны. Мурашкі па скуры ад
усведамленнятаго,штойнаша
сям’я Падкарытавых трапіла ў
кнігу! Бо разам з нашым проз
вішчам патрапілі ў яе таксама
й нашы бацькі, дзядыпрадзе
ды…Нашыўсе,дзякуючыкаму
мыжывёмітворым.Івядомаж,
тыя, хто дапамагаў нам стаць
самымі лепшымі: настаўнікі,
сябры, аднакласнікі, куратары,
спецыялісты рэгіянальнарэабі
літацыйнага цэнтра “Семья”,
дэпартамента сацыяльнай аба

сянадзвечасткі—даіпасля,
— разважае Надзея.— І цяпер
важна зразумець, у чым пры
значэнне нашай сям’і, у чым
задача? Бо калі мы сталі пе
раможцамі ў такім конкурсе,
то гэта сведчыць: а штосьці ж
правільна рабілі, няблага вы
хоўвалісваіхдзяцей,правільна
ўспрынялі ды развілі тое, што
заклаліўнаснашыбацькі,дзя
дыпрадзеды. Я ганаруся тым,
што,маючыбеларускіяродавыя
карані,большза30гадоўжыву
чыуРасіі,магупрыўнесціўгэ
таерасійскаежыццёйчасцінку
сваёй любові да Бацькаўшчы
ны.Магу,ведаючыйрасійскую
культуру,спявацьпеснінарод
наймове,дзецямяеперадаваць.
Магурасказвацьабпрыгажосці
Беларусі ў Сібіры, зберагаць
традыцыі, што засвоіла ад ма
мы, ад бабуляў, якія гадавалі й
выхоўвалімянеменавітанабе
ларускіх традыцыях і звычаях.
Дзякуйімаймумужу,ідзецям.
Мыцяпер—шчаслівыя!”.
Падрыхтавала
Галіна Германава
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СЦЕЖКАМІ ПАМЯЦІ

Сведчаць тыя, што выжылі
Дочкі рэпрэсаванага пісьменніка Андрэя Мрыя выдалі кнігу ўспамінаў
быў пасмяротна рэабілітаваны
ў1956м—неўсежведаюць.”
Анкета, справа, пра якую
гаворка, запаўняліся ў Мінску
22. ІІ. 1934 года, калі Андрэю
Шашалевічу было 40 гадоў: ён
родамз1893га.УМінскузаста
валісяжонкаСоф’я(35гадоў,“на
иждив.мужа”),сыныЮрый(5),
Артур(3),дачкаАксана(паўтара
года),зіміжыўібратШашалевіч
Васіль,“писатель”.ТадыАндрэя
Мрыяасудзіліна5гадоў,саслалі
ўКарагандзінскіканцлагер.Ад

Наталля Прушынская з дачкой Аннай
у Коласаўскім музеі. Мінск, 2014 г.

неведаліўМсціслаўскімраёне
пра таленавітага земляка — на
тое былі прычыны. Пра “вора
гаў народа” стараліся раней не
згадваць, і што Андрэй Мрый

нак, піша ў кнізе Наталля Пру
шынскаясаслоўмаці,ямуўда
лосянаапошнімспатканніпраз
жонку перадаць заяву ў Праку
ратуру,наімястаршыніВярхоў

нага суда СССР. І заява падзей
нічала! Справу перагледзелі, у
лістападзе 1934га пісьменнік
быў вызвалены, яго адправілі
на вольнае пасяленне ў горад
Вельск (Валагодская вобласць).
Высылка закончыласяна пачат
ку 1937га, пісьменнік пабачыў
жонку,дзяцей,іпаслядоўгіхпо
шукаўямуўдалосязнайсціпра
цуўпасёлкуКола(Мурманская
вобласць). Дзякуючы той “пе
радышцы”міжрэпрэсіямійз’я
віласянасветдзяўчынкаНатал
ля:былотое“перадНовым1940
годам”, як успамінае яе сястра
Аксана.Ітакімчынам:віншуем
Васзюбілеем,шаноўнаяНатал
ляАндрэеўна!
ДругіразАндрэйМрыйбыў
арыштаваны3чэрвеня1940го
да,сасланы,ідародныхужоне
вярнуўся.Алежіпершыарышт
раструшчыў на часткі сям’ю
пісьменніка. Жонка яго, Соф’я,
пакінула пры сабе толькі сына
Юрыя. Вымушана была дачку
Аксану аддаць у сям’ю Хрыса
навых (родная сястра Андрэя
Мрыя,КсеніяАнтонаўна,ігада
валаяеўПетразаводскуразамз
мужам Мікалаем Хрысанавым,
якогаў1937мрэпрэсавалі,а28
снежня й расстралялі). Аксана
толькі раз, і то нядоўга “ў свя
домым жыцці”, як сама піша,

ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР

Украінская песня — зусім не чужая
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Сённяўхорыспяваюцьукра
інцы, беларусы, палякі, рускія.
Многіх слухачоў здзіўляе не
столькі спеўны іх імпэт, коль
кі веданне ўкраінскай мовы,
культура маўлення. Маргарыта
Кучук сама беларуска, родам з
гарадскогапасёлкаРуба(16км
ад Віцебска). Прызналася: мо
вуўкраінскіхпесеньдапамагло
ёй спасцігнуць веданне асаблі
васцяў фанетыкі рускай мовы.
“Памятаю, настаўніца рускай
мовы і літаратуры Рубаўскай
сярэдняйшколы,якуюязакан
чвала, цудоўны філолаг Свят
лана Станіславаўна Замоткіна,
патрабавалааднасдасканалага
рускамоўнага вымаўлення, ве
дання фанетычных законаў. А
якпрыйшлаяспявацьваўкра
інскі хор, то ўсвядоміла, што
рускае вымаўленне вельмі па
добнае да ўкраінскага ў тым,
што тычыцца мяккіх зычных
гукаў “т” і “д”. Заўсёды стара
юся прыўнесці ў “голас хору”
фанетычныя тонкасці ўкраін
скаймовы.Многіяхаравыяка
лектывыапошнімчасамбяруць
у рэпертуар украінскія песні,
аднак за фанетыкай не надта
сочаць, пераносяць ва ўкраін
скуюмовуфанетычныяасаблі
васцібеларускай.Мнетоерэжа
слых. Бо я лічу фанетыку му
зыкай мовы”,— разважае спа
дарыня Маргарыта. Паколькі ў
хоры шмат рускіх і беларусаў,
тоасаблівасціфанетыкіўкраін
скай мовы кіраўніца хору тлу
мачыць ім асобна, на дадатко
выхзанятках.
Маргарыта не бачыць нічо
гадзіўнагаўтым,штояна,хоць

і родам з Беларусі, пашырае
ўкраінскую культуру. З украін
цамі, іх спевамі й вышыванка
мі сутыкалася ў дзяцінстве. З
дыпломамігорныхінстытутаўз
Украінытыяпрыязджаліпраца
ваць на прадпрыемства “Дала
міт” у Рубу. Нямала ўкраінцаў
жыветаміцяпер.БацькаМар
гарытычастачытаўёймалень
кай вершы Тараса Шаўчэнкі.
Далучалі да братняй культуры
аповесці Мікалая Гогаля “Та
рас Бульба”, “Вечары на хута
ры паблізу Дзіканькі”. “Ды й
хто ведае: можа, і ў мяне ёсць
украінскіяродавыякарані.Дзя
вочаежпрозвішча—Каладко,
для ўкраінцаў характэрнае”,—
жартуеМаргарыта,хоць“укра
інскіхслядоў”усваімрадаводзе
пакульнезнайшла.
Украінская мова, культура
сталідляМаргарытыяшчэблі
жэйшымі,каліспаткалаўхоры
свайго будучага мужа. Яўген
Кучук — напалову ўкраінец,
напалову беларус: маці яго ро
дамзгорадаЕнакіеваДанецкай

вобласці, прыехала калісьці ў
Мінск вучыцца ў Радыётэхніч
ны інстытут (цяпер Беларускі
дзяржуніверсітэт інфарматыкі
ірадыёэлектронікі).Яўгенспя
вае з прыгажуняй Маргарытай
20 гадоў. Сёння ў вольны ад
працы час ён дапамагае жон
цы ў харавых справах: стварае
відэаіаўдыёзапісыканцэртаў,
робіць афішы, уносіць прапа
новы ў рэпертуар… Ёй такая
дапамогаякраздарэчы,бодып
ламаваны дырыжорхормай
стар Маргарыта Кучук прагне
дасканаласці, бездакорнасці ў
спевах. І шмат часу патрэбна,
каб дамагчыся ад самадзейных
артыстаў прафесійнага выка
нання. “Мы хочам пашыраць
аўдыторыю нашых слухачоў і
прыхільнікаў, — гаворыць кі
раўніца хору.— Таму й разві
ваемся. Апошнім часам пачалі
нават асвойваць тэхніку вірту
озных спеваў бельканта, якая
ўзнікла ў Італіі. Яна ж вельмі
падыходзіць для нашых укра
інскіхлірычныхпесень!”.Мар

Хор “Криниця” выконвае ўкраінскія, рускія,
беларускія, грузінскія песні

гарытаганарыцца,штояепада
печныя маюць сертыфікаты аб
паспяховым вывучэнні тэорыі
й практыкі харавога выканаль
ніцтва ў межах міжнароднага
варштата музыкаў “Сучасная
харавая песня” (Нідэрланды,
2017г.).
Летась хор “Криниця” пад
рыхтаваў вялікую праграму з
украінскіх, беларускіх і гру
зінскіх песень і выступіў з ёй
на міжнародным фальклорным
фестывалі“Вясновыярытмы—
2019” у Кутаісі (Грузія). Дзя
куючы таму, што Маргарыта
Кучуксашколысябруезфане
тыкай,ёйудаеццапашырацьрэ
пертуархору—уімцяперёсць
украінскія, рускія, беларускія,
грузінскіянародныяіаўтарскія
песні.
Харыстам раней часта ўда
валася ездзіць выступаць ва
Украіну. Спявалі на ІІІ Бой
каўскім фестывалі ў горадзе
Торку (Львоўская вобласць),
на фестывалі “Каламыя2013”
(ІванаФранкоўская вобласць),
на “Сарочынскім кірмашы”
(Палтаўская вобласць). Цяпер
такіх выездаў няма. (То можа
беларускія суполкі ва Украіне
дапамогуць хору, пачнуць за
прашаць яго на свае імпрэзы
фестывалі? Заадно звяртаем
увагу й супрацоўнікаў Амба
сады Беларусі ва Украіне: па
слухайцепаглядзіце калі, што
зацудёсцьуМінску!Прадста
віцьБеларусьадметнымгуртом
на любым украінскім фэсце —
значыць, здабыць там гонар і
славу Бацькаўшчыне. Да таго
ж трэці Форум рэгіёнаў Бела
русідыУкраіныпройдзесёлета

бачыла бацьку: летам 1937га.
Артурвыхоўваўсяўіншайсям’і:
ЗыкавыхІванаАндрэевіча(род
ныдзядзька,братмаці)іЯўгеніі
Антонаўны,якіяжыліўГомелі.
Па сутнасці, абедзьве дачкі
бацькупісьменніка не ведалі.
Аднак іх успаміны, сабраныя й
сістэмна, з навуковым падыхо
дампрааналізаваныядакументы
(вялікуюработуправялаНатал
ля Андрэеўна: у выданні звыш
140 спасылак на розныя крыні
цы!) чытаць надзвычай цікава.
Пад такім ракурсам пра разбу
ральныя наступствы сталінскіх
рэпрэсій, мабыць, яшчэ ніхто
неглядзеў,непісаў.Аглыбокія
жраныадіхатрымалі,пранеслі
празусёжыццёнетолькісамірэ
прэсаваныя.
Укнізепададзенышэрагін
шых цікавых матэрыялаў пра
повязі паміж Карэліяй і Бела
руссю.
Іван Ждановіч
DANCESPORT.BY

біла запыт у архіў КДБ Бела
русі, атрымала дзве фотакопіі
з асабістай справы № 10194С.
Гэта — анкета арыштаванага
АндрэяШашалевіча,яебацькі.
На фотакопіях у радку “откуда
происходит” написана: “Губ.
Могилевская... вол. Долгович
ская...уездЧериковский...село
Долговичи”. Цяпер Доўгавічы
—уМсціслаўскімраёне.
Чаму, аднак, тое не была
ўстаноўлена раней? Мы выка
залі тады меркаванне: “А што
ІВАН ЖДАНОВІЧ

200старонкавае выданне
“Незримо рядом. Памяти Анд
рея Мрыя и Василя Шашале
вича” выйшла летась у санкт
пецярбургскім
выдавецтве
“Гйоль”.Даслалакнігуўрэдак
цыю з Петразаводска Наталля
Прушынская. Дзве аўтаркі: Н.
А.ПрушинскаядыО.А.Рюхи
на. Недасведчанаму чытачу іх
крэўную роднасць з Андрэем
Мрыем (Андрэем Шашалеві
чам)выдаежтолькіініцыялА.
Спадарыні Аксана й Наталля
абедзьве—Андрэеўны.Яныцу
дамацалеліўжорсткімсвецей
часе,дзезгінулідвабратыпісь
меннікіШашалевічы.Інапісалі
пра тое, што перажылі, маючы
бацькам“вораганарода”.
Сталыя чытачы “Голасу Ра
дзімы”,пэўна,памятаюцьнашы
публікацыі, што прыадкрывалі
старонкі сямейнай драмы Ша
шалевічаў: “Тонкія ніткі ўспа
мінаў” (26. 09. 2013), “Белыя
ночы, доўгія дні” (3.10.2013),
“Негаўскі бераг дзяцінства”
(20.02.2014) ды іншыя. У тэкс
це “Андрэй Мрый з Доўгавіч”
(10.12.2014)сцвярджалася,што
вядомыпісьменнік,аўтаррама
на “Запіскі Самсона Самасуя”,
нарадзіўся ў вёсцы, якая цяпер
знаходзіцца ў Мсціслаўскім
раён
 е. Наталля Андрэеўна зра

Спявае Маргарыта Кучук.
2013 г.

ўГродне,і,якпаведамляепрэс
служба Саўміна, беларускі бок
распачаў падрыхтоўку да яго.
То можа й хору “Криниця” ў
культурнайпраграмезнойдзец
цамесца?—Рэд.)
Артысты народнага хору
ўкраінскай песні “Криниця” з
задавальненнем выступаюць
на канцэртах, вечарынах, ін
шых імпрэзах, прысвечаных
творчасці беларускіх і ўкраін
скіхпісьменнікаў,кампазітараў,
мастакоў у Мінску. Дзень Свя
тогаМікалая,Каляды,Шчодры
вечар,Вербнаянядзеля,Купал
ле, Дзень маці, Міжнародны
дзеньмузыкі,Дзеньукраінска
га пісьменства й мовы, Дзень
Кіева, Дзень Перамогі, Дзень
незалежнасці Украіны, дзень
Святога Георгія — да кожна
га свята ці ўрачыстасці ёсць у
спевакоў адпаведны репертуар.
Выступленні ў такія знакавыя
дні сталі ўжо традыцыйнымі,
збіраюцьшматсяброў.За20га
доў, як хорам “Криниця” кіруе
МаргарытаКучук,ёндаўбольш
за 700 сольных і зборных кан
цэртаў: у Беларусі, Украіне,
Польшы, Нідэрландах, Грузіі.
Прычым штораз, дзе б ні вы
ступалі за мяжою спевакі, яны
згонарамкажуць,штоіўкраін
скаяпеснядляБеларусі—зусім
нечужая.
Ганна Лагун

РАДЗІМАЗНАЎСТВА

Голас Радзімы аўторак, 14 студзеня, 2020

Вандруючы
па Дзятлаўшчыне
вых дзеянняў Аўрам
аказаўся на фронце.
Патрапіў у аўстрый
скі палон. У канцы
1918 года вярнуўся
ў Дзятлава, праз тры
гадыпераехаўуВіль
ню.Працаваўурэдак
цыіяўрэйскайгазеты,
і адначасова вучыў
ся на стаматолага,
займаўся мастацкай
творчасцю. Каштоў
ным
дакументаль
Спаса-Праабражэнская царква ным сведчаннем таго
ў Дзятлаве віхурнага часу стала
першаякніга—“Калі
Аглядваючы ваколіцы Мі дарогі скрыжоўваюцца” (Віль
ра, заглянем і ў гарадок Дзят ня, 1923): сапраўдны дзённік
лава. Узгадаем, чым адметнае яўрэйскага ваеннапалоннага.
на літаратурную спадчыну, У ім апісвалася й жыццё яўрэ
творцаўлітаратараў само па яў Харватыі. Згадваючы тое,
селішча, тэрыторыя цяпе заўважым:вартыяўвагілітара
турныя здабыткі, здзейсненыя
рашняга Дзятлаўскага раёна.
Уявіцесабе:калісьціўДзят нашымі землякамі, ураджэнца
лаве нараджаліся нават кня мі беларускай старонкі, бывае,
зі… Архівы даносяць нам та аказваюцца закрытымі, неда
куюцікавуювестку:5студзеня сяжнымі для нас — бо напіса
1712 года ў Дзятлаве (па тым ныйвыдадзеныбылінаідзіш,
часе было паселішча ў Сло іўрыце, польскай мове. Між
німскім павеце Наваградскага тымукнігахпісьменнікаў,чыя
ваяводства Вялікага Княства творчая, жыццёвая біяграфія
Літоўскага, што ўваходзіла ў звязана з Беларуссю ранейшае
склад Рэчы Паспалітай) нара пары, прыхавана неймавернае
дзіўсякнязьУдальрык Крыш багацце фактаграфічнага гіста
таф Радзівіл(UdalrykKrzysztof рычнакраязнаўчага, рэгіёназ
Radzіwіll). Застаўся ж князь наўчагаматэрыялу.
З 1924 года Аўрам Івянецкі
у гісторыі як паэт, пераклад
чык, гісторык. А ў “дадатак” і жыў у Варшаве. Друкаваўся ў
як генераллейтэнант, канюшы польскіх яўрэйскіх перыядыч
вялікі літоўскі (займаў пачэс ных выданнях. Пісаў навелы,
ную пасаду амаль 30 гадоў, а
самнаглядзавялікакняжацкімі
табунамідыстайнямітады,ка
жуць, выконваў падканюшы),
пісар вялікі літоўскі, староста
мінскі. Значную частку жыцця
князь Удальрык Крыштаф пра
вёўусваіхмаёнткахнаВалыні.
У 1749м камандаваў паходам
супраць украінскіх гайдамакаў.
Ітуювайсковуюаперацыюапі
саўукнізе“Дыярыушперамогі
маёй над гайдамакамі”. Вядо
мая на сёння творчая спадчы
наўраджэнцаДзятлаваскладае
50 прац у вершах і прозе. З іх
вылучаюцца “Апісанне клопа
Віктар Шымук
таўлюдзейусіхкласаў”(1741),
“Маральныя элегіі” (1752), рэцэнзіі на кнігі, замет
“Свецкаякрытыка,альбоСаты кі для інфармацыйнай
ра”. Сучаснікі характарызавалі хронікі. Пераклаў на
нашагаземлякаякчалавекаэкс ідзіш “Прыгоды Алівера
цэнтрычнага й прадбачлівага, Твіста” Чарльза Дзікен
здольнага й начытанага, схіль са, “Апошнюю радасць”
нага да авантурызму. Князь КнутаГамсуна.У1943го
сабраў велізарную бібліятэку, дзепісьменнікбыўзабіты
ведаўшматмоў,сяродіх—грэ фашыстаміўВаршаве.
часкую, нямецкую, француз
Яшчэ адно дзят
кую, італьянскую, англійскую. лаўскае
літаратурнае
Перакладаў на польскую тво імя — яўрэйскі паэт Аў
ры Карнеля, Расіні, Сафокла. рамМойша Дзілон(Жу
Ягоны сын Матэуш Радзівіл равіцкі), які нарадзіўся
(1768–1818)быўгенераламрус ў Дзятлаве ў 1883 годзе.
кайарміі.
Адукацыю атрымліваў у пры
Дзятлава — радзіма яўрэй ватных настаўнікаў у сяле Бар
скага публіцыста, паэта Аўра кі,затым—ушколахуБыцені
ма Івянецкага (1892–1943). ды Слоніме. У 1904м разам з
Вучыўся хлопчык у хедэрэ, бацькаміэміграваўуЗША.Вер
а таксама ў рускай школе. У шы пачаў пісаць у юным уз
1911м працаваў карэктарам у росце. У ЗША прымаў удзел у
рускім кніжным выдавецтве ў рухуімпрэсіяністаў“Дзіюнгэ”.
Варшаве.КаліпачаласяПершая У1919годзевыдаўзборніквер
сусветная вайна, маладога ча шаў “Жоўтая лістота”. Памёр
лавека прызвалі ў армію. Праз паэт у 1934 годзе. Пасмяротна
дзевяцьмесяцаўзпачаткубая (у1935годзе)выйшлаяшчэад

на кніга ўраджэнца Дзятлава:
“ПесніА.М.Дзілона”.
Роднае, беларускае слова ў
дзятлаўскім краі мацавалі вы
хадцы з вясковых паселішчаў.
Лёс іх, як правіла, быў досыць
няпростым. І не кожны талент
змог прарвацца да вялікіх вы
шынь… Як прыклад — жыц
цёвы шлях Гарасіма Праменя
(сапраўдныяімяіпрозвішча—
Іван Пышко), які нарадзіўся
ў 1908 годзе ў вёсцы Зачэпі
чы. Яшчэ юнаком спрычыніў
ся Іван да барацьбы супраць
пілсудчыкаў. Тады ж уступіў у

шэрагі Кампартыі
Заходняй Белару
сі, узначальваў За
чэпіцкую ячэйку
КПЗБ.Удзельнічаў
устрайкунашкло
заводзе “Нёман” у Бярозаўцы
(гэтасённяўжоЛідскіраён).Па
трапіўнамітынграбочыхразам
з сялянскай падтрымкай: з За
чэпіч рабочым перадавалі пра
дукты харчавання. Але Іван не
пабаяўся і выступіць, падкрэс
ліў,штосялянебудуцьінадалей
салідарнымі са шкларобамі. А
напрыканцы выступлення пра
чытаўсвойверш“Сцяг”.Друка
ваццаГарасімПраменьпачаўу
1933годзе.Першывершз’явіў

каму народу/ Шчасце й долю
здабываць!”… Друкаваўся Га
расім Прамень у газеце “Наша
воля”, часопісе “Шляхам мо
ладзі”. Пражыў Іван Пышко
55гадоў,выгадаваўтрохсыноў.
Вершыўсавецкуюпарусвайго
жыццядрукаваўураённайгазе
це.“Дабраўсімжадаю,/Сынам
сваіхпалёў./Ігорачавітаю/Паэ
таўзмагароў…” Вось бы аб’
яднацьнамаганніякоганебудзь
з кніжных выдавецтваў і мяс
цовай дзятлаўскай улады ды
выдаць кнігу вершаў Гарасіма
Праменя!
Цікавае было жыццё і ў за
ходнебеларускагапаэтазДзят
лаўшчыны Петруся Граніта
(Івана Івашэвіча),
які таксама нарадзіў
ся ў Зачэпічах: у сту
дзені1909года.Сваю
пячаткунажыццёвяс
ковага хлопца прыла
жыў і тагачасны лёс
Беларусі (тае часткі,
якая апынулася пад
польскім гнётам), і
лёс яго сям’і. Баць
ка вярнуўся з фран
тоўПершайсусветнайтолькіў
1922годзе.Аледоўганепажыў,
памёрадцяжкіхранпразгод.І
зусімяшчэпадлеткуІванудавя
лося самому касіць, хадзіць за
плугам,займаццаіншайсялян
скай працай. У 1927м хлопец
пачаў працаваць брукаром (на
будаўніцтве дарог), і працаваў
ім ажно да 1939 года. “Брукар
молатамсталёвым/Звоніць,б’е
па камянёх:/ Хоча шлях пра
класці новы,/ Каб не раніць

сяўгазеце“Родныкрай”.Пры
свечанытворвясковамукавалю,
яго цяжкай працы. Лейтматыў
верша—высновапратое,што
аднойчы каваль вырабіць вост
рую сякеру, з дапамогай якой
ачысціць непраглядную цемру
длябеларусаў.“…Гэтажяраб
люсякеру!/Якзраблюяесталь
ную,/ Ў рукі моцныя вазьму
я/Іпайдууцемрыгушчы/Шлях
тамновывысякаць—/Беларус

людзям ног./ Утрымае цяжкі
молат/Мазалістаядалонь./Раз
махніся — як той волат,/ Вы
сякаючы агонь!/ Толькі рэха
раздаецца,/Іскрысвецяцьува
чах./Каменьсцелеццакладзец
ца—/Пракладаеновышлях…”
(верш “Брукар”, 1939 год). І
ПятрусьГранітактыўнаўдзель
нічаў у падпольнай рабоце.
Наведваў сходы, мітынгі Бела
рускай сялянскаработніцкай

Пятрусь Граніт
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грамады. Калі Заходнюю Бе
ларусь далучылі да Савецкай
Беларусі, паэт працаваў сакра
таром выканкама, старшынёю
сельсавета. У 1940м Петрусю
Граніту разам з Валянцінам
Таўлаем і Анатолем Іверсам
пашчасціла сустрэцца ў Лідзе
з народным песняром Беларусі
Янкам Купалам. У час Вялікай
АйчыннайвайныІванІвашэвіч
быў партызанскім сувязным.
Выступаў у партызанскім дру
ку з вершамі. У 1945–71 гадах
працаваў настаўнікам, загад
чыкампачатковайшколыўрод
най вёсцы. У 1978м выйшла
кніга вершаў Петруся Граніта
“Сцяжынка”, адрасаваная дзе
цям. Наклад зборніка ўражвае:
50 тысяч экзэмпляраў! Творы
заходнебеларускага літаратара
былі змешчаны і ў анталогіях
“Сцягі і паходні” ды “Роста
ніволі”.ПамёрПятрусьГраніт
у 1980 годзе. Музейны куток,
прысвечаны таленавітаму літа
ратаруземляку,створаныўЖу
коўшчынскай сельскай біблія
тэцыДзятлаўскагараёна.
Яшчэ адзін літаратурны ад
рас Дзятлаўшчыны — вёска
Змяёўка:таму1933годзенара
дзіўся паэт, публіцыст Віктар
Шымук.Бацькалітаратарапра
цаваў на лесапілцы ў Дзятла
ве.Вікенційвучыўсяўшколеў
вёсцыЯнаўшчына,дынядоўга,
бо пачалася Вялікая Айчынная
вайна. Прадоўжыў вучобу пас
лятаго,якГродзеншчынабыла
вызваленааднямецкафашысц
кіхзахопнікаў—іўжохадзіўу
школуўДзятлаве.Паслязакан
чэння 8 класаў працаваў адказ
ным сакратаром дзятлаўскай
раённай газеты “За савецкую
вёску”, адначасова вучыўся ў
вячэрняй школе. У 1951м па
ступіўнааддзяленнежурналіс
тыкі Белдзяржуніверсітэта. Ву
чобуўВНУсумяшчаўзпрацай
у рэспубліканскай газеце “Кал
гасная праўда”. Закончыўшы
ўніверсітэт, працаваў у “Звяз
дзе”, штотыднёвіку “Літарату
ра і мастацтва”, на Беларускім
радыё. Віктар Шымук — аў
тар кніг “Каля Броннай гары”,
“Мы вясне дапамагалі”, “Сві
танне” ды іншых паэтычных і
публіцыстычныхзборнікаў.Па
мёр ураджэнец вёскі Змяёўкі ў
1998годзе.
Асобную частку літаратур
накраязнаўчага падарожжа па
Дзятлаўшчыне можна правесці
ўНаваельнідыяенайблізкіхва
коліцах. Але ж пра Наваельню
літаратурнуюбудзенашасобны
расповед.Як,дарэчы,асобнамы
раскажам і пра дзятлаўскія, ка
рэліцкія,наваградскіядыіншыя
адрасы,звязаныязлёсамІгната
Дамейкі—знакамітагагеолага,
нацыянальнагагерояЧылі,сяб
ра Адама Міцкевіча, да таго ж
падарожніка,мемуарыста.
Алесь Карлюкевіч
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ТРАДЫЦЫІ

Новасібірская “Лявоніха”

Фестывалі беларускай творчасці “У гасцях у Лявоніхі” ўжо традыцыйныя, штогадовыя.
Але кожны раз яны маюць асаблівасці, бо праводзяцца ў розных раёнах Новасібірскай вобласці.

Песні, музыка, танцы,
адзенне,рамёствы,абрады,стра
вы…Хоцьішматусягорознага
паядноўвае беларусаў у замеж
жы з Бацькаўшчынай, ды най
больш—беларускаямова.“Дык
шануй,Беларус,сваюмову!”—
такуаднымзвершаўвыгукнуў
АлесьГарун.Многіязмаладзей
шыхбеларусаўнапамяцьвучы
лігэтытворушкольныягады,а
ў савецкую пару, падаецца мне,
мала хто й ведаў пра творчасць
паэта.Розныябылічасыўбела
рускайгісторыі,розныясімвалы,
арыенціры на шляху ў будучы
ню. Аднак мова — заўсёды бы
лайзастаецца“душоюнарода”.
Хоць,нажаль,далёканеўсепра
тое задумваюцца, не ўсе пры
слухоўваюцца да меркаванняў
мудрых людзей. Чаму? Адказ
паспрабаваў калісьці даць па
эт Алесь Ставер, так разважыў
шы:“КаблюбіцьБеларусьнашу
мілую,/ Трэба ў розных краях
пабываць…”.УдалёкімНовасі
бірскумыйсапраўдыпановаму
пачынаемразумець,любіцьіца
ніцьБацькаўшчыну.Іякцудоўна
бывае,калі“часцінка”мілайБе
ларусіможапрыехацьданас!
Новасібірскі Цэнтр беларус
кай культуры і БеларускаРасій
скі ўніверсітэт (Магілёў) супра
цоўнічаюцьнепершыгод.Нераз
прыязджала да нас і Валянціна
Панежа — старэйшая выклад
чыцаБРУ.Ікожныяесемінар—
як асобная гісторыя: са сваёй
назвай, адметным зместам. А ў
якасціназвыдлялістападаўскага
семінарапабеларускаймовеяк
разбыўвыбранызгаданырадок

Анастасія Дзяменцьева вітае гасцей і ўдзельнікаў фестывалю

звершаАлесяГаруна.Сагравае
душуйтое,штокожныразнасе
мінарпрыходзіцьусёбольшама
тараўбеларускаймовы.Мінулай
восеннюразамзВалянцінайВа
сілеўнайданаспрыязджаліяшчэ
дзвеяекалегі:АленаШарапавай
Наталля Мурадзян. Абедзьве —
настажыроўку,аднакАленаВа
сілеўна знайшла часу, каб паў
дзельнічацьіўсемінары:цікава
расказаць новасібірцам пра на
цыянальнуюбеларускуюкухню.
Нашымагілёўскіягосцібы
лі прыемна здзіўлены, калі да
ведаліся,штозмогуцьпабываць
на чарговым Фестывалі бела
рускай творчасці “У гасцях у
Лявоніхі”.Ёнхоцьіштогадовы,
але кожны раз мае асаблівасці,
боправодзіццаўрозныхраёнах
вобласці.Длянасжа,якаргані
затараў,фестываль—гэтамаг
чымасць задзейнічаць у ім як
магабольшменавітамясцовых
жыхароў. Бо ў кожным сяле, у
кожнайвёсцыталентыёсць,ад
нак далёка не заўсёды маюць

людзі з сібірскай глыбінкі маг
чымасць прыехаць у абласны
цэнтр, недзе выступіць. У ліс
тападзе 2019га “Лявоніха” за
прашалаўсіхугорадБалотнае.
Выбарневыпадковы:ураёнеў
вёскахБярозаўкаіБаратаеўкай
цяперкампактнажывуцьнашы
супляменнікібеларусы. Пера
важнаябольшасцьзіх,праўда,
уБеларусініколійнебывала…
Перад пачаткам канцэртнай
праграмы госці фэсту здзейс
ніліпраменадпасвоеасаблівай

Майстар-клас па прадзенні
праводзіць Валянціна
Жорава з вёскі Баратаеўка

алеінародныхмайстроў.Колькі
там усяго цікавага! Майстры
рамеснікіпрывезлісваеработы
ў розных тэхніках: саломапля
ценне,вырабызбісеру,затлас
ныхстужак,лялькі,панозсало
мы.Істравамібеларускайкухні
можнабылопачаставацца,пры
тым халаднік,дранікідзеруны,
бульбяныязразы,бабкабульбя
ная,піражкізрозныміначынка
мі прыцягвалі асаблівую ўвагу.
Апаслятакіхсмакоццяўгасцей
чакалі майстаркласы па выці
нанцы, прадзенні на верацяно,
вышыванні ручнікоў. Ганаро
вымі гасцямі фестывалю былі
на гэты раз прадстаўнікі На
цыянальнакультурнай аўтано
міібеларусаўТомскайвобласці
(якой кіруе Любоў Адаскевіч).
Падрыхтаваліянынетольківа
кальныя нумары, але й цікавы
майстаркласпавырабелялькі
дзесяціручкі. Да таго ж на суд
гледачоўіжурыфестывалюбы
лапрадстаўленаконкурснаявы
става“Беларускаялялька”.
Тым часам за кулісамі —
апошнія прыгатаванні перад
пачаткамканцэрта.Учасеўра
чыстай цырымоніі адкрыцця з
вітальнымсловамдаўсіхзвяр
нулася (і гэта ўжо традыцыя!)
Анастасія Дзяменцьева — вя
домая ў нашым краі спявачка,
вядучая на розных імпрэзах,
кіраўніца Новасібірскага Цэнт
рабеларускайкультуры.Гучала
сасцэныйдзівоснаябеларуская
мова, на якой Валянціна Пане
жа вітала ўдзельнікаў і гасцей
свята,гледачоўузале.Пасляй
пачаласяканцэртнаячасткасвя

та. “Белавежская пушча”, “Ку
палінка”, “Рэчанька”… Шмат
родных кожнаму беларусу пе
сень гучала ў той дзень. А ін
тэрпрэтацыйколькібыло,твор
чыхзнаходак!
Для супрацоўнікаў ЦБК
фестываль “У гасцях у Ляво
ніхі” — штогадовая, звычная,
здаваласяб,падзея.Алекожны
раз, як бачыш зацікаўленасць,
захапленне,ачасаміслёзыра
дасціўвачахлюдзей—разуме
еш:мыжтакуювялікуюспра
ву робім! Мы ўсе разам тчэм
непаўторныя ўзоры сібірскага
жыцця з надзвычай каштоўна
гаматэрыялупадназвай“бела
руская культура”. Якая — жы
ваяўкожнуюхвіліну,калідаяе
звяртаешся, якая — бясконца
энергетычная,надзвычайплас
тычная, здольная пранікаць
праз многія сцены й бар’еры:
таму й знаходзіць шчыры вод
гук у сэрцах сібіракоў розных
узростаў,прафесій.
Калі ж мы вярталіся пасля
фестывалюназадуНовасібірск,
то нашы госці з Магілёва, уз
рушаныя ўбачаным у сібірскай
глыбінцы, прызнаваліся: “Нават
іўявіцьсабенемаглі,штоўСібі
ры столькі аматараў беларускай
культуры!” І чуць такія словы
было нам вельмі прыемна. Бо
кожная“Лявоніха”длянас—гэ
тажірадаснаеЖніво,іадначасо
ва дзівосная Сяўба на ўраджай
найнівебеларускайкультуры.
Таццяна Нялюбіна,
метадысткаНовасібірскага
Цэнтрабеларускайкультуры.
Фотааўтара.

“Сябры” багатыя сябрамі
нават ва ўсіх праходах стаялі.
Для гасцейудзельнікаў адвялі
ў зале шэсць першых шэрагаў,
алебольшасцьзнастудыпасля
выступуневярнуліся:месцывы
звалялі,стаялізакулісамі.Шмат
людзей прастаялі ў зале ўвесь
канцэрт:дзвезлішнімгадзіны!
Сышлі адно тыя, хто ў залу не
могувайсці.Воякіяпапулярныя
“Сябры”зіхсябрамі!

Свята было зладжана вы
датна, фестываль прайшоў “на
ўра”. За тое аддаем належнае
дружнаму калектыву “Сяброў”,
аўпершуючаргукіраўніцысу
полкіЛюдмілеАннусзяеневы
чэрпнайэнергіяй,дыйгалоўна
му памочніку яе, спадарожніку
жыццяВіктаруБайкачову.
Для мяне поўная зала гас
цейгледачоў — важны паказ
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Нарвскія “Сябры”
адзначылі 20-гадовы юбілей
вялікім фестывалем
беларускай песні
Збіраць на святы сяброў —
гэта ўжо добрая традыцыя На
рвскага беларускага таварыст
ва “Сябры”. Вось і 14 снежня
ў фестывальнай праграме “Ад
юбілею да юбілею”, акрамя
аднайменнага гурта супол
кіюбіляра, паўдзельнічалі ан
самблі беларускіх таварыстваў
з Таліна, Тарту, Маарду, наш
“БЭЗ” (павет ІдаВірумаа), эс
тонскія калектывы народнага
домаТамміку,моладзеваягрупа
зрасійскагаІвангорада(іадтуль
жа быў выдатны дуэт вядучых
канферансье “Христофоровна и
Никаноровна”). Вельмі ўпрыго
жыўсвятасамабытныансамбль
“Церніца”зМінска:ікасцюмы,
і выкананне песень так уразі
лі гледачоў! А іх вельмі шмат
прыйшло ў Палац “Ругодив”:

Амбасадар Беларусі ў Эстоніі Вячаслаў Качанаў,
іншыя дыпламаты з ансамблямі “Церніца” і “Сябры”

чык і актыўнасці гараджан,
іхняй зацікаўленасці ў спажы
ванні “беларускага культурнага
прадукта”,і,штовельміважна,
знакдаверудаарганізатараў.Як
бачна, беларускае таварыства
ўмела папулярызуе сваю дзей
насць,ладзіцьсапраўдыцікавыя
імпрэзы, бо выступаюць на іх
адметныя творчыя калектывы,
утымлікуйзБеларусі—вось
іпашыраеццаўНарвецікавасць
дабеларускайкультуры.Шчыра
магусказаць:уЭстоніішматга
доў “БЭЗ” трымаў пальму пер
шынства ў гэтай працы, але ж
сёння “Сябры” — наперадзе.
І нас тое не засмучае: наадва
рот, гэта выдатна! Мы ж адну
справуробім.У2019мнашаму
згуртаванню споўнілася 30 га
доў,“Сябрам”—20.Маладзей
шым—дарогу!Няхайінадалей
у нашай супольнай дзейнасці
ўсёладзіцца!Каліжтакаятэн
дэнцыяўпрацы“Сяброў”заха
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ФЕСТЫВАЛЬ

Людміла Аннус

ваецца, то, мяркую, гарадское
кіраўніцтва падумае, як у зале
“Ругодив” усталяваць і балкон:
каб з камфортам размяшчаць
усіхгледачоў—аматараўбела
рускайкультуры.
Зінаіда Клыга,
кіраўніцаБеларускага
таварыстваІдаВірумаа“БЭЗ”
Дарэчы. 13 снежня па
дарозе ў Нарву мінскі гурт
“Церніца” (кіраўнікі Галіна
ды Іосіф Несцяровічы) вы
ступаўінасцэнеЦэнтракуль
турыКохтлаЯрве—разамз
ансамблемсуполкі“БЭЗ”.Іў
тымгорадзецёпласустракалі
артыстаўзБеларусі.
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