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ВыхаванцыРэспубліканскай
гімназіі-каледжа
прыБеларускай
дзяржакадэміімузыкіграюць
сённяпаўсімсвеце

Дзіцяткабудзеграцьціне?
ПаслямноствасвяточныхКалядных,

Навагодніхімпрэзаўсамычасадпачыць
шматлікім музыкантам, што стваралі
нампрыўзнятынастрой.Мыжраскажам
прааднузвядомыхбеларускіхустаноў,
дзеюныяталентыспасцігаюцьсакрэты
майстэрства,ідземузыка—самыважны
прадметупраграменавучання.

Рэспубліканскаягімназія-каледжпры
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музы-
кі—прэстыжнаяўстановаўадукацый-
ным асяроддзі, гэтую школу талентаў
цэняць ісяродтворчаймузычнайэліты.
Скажам, вядомыя творцы ІгарЛучанок,
БарысСмольскіпачыналіўгімназіі-кале-

джысвойтворчышлях.Многіявядомыя
дырыжоры,кампазітары,музыказнаўцы,
спевакі, музыканты-выканаўцы прай-
шліпразкаледж.ІдарогаўБеларускую
дзяржакадэмію музыкі пралягае тут: іх
творчаеўзаемадзеяннедаўняе,плённае.

Акадэміямузыкіадсвяткавала85-га-
довы юбілей, а гімназія-каледж да яго
набліжаецца.Удалёкім1935-мапошняя
ўзнікла— як аддзяленне дляюных да-
раванняўпрыБелдзяржкансерваторыі:у
фартэпіянныміструнным(скрыпка,вія-
ланчэль) класах навучалася 25 чалавек.
Сённяжугімназіі-каледжына6кірунках
музычнагамастацтва,сяродякіх—ды-
рыжыраваннеймузыказнаўства,навуча-

юцца 440 чалавек. Акрамя фартэпіяна,
скрыпкі,віяланчэлітамасвойваюцьальт,
кантрабас, арфу. Сярод духавых і ўдар-
ных на ўроках іграюць флейта, габой,
кларнет,фагот,валторна,трамбон,труба,
саксафон.Ёсцьінародныя:баян,акардэ-
он,гітара,домра,цымбалы.➔ Стар. 7

Суровыя зімовыя сібірскія
ночы — да таго ж і цёмныя!
Амаразы!!Ібыццамзіматоль-
кіўступілаў сваеправы:цэлы
тыдзень у нас і -40 градусаў
было! А некаторых сібіракоў
якздулаўцёплыядалі: грэцца
паляцелі. В’етнам, Тайланд—
найпапулярныя напрамкі з Ір-
куцка ў навагоднія канікулы.
Дзіўлюся з тых пералётных
птахаў:ілетабылогарачым,да
+36,івосень-2018сонечная,су-
хая(суцэльнаярамантыка,ане
“унылаяпора”),дыкнеж—лю-
дзямцяплаўсёмалаймала!

АбеларусыўСібіры—не
з палахлівых: маразы нас не
пужаюць. Калі ж Сонца жыц-
цядайнаезЗімынаЛетапавяр-
нулады,яккажуцьународзе,
прыбыў дзень на вераб’іны
скок,тогэтуюпазітыўнуювіб-
рацыю ў Прыродзе падхапілі
мы,іркуцкіябеларусы.Дасталі
кажухі,маскі,ЗоркуКалядную
падрамантавалі, падуспомнілі
тэксты песень Калядных — і
рушылі ад дома да дома: доб-
рымлюдзямправесткурадас-
нуюпаведаміць.Іспяваліпры
тымкалядоўшчыкінаіркуцкіх
вуліцах добразычлівыя песні,
гаспадароў велічалі, водзячы
з сабою Казу й Мядзведзя ў
шумнайкампанііМеханошый
Дзеда.Вартаяшчэдадаць,што
такія “незвычайныя” паводзі-
ныкалядоўшчыкаўгараджан і
не надта здзівілі: на іркуцкай
зямлі Калядная традыцыя па
гэты час жывая. А прыйшла
янасюдыўсвойчас,удалёкае

Прыбайкалле, разам з сяляна-
мі-перасяленцамі з цэнтраль-
найчасткіРасіі, атаксамаБе-
ларусі,Украіны.

Мы зберагаем і паважаем
народныятрадыцыіпродкаў.А
ўдзівоснуюпару,каліСонцана
Вясну паварочвае, Рэгіяналь-
ная грамадская арганізацыя
“ІркуцкаеТаварыствабеларус-
кай культуры імя Яна Чэрска-
га” традыцыйна ўжо, штогод
збіраесваіхсяброўнаКаляды.

Мызапрашаемдасябенасвята
якіркуцян,такігасцейгорада.
ЯшчэіўаддзяленняхІТБКак-
тывісты беларускага руху пра-
водзяць гэтае свята: у Чарчэ-
це, Андрушыне, Тургенеўцы,
Марынінску, Жызнеўцы… Бе-
зумоўна, у сёлах сібірскіх, дзе
жывуць нашыя супляменнікі,
праходзіцьусёзбольшымбела-
рускімкаларытам,большнату-
ральна.Інават,можнасказаць,
аўтэнтычна.Нагэтыконтунас

так жартуюць: там “працэнт
тлустасцівышэй”…Дыштож
рабіць,калігараджанеадзямлі
адарваліся? Усё роўна ж Сон-
ца ўшанаваць абавязкова трэ-
ба,кабвечнайзімыўсвецене
было. Таму гараджане-сібіракі
йвырашылі:неадчайвацца,да
старэйшых, больш абазнаных
людзей прыслухоўвацца, ды
яшчэвывучацьтрадыцыіпрод-
каў.ТакіладзіміркуцкіяКаля-
ды.➔ Стар. 4 
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“Се раб ро” для 
“Ку па лін кі” 

Стар. 8

І за свя ці ла нам “Зор ка”
культуРная
пРастоРа

убеларускімвыдавецтве
рыхтуюццастварыцьрэдак-
цыюкітайскайлітаратуры

“Рухаемсправуразамзкітай-
скімбокам,скарыстоўваючына-
працоўкі—нетолькінашыя,—
расказвае дырэктар выдавецтва
АлесьБадак.—Досведсупрацы
зКНРпакнігавыданні,публіка-
цыі перакладаў ёсць і ў Выда-
вецкага дома “Звязда”. Кнігі на
кітайскую тэму мае “Адукацыя
івыхаванне”.Мывыдаёмсерыю
“Светлыя знакі: Паэты Кітая”,
выйшла кніга класіка Су Шы.
ПерадаліўдрукарнюзборнікВан
Цзянчжао. Наперадзе — новыя
праекты, звязаныя з пераклада-
мікультуралагічнай,асветніцкай
літаратуры. Носьбіту кітайскай
мовы,спецыялістузКітая,яківе-
даеірускую,ібеларускуюмовы,
канешнеж,прасцейбудзепраца-
вацьугэтымкірунку”.

Досвед “МЛ” па супрацоў-
ніцтве з КНР — адметны. За-
слугоўвае ўвагі падрыхтоўка й
выданне Анталогіі кітайскай
паэзііXXст.уперакладзенабе-
ларускуюмову“Пялёсткілотаса
іхрызантэмы”.Перакладчык—
лаўрэат Дзяржпрэміі Беларусі
Мікола Мятліцкі. Ён завершыў
для“МЛ”ікнігуперакладаўпаэ-
зііАйЦіна.Гэтабудзедругаябе-
ларускаякнігапаэтазПаднябес-
най: першы зборнік перакладаў
пабачыўсвету2015-м.Такства-
раецца шырокая панарама бе-
ларуска-кітайскіх літаратурных
стасункаў.Несумненныялідары
ўгэтымруху—“Мастацкаялі-
таратура”йВД“Звязда”.

Алесь Карлюкевіч

Ка лі важ на  
тры маць  

ба ланс
  Стар. 4

У ед нас ці,  
у друж бе —  

на ша сі ла
Стар. 5

Ка лі ня даў на ў Ір куц ку свят ка ва лі Ка ля ды, то мо ладзь з Та ва рыст ва бе ла рус кай 
куль ту ры імя Яна Чэр ска га зла дзі ла там і ці ка вую дзі ця чую пля цоў ку

поВязьчасоў

Вясёлыя калядоўшчыкі на Каляднай  вечарыне ў Іркуцку

Уверх па лес ві цы му зы кі
таленты

кітайскаярэдакцыя
“Мастацкай
літаратуры”
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Сёлета—юбілей у Рэспублікан-
скагацэнтранацыянальныхкультур,
івясёлаесвяточнаерэха,будземспа-
дзявацца, яшчэ пракоціцца ў 2019-м
якпаБеларусі,такізаяемежамі.На
святочную дату звярнула ўвагу ды-
рэктарка цэнтра Вольга Антоненка
пад час прэс-канферэнцыі ў Нацы-
янальным прэс-цэнтры. Разам з ёй
насустрэчузжурналістаміпрыйшлі
таксама кіраўнікі малдоўскай, азер-
байджанскай, татарскай і эстонскай
дыяспар,якія—улікунайбольшак-
тыўныхукраіне.

Наогул у РЦНК, які працуе пад
эгідайМіністэрства культуры, цяпер
шмат сяброў па творчай супрацы, і
сяродіхмногіяіншыяграмадскіясу-
полкі:армян,афганцаў,грэкаў,грузін,
дагестанцаў,казахаў,карэйцаў,літоў-
цаў, немцаў, палесцінцаў, палякаў,
рускіх,башкір,туркменаў,украінцаў,
цыган, чувашоў, яўрэяў. Падтрым-
лівае цэнтр і стасункі з Амбасадамі
розных краін у Беларусі, сярод якіх
Эстонія,Латвія,Літва,Украіна,Расія,
Германія, Польшча, Кітай, Іран, Ка-
рэя,Казахстан,Арменія,Грузія,Азер-
байджан,Малдова,Ізраіль,Сербіяды
іншыя. Былі на прэс-канферэнцыі ў
чарговы раз названыя знакавыя ліч-

бы,якіясведчаць:БеларускіМацярык
—значнабольшызасамуРэспубліку
Беларусь.Мяркуйце самі: 4мільёны
этнічныхбеларусаў,атаксамавыхад-
цаў зБеларусіды іхнашчадкаўжы-
вуцьзамежамінашайкраіны.Утой
жачас уБеларусіжывуцьпрадстаў-
нікі 141 нацыянальнасці. Прычым
усеяны,паводлебеларускіхзаконаў,
маюць тут права развіваць культуру,
вывучаць мову, гісторыю, традыцыі
сваіхпродкаў.Яныйстварылібольш
за 200 грамадскіх арганізацыйды іх
філіялаў,шэрагтворчыхгуртоў і ак-
тыўна ўдзельнічаюць у грамадскім,
культурнымжыцціБеларусі.

Рэспубліканскі цэнтр нацыяналь-
ныхкультурякразібыўствораны,каб
каардынаваць разнастайную дзей-
насць такіх шматлікіх нацыянальна-
культурныхсуполакуБеларусі.Яшчэ
на РЦНК была ўскладзена й такая
важнаямісія:падтрымлівацьсувязіз
беларусамі,якіяжывуцьзамяжой,—
найперш з суполкамі, творчымі гур-
тамі, якія там створаны. У РЦНК,
гаварыла Вольга Антоненка, цяпер
працуюць тры аддзелы: па рабоце з
нацыянальна-культурныміграмадскі-
мі аб’яднаннямі беларусаў замежжа,
па метадычным забеспячэнні дзей-

насціклубныхарганізацыйдыаддзел
народнайтворчасці.

Гэтымідняміцэнтрпадводзіцьвы-
нікідзейнасцізамінулыгод.Івялікае
яго дасягненне ў тым,што супрацоў-
нікі РЦНК дапамаглі адбыцца больш
чым370імпрэзам,канцэртамтворчых
калектываў розных нацыянальнасцяў.
Падчастыхкультурныхпадзейсацы-
яльна актыўныя прадстаўнікі розных
нацыянальныхсуполакБеларусізмаглі
выехацьзтворчыміпраектамізамежы
нашайкраіны,абеларусызамежжа—
наведацьБацькаўшчыну.

Найбуйной падзеяй у этнасферы
БеларусістаўлетасьXІІРэспублікан-
скіфестывальнацыянальныхкультур:
у чарговы раз ён сабраў таленавітых
прадстаўнікоўдыяспаручэрвені2018-
гаўГродне.Нафэсцеўзнагародыатры-
малі прадстаўнікі 37 нацыянальнас-
цяў,аказахскіпадворак—Гран-пры.
Цэнтр, адзначыла Вольга Антоненка,
летась арганізаваў удзел беларускай
творчай дэлегацыі ў ІІМіжнародных
Парадэльфійскіх гульнях у горадзе
Іжэўску(РэспублікаУдмурція,Расія).
Гран-прынагэтыраз—наш:імуша-
наванаянароднаявакальнаямужчын-
скаягрупа“Хорус”Беларускагатава-
рыствапазрокузВіцебска.

На творчую стажыроўку ў РЦНК
летасьпрыехала17прадстаўнікоўбе-
ларускайдыяспарыз9краін.Янызна-
ёмілісязбеларускіміабрадамі,спева-
мі, танцамі, бралі майстар-класы ад
майстроў дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва.

НезастаюццабезпадтрымкіРЦНК
і беларусы замежжа. Беларускія су-
полкі ў Ізраілі, Італіі, Латвіі, Літве,
Польшчы, Расіі, Сербіі, Украіне, Эс-
тоніі,ЮАРатрымалізБацькаўшчыны
летась і важкую матэрыяльную пад-
трымку:гэта252камплектыбеларус-
кіх сцэнічных касцюмаў, камплекты
кніжак,сувенірызбеларускайсімво-
лікай,атаксамамузінструменты.

Ган на Лагун

кола дзён
аДзінынаРоД БлізкіялюДзі

сяБРоўстВа

Узо ры эт на сфе ры
25 га доў Рэс пуб лі кан скі цэнтр на цы я наль ных куль тур ак тыў на пра цуе разам  
з на цы я наль на-куль тур ны мі гра мад скі мі су пол ка мі Бе ла ру сі

Пры го жая ма ра Ма хат мы Ган дзі

Да Бе ла ру сі — 
з лю боўю
літаратарзчабаксарВалерытургай
стварыўаўтарскуюанталогіюперакладаў
беларускагаслованачувашскуюмову

Валеры Тургай — добры сябар Беларусі. У
2018годзеёнпрымаўудзелуМінскімМіжнарод-
ным сімпозіуме літаратараў “Пісьменнік і час”.
Вядомы чувашскі паэт, перакладчык, публіцыст,
шматробіцьдляразвіццяміжнародныхстасункаў
чувашскайнацыянальнайлітаратуры.Менавітаён
сёння выбудоўвае, трываліць беларуска-чувашскі
літаратурнымост.Робіцьгэта,яксведчацьягочу-
вашскіякалегі,упэўнена,здобрымведаннемспра-
вы,зцудоўныммастацкімгустам.Дапрыкладу,ле-
тасьуЧабаксарахдзякуючынамаганнямВалеры
ТургаяпрайшоўвечарпаэзііЯнкіКупалы.

Здзейсненае чувашскім паэтам у развіцці бе-
ларуска-чувашскіхлітаратурныхсувязяўузнаўляе
й памяць пра час, праведзеныЯнкамКупалам у
Чабаксарах—абылотоенапачаткуВялікайАй-
чыннайвайны.НовыпадарунакВалерыТургаячу-
вашскамучытачу—падрыхтаванаядадрукукніга
“Любоў мая— Беларусь”. Выданне хутка паба-
чыцьсветуаднойздрукарняўЧабаксар.

120 старонак скла-
даеаўтарскаяанталогія
перакладаў беларуска-
гаслованачувашскую
мову. Адкрываецца
зборнік знакамітым
урыўкам з прадмовы
Францыска Скары-
ны да “Кнігі Юдзіф”.
Далей ідуць вершы
Максіма Багдановіча,
народных паэтаў Бела-
русіЯкубаКоласа,Янкі
Купалы,АркадзяКуля-
шова, Пімена Панчан-
кі, Рыгора Барадуліна.
А таксама — Міколы
Купрэева,АнатоляГра-
чанікава, Генадзя Бураўкіна, Навума Гальпяровіча,
ЯўгенііЯнішчыц,МіхасяПазнякова,АнатоляСыса,
ВіктараШніпа,АлесяБадака,МарыіКобец,Таццяны
Сівец,ВалерыіРадунь,ЮлііАлейчанкі.Найбольш
ёмісты—раздзелперакладаўзпаэзііЯнкіКупалы:у
ім,акрамяасобныхвершаў,і22купалаўскіясанеты.
“Працуючынадперастварэннемсанетаў,—расказвае
ВалерыТургай,—якансультаваўсязсупрацоўнікамі
ЛітаратурнагамузеяЯнкіКупалы,ягонайдырэктар-
кайАленайЛяшковіч.Увогулеўдзячныбеларускім
сябрамзападказкуперастварыцьтакіяркі,вобразны
купалаўскіцыкл.Ведаю,шторанейвыходзілакніга
санетаўКупалынарозныхмовахнародаўсвету.То
мяркую,спадзяюся,штояшчэіўМінскуўновымвы-
даннікнігіЯнкіКупалы«“Санеты”намовахсвету»
з’явіццаймаё—чувашскае—пераўвасабленне,маё
чувашскаепрачытанненеўміручыхтвораўгеніяльна-
габеларускагапаэта”.

ЦяпернарабочымсталеВалерыТургая—пад-
радкоўніківершаўіншыхбеларускіхпаэтаў:Міколы
Мятліцкага, Міхася Башлакова, Людмілы Рублеў-
скай,ГенадзяПашкова,МіколыВіча,РаісыБараві-
ковай,ЮрасяСвіркі...“Думаюнадновымвыданнем
анталогіібеларускайпаэзііпа-чувашску,—дзеліцца
планаміперакладчык.—Вельміхочаццадлячытача
ўЧувашыіпрадставіцьшырокуюпалітрубеларус-
кайпаэзіі,паказацьусеяеколерыйвобразы.Длята-
го,мяркую,неаднойчыяшчэйпрыедуўБеларусь”.

Такіхсяброўсловапростанельганешанаваць,
неадзначацьсваёйувагай.Чувашскіпаэт—ушэ-
рагутыхсучасныхпаэтаўзрозныхнацыянальных
літаратур Расіі, якія пільна сочаць за развіццём
беларускага мастацкага слова. І тут яшчэ можна
згадацьбалкарцаСаліхаГуртуева,чачэнцаАдама
Ахматукаева, калмычку Рыму Ханінаву, удмурта
ВячаславаАр-Сяргі,башкіркуЗульфіюХананаву,
татарынаРэнатаХарыса...

Застаеццададаць,штоіўБеларусіперакладчы-
кіўважлівыядатворчасціВалерыТургая.Ягоныя
вершыпа-беларускудрукавалісяўгазеце“Літара-
тура і мастацтва”. Ёмістая падборка перакладаў
чувашскага сябра рыхтуецца да друку ў часопі-
се “Полымя”.А “Мастацкая літаратура” ў серыі
“Сябрына: паэзія народаў Расіі” запланавала вы-
пускасобнагазборнікавершаўВалерыТургая.

Сяр гей Шычко

Валеры Тургай

Штогодамбасадаіндыівыдае
беларусамкаля8тысячвізаў

Нядаўняя прэс-канферэнцыя ў Нацыянальным прэс-
цэнтры ў Мінску прысвячалася Дню Рэспублікі Індыя:
штогодёнадзначаецца26студзеня.Свята,нагадаю,звяза-
назпрыняццемКанстытуцыі,пераходамкраіныадстатуса
брытанскагадамініёнадарэспублікі.Канстытуцыюпры-
няліўлістападзе1949-га,янаўступілаўсілу26студзеня
1950года.ІсёлетаРэспубліцыІндыя—70гадоў.Прыго-
жыўзрост!Мыведаем:аднымззаснавальнікаўіндыйскай
дзяржаўнасці,ідэолагамфіласофіісацьяграхайбарацьбы
за незалежнасць сваёй краіны без гвалту быўМахандас
Карамчанд“Махатма”Гандзі(1869—1948).Ёнзагінуўад
кульаднагозфанатаў-нацыяналістаўпраз6месяцаўпасля
абвяшчэннянезалежнасцікраіны(1947).Дарэчы,паміра-
ючы,Махатмажэстаміпаказаў,штопрабачаезабойцу.

НадзвычайныйПаўнамоцныАмбасадарІндыіўБелару-
сіспадарыняСангітаБагадуррасказаланапрэс-канферэн-
цыі:хуткаўжоўМінскуз’явяццабілбордызвыявайМахат-
мыГандзі.СамызнакамітыіндыецатрымаўтытулМахатма,
штоазначае“Вялікаядуша”,затое,штоўсёжыццёпрысвя-
ціўсамаўдасканаленнюйслужэннюграмадству,нястомна
выступаўсупрацьгвалтуйрэлігійныхзвадаў.ПомнікМа-
хатму Гандзі ў Мінску ўстаноўлены ў чэрвені 2015 года
ваўнутранымдворыкуБеларускагадзяржуніверсітэта.Да
150-хугодкаўМахатмыўмінскімЛошыцкімпаркуўліс-
тападзе 2018-га былі высаджаны паўтары сотні маладых
дрэўцаў:вербы,ліпы ірабіны.ПраМахатмуГандзібела-
русыведаюцьзкніжак“Маёжыццё”,“Маявера”і“Ключ
даздароўя”,уякіхГандзіпадзяліўсясваімсветапоглядам.

СпадарыняСангітаБагадурнапрэс-канферэнцыідала
зразумець:сённяйбеларусы,ітаксамаіндыйцызацікаў-
леныяўтым,кабпаміжкраінаміразвівалісяшматбаковыя
стасункі,утымлікуйтурыстычныабмен.ШтогодАмба-
сада Індыі выдае беларусам 7-8 тысяч візаў. Амбасадар
ведае:многіяіндыйцыхацелібпрыехацьуБеларусь.Яна
лічыць,штонашакраінавельміпрыгожая,івартабольш
рэкламавацьяелепшыякаштоўнасціўІндыі,кабпрыцяг-
нуцьадтульбольштурыстаў.ДатагожАмбасадаІндыіў
БеларусінядаўнаатрымалаадНацыянальнагааэрапорта
“Мінск”прапановуналадзіцьпрамыяавіяпералётыпаміж
краінамі.Спадзяемся—такібудзе!

Ган на Лагун

Ма хат ма Ган дзі — знакавая асоба для ўсіх індыйцаў

Ансамбль «Эрэбуні» — упрыгажэнне армянскай дыяспары ў Беларусі
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тэнДэнцыі

Аўтограф як шлях да поспеху

напяРэДаДніпаДзеі

У Мін ску бу дзе кніж ная па ра
60000—гэтамногацімала?

Мяркуйце самі, маючы на ўва-
зе: гэта ў некалькі разоў больш,
чым летась.Пад экспазіцыі кніг
будзе аддадзена каля 3 тысяч
квадратных метраў Адміністра-
тыўнага комплексу па праспек-
це Пераможцаў, 14. Экспаненты
прыедуцьбольшчымз30краін:
будуць прадстаўлены Швецыя,
Германія, Францыя, Фінляндыя,
Славакія, Сербія, Румынія, Рэс-
публіка Карэя, Італія, Польшча,
Егіпет, Венгрыя, Балгарыя, Кі-
тай, Турцыя, да таго ж краіны
Прыбалтыкі, СНД. Шматлікім
наведнікам і ўдзельнікам выста-
вы-кірмашуабяцаюць,акрамяна-
вінаквыдавецтваўкраінблізкага
й далёкага замежжа, насычаную
дзелавуюйкультурнуюпраграму,
бізнэс-перамовы,майстар-класы,
адукацыйныятрэнінгі.

Сёлетавыстава-кірмашпрой-
дзе пад дэвізам “Больш чым
кніга!”. У планах арганізатараў
нават гастра-тыдзень, пад час
якога ў мінскіх кафэ й рэстара-
нах пастараюцца гатаваць стра-
вы,апісаныяўтворахбеларускіх
пісьменнікаў.У кінатэатрах і на
беларускіх тэлеканалах пака-
жуць фільмы па матывах вядо-
мыхкніг,утэатрахжапройдуць
спектаклі — таксама ў той жа
плыні.СтудэнтызНацыянальнай
акадэміімастацтваўпрапануюць
выставу цікавых прац дызай-
нераў па сучасным афармленні
кніг. Важкае слова наконт су-
часнай ілюстрацыікніг скажуць
і мастакі. Выдаўцы пазнаёмяць
чытачоў з новым захапленнем
маладых людзей: так званымі

кнігаміздапоўненайрэальнасцю
Newbooks.Араспаўсюднікіпа-
спрабуюцьпаразважаць,яклепш
выкарыстоўвацькраудфандзінг і
сацсеткі для прасоўвання кніж-
найпрадукцыі.Ціўсё“Мыробім
па-людску?” — такое пытанне
зададуць пакупнікам гандляры
кнігамі пры дапамозе sms-гала-
савання.Хтопрагаласуеў“кніж-
ныя” дні — атрымае зніжку ў
10працэнтаў,аіхадказыдапамо-
гуць арганізатарам Усебеларус-
кага конкурсу вылучыць лепшы
кнігагандлёвы пункт. У лютым
пройдзе й цырымонія ўзнагаро-
джанняпераможцаў58-гаНацы-
янальнага конкурсу “Мастацтва
кнігі-2019”.

Уплынівыставы-кірмашуў
пятыраззбярэццаМіжнародны
сімпозіумлітаратараў“Пісьмен-
нік ічас”—адназнайцікавых

дыскусійных пляцовак. Больш
за 50 вядомых пісьменнікаў з
25краінпрыедзеўБеларусь,каб
пазнаёміцьчытачоўсасваіміно-
вымітворамі.Шматлікіясустрэ-
чы,аўтограф-сесіі,майстар-кла-
сызпапулярныміпісьменнікамі
будуць ладзіцца ў бібліятэках і
навучальных установах. Паэты
прачытаюць свае вершы як на
выставачныхпляцоўках,так іў
“паэтычным аўтобусе” са звы-
чайнымі пасажырамі, які пачне
курсіраваць ужо хутка ад стан-
цыіметро“Няміга”давыставач-
нагакомплексу.

Зразумела,штогалоўнымге-
роем, дзеля якога збіраюцца ла-
дзіць усе імпрэзы, станеЯеВя-
лікасцьКніга.Найпершуюкнігу,
выдадзеную на тэрыторыіВялі-
кагаКнястваЛітоўскага(усклад
яго ў даўнія часы ўваходзілі й

беларускія землі), пакажуць на
цэнтральнымстэндзеМінінфар-
мацыіБеларусі.Гэта“Малаяпа-
дарожная кніжка” Францыска
Скарыны 1522-га года выдання.
Уаматараўдаўніныз’явіццамаг-
чымасцьубачыцьяеўарыгінале
ды пагартаць копію ў электрон-
ным выглядзе. Шмат цікавых
экспанатаў будзе выстаўлена з
калекцыі Уладзіміра Ліхадзеда-
ва,абпраекцеякога“Упошуках
страчанага” шмат пішуць СМІ.
Рэдкія кнігі, часопісы, газеты,
паштоўкі, пісьмовыя прыналеж-
насці,наватдрукарскістанокна
ўзор тых, што працавалі ў XVІ
стагоддзі, Уладзімір Ліхадзедаў
пакажа на стэндзе Мінінфар-
мацыі. Прэзентацыя альманаха
Terra poetіca, які выдадзены ў
плыні міжнароднага гуманітар-
нагапраекта“Мінскаяініцыяты-

ва”,пройдзезудзеламаўтараўз
Расіі,Украіны,Беларусі.

Да знакавых юбілейных
дат — 75-годдзя Вызвалення
Беларусі і 100-годдзя масавага
моладзевагаруху—будуцьпры-
меркаваны дзве асобныя акцыі.
Аб вайне і перамозе наведнікі
выставыўспомняць,збіраючы…
танкзкніжак,якіяпазнейарга-
нізатарыакцыіперададуцьудзі-
цячыя імедыцынскія ўстановы.
Апракамсамольскаемінулаена-
шайкраіныўзгадаюцьнапрэзен-
тацыівыдання“Вритмелетящих
лет…”.Хто з беларускіхпаэтаў
не пісаў вершы пра камсамол?
Колькідзённараджэнняўбела-
рускага камсамола? Адказы на
гэтыя пытанні ведаюць аўтары
новайкніжкі.

Для дзяцей, якія любяць
чытаць, будуць паказаны тэат-
ралізаваныя пастаноўкі, прад-
стаўлены новыя дзіцячыя кнігі
ў сучасным фармаце, арганіза-
ваны літ-квэсты, якія стануць
своеасаблівай гульнёй-рассле-
даваннем.Напрэзентацыюдзі-
цячай літаратуры адвядуць 4-ы
дзень. Да тагож дзеці змогуць
паўдзельнічаць у сумеснымна-
пісанні кнігі. Некалькі сказаў
наконт свайго бачання будучы-
ні Беларусі праз 10 гадоў яны
змогуцьдаслацьна сайтыМін-
адукацыідыМінінфармацыі.

Асобнаятэматычнаявыстава
духоўнай кнігі пройдзе ў кніж-
ныядніўМінскімхраме-помні-
куўімяУсіхСвятых.Уапошні,
пяты дзень выставы-кірмашу
лепшыя экспазіцыі атрымаюць
узнагародыадарганізатараў.

Адна з прэзентацый на мінулагодняй выставе-кірмашы

Вядомыбрэнд“акадэм-
кніга”напярэдадніXXVі
Мінскайміжнароднай
кніжнайвыставы-кірма-
шудзеліццадосведам
таго,якуновыхумовах
гандлявацьпа-новаму

Дзеляпродажунавуковыхкні-
жак, падручнікаў, усемагчымых
даведнікаў і метадычных дапа-
можнікаў стваралася гэтая ганд-
лёваясеткаў70-ягады.Цяпержа
ўкнігарнісабраныйпрадаюццаў
вялікайколькасцівыданніпагіс-
торыі,культурыБеларусі,мастац-
кая літаратура айчынныхвыдаў-
цоўнабеларускайірускаймовах.
Карацей—прадстаўленакніжная
прадукцыяамальусіхбеларускіх
выдавецтваў. “Кнігі беларускіх
выдаўцоў—гэта60працэнтаўад
усягопродажуўнашайкнігарні.
Для нас была й застаецца пры-
ярытэтнай літаратура, надрука-
ванаяўБеларусі,—прызнаецца
Вольга Глухоўская. — Выйдзе
кніганабеларускаймовецізвяза-
наязгісторыяй,культурайБаць-
каўшчыны,—іадразутрапляеда
нас.Найбольшыпопытцяперна
літаратурупрагісторыюБелару-
сі,алейсучаснаямастацкаяліта-
ратурапрыцягваеўвагу.Каліўін-
шыхкнігарняхчасцейпрадаюцца
большціменшпапулярныякнігі

абокласіка,томыпрапануемтво-
рыяквядомых,такімалавядомых
беларускіх аўтараў. Працуем і з
малатыражнайлітаратурай”.

А якія беларускія аўтары ў
пашане ў пакупнікоў кнігарні?
Святлана Алексіевіч, Уладзімір
Арлоў, Людміла Рублеўская,
Алесь Разанаў, Уладзімір Сіў-
чыкаў, Андрэй Горват, Леанід
Дайнэка...

Кнігі трапляюць сюды роз-
нымі шляхамі. Буйныя выда-
вецтвы, з якімі адладжаныста-
сункі, гандляроў інфармуюць
пранавінкі,аіншуюпрадукцыю
супрацоўнікі “Акадэмкнігі” ад-
сочваюць і самі. Як вядома,
сённямногіябеларускіяаўтары
друкуюцьсваетворызаўласныя
сродкі. Пра такіх даведваюцца
саСМІ,рэкламы— і запраша-
юцьда супрацы.Такбыло,на-
прыклад, з Андрэем Горватам:
адназягокнігпрадаваласятоль-
кіўКупалаўскімтэатры.Цяпер
яе набыць можна і ў “Акадэм-
кнізе”.

Аднак,упэўненаВольгаГлу-
хоўская,маламецькнігуўкні-
гарні—вартаўмецьяепрадаць.
Адна з цікавых форм працы
тут—аўтограф-сесіізпісьмен-
нікамі,правядзеннеякіханансу-
ецца ў сацсетках. Ёсць водгук!

Хочацца некаму пагутарыць з
выдаўцомціаўтарамкнігі,зай-
мець аўтограф на толькі што
набытым творы... Летась былі
прэзентацыі кніг Анатоля Бу-
тэвіча “Жанчыны з легенды”,
Вольгі Лабачэўскай “Мастац-
твадзеляславыБожай”,Леані-
даДайнэкі “Выбраныя творы”,
ВіктараМарціновіча“Ноч”заў-
тограф-сесіяміаўтараў.Прыцяг-
ваепакупнікоўірэкламакніжак,
выдавецтваў на вітрынах. Як
вынік: попыт на іх прадукцыю
рэзкаўзрастае.Датагожінфар-
мацыя пра навінкі з’яўляецца
натэлеэкранахукнігарні,наяе
сайце,усацсетках:тамівоклад-
кіёсць,ікароткіяанатацыі.

Зрэшты,інтэрнэткнігарням
іканкурэнт:моладзьзягочэр-
паеінфармацыю—іпаменша-
лапакупнікоўу“Акадэмкнізе”.
Навучальныя дапаможнікі ста-
новяццае-кнігамі.Тамуймета-
дычных кніг друкуецца значна
менш. Кнігарня нават завозіць
навучальную й навуковую лі-
таратуру з Расіі.Найбольш за-
патрабаваныя дапаможнікі па
вывучэннірускаймовызамеж-
нікамі, бо студэнты,што наву-
чаюццаўбеларускіхвну,тут—
нярэдкіягосці.Уасартыменцей
дапаможнікі па вывучэнні анг-

лійскай,нямецкай,французкай,
іспанскай ды іншых моў: самі
беларусы часцей бываюць за
мяжойціжывуцьтам.

Шэраг выданняў з асарты-
менту“Акадэмкнігі”будзейна
Міжнароднайкніжнайвыставе:
размесціць іх на сваім стэндзе
Польскі інстытут, што ў Мін-
ску.Гэтакнігіпольскіхаўтараў,
надрукаваныяўБеларусі: Ігна-
таКарповіча“Сонька”,Анджэя
Малешкі “Чырвонае дрэва”,
Анджэя Сапкоўскага “Вядзь-
мар”, Сяргея Пясецкага “Гля-
нуяўаконца”(другаячастказ
“Мінскайтрылогіі”).

Гандлярымаюцьнамерпрэ-
зентаваць і выданні, звязаныя
з гісторыяй, традыцыямі бела-

рускага народа. Такая супраца
длякнігарні—выгадная,бода-
памагае знаходзіць пакупнікоў.
Вольга Мікалаеўна ўдакладні-
ла: Польскі інстытут імкнецца
прадставіць не тыя кнігі, якія
выдаюццаўПольшчыйзрэдку
трапляюцьунашукраіну.Пада-
ецца якраз літаратура польскіх
аўтараў, надрукаваная непа-
срэднаўБеларусі,дляяежыха-
роў.ПольшчаіГерманія—гэта,
казаладырэктарка,дзвекраіны,
якія цяпер актыўна займаюцца
літаратурнымі сувязямі зБела-
руссюйнамагаюцца,кабтворы,
напісаныяпольскімідынямец-
кіміпісьменнікамі,былінадру-
каваныўнашайкраіненабела-
рускайірускаймовах.

Люд мі ла Руб леў ская — папулярная пісьменніца

Ар га ні за та ры XXVІ Мін скай між на род най вы ста вы-кір ма шу, якая прой дзе  
з 6 па 10 лю та га, рых ту юц ца гас цін на су стрэць ка ля 60 ты сяч жы ха роў і гас цей ста лі цы
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І за свя ці ла нам “Зор ка”
поВязьчасоў

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
На гэты раз арганізатары

пастараліся надаць імпрэзе ся-
мейны характар. Паспрабавалі
стварыць атмасферу ўтульнасці,
хатняйцеплыні,длячагойсабра-
лі-запрасілі на свята народных
прадстаўнікоў усіх узроставых
груп. А некаторыя так і прый-
шлі—сем’ямі.Праграмужсвя-
точнуювыбудавалізулікамтаго,
кабдзяліццаведаміпраКаляды,
уключылі ў яе інтэрактыўныя
пляцоўкізбеларускімігульнямі,
танцамі, варожбамі, дэкаратыў-
на-прыкладныммастацтвам.Ах-
вочыяжмелі яшчэмагчымасць
і ўшэрагах калядоўшчыкаў па-
быць,прымераўшынасябетую
ці іншуюролю.Скажам,Казою
ціМядзведземвамбольшпада-
баецца?Можна было й апраба-
ваць,наколькіўдалаетоепераў-
васабленне,тутжанагледачах.

І яшчэ адметнасць нашых
нядаўніх Калядаў: мы правялі
свой спеўны сход! Як вядома,
сёння гэтаўБеларусіпапуляр-
ны такі грамадскі праект —
людзі ўсе разам спяваюць лю-
бімыя народныя песні, разам
развучваюць іх.Асабліважці-
каватоеўсёатрымліваецца,калі
працэсамкіруепрафесіянал—
спявак, фалькларыст, музыка.
Ідэяпраектаналежыцьталена-
вітамуСержукуДоўгушаву, ён
сам— прафесійны спявак. Да
тагожасобнабылазладжанаў
насКалядная дзіцячая пляцоў-
ка, на якой аніматарамі высту-
пілі старшакласнікі — удзель-
нікіАгітбрыгады“Зорка”.Гэта
наш новы моладзевы праект, і
вельмісімвалічна,што“Зорка”

беларуская хораша засвяціла ў
ІркуцкуякразнаКаляды.

Прыемнабыломненазіраць
замаладымісем’ямі,штопрый-
шлінабеларускаеКаляднаесвя-
та. Гэта ж яшчэ нядаўна быў
моладзевыактыў ІТБК,асёння
хлопцы, дзяўчаты — са сваімі
дзецьмі.Такштонашаясуполка
маладзее! Скажам, Юлія Пяр-
мінава прыйшла з мужам Анд-
рэем (працуе спецыялістам на
Іркуцкім алюмініевым заводзе)
іМакарам (13),Платонам (9), і
Зояй(3гады).БыўзнамійЮлін
тата,Анатоль:яму70гадоў,іён
працуегеафізікам.Быланасвя-
точнай імпрэзе таксама сям’я

Аляксея Кухты: ён з жонкаю,
мастачкай-керамісткай Ганнай
(пра яе газета пісала: “Чароў-
ныя акарыны Ганны Радзівона-
вай”—ГР,17.08.2016),дыяшчэ
іхсынокВаладар(яму6студзе-
няспоўніўсягодзік).Былайма-
ма Ганны: Алена Радзівонава.

Наколькімневядома, сям’яма-
ладаяназімупрыехалаўгорад.
Аякпацяплее,утраўні,плану-
юць вяртацца ў вёску Віленск
(тамкаля20двароў),штодалёка
ад Іркуцка—уНіжнеудзінскім
раёне.Дарэчы,хоцьможакаму
падацца, што назва паселішча
звязана з Вільняй, раней бела-
рускімгорадам,дыпаходжанне
назвыіншае:адслоўВладимир
Ильич ЛЕНин. А “сезонныя
вандроўкі” Аляксею з Ганнай
ды малым сынам даводзіцца
рабіць,бостараяхата,уякойу
вёсцыжывуць,узімкуцяплоне
трымае.Нашысябрыймінулую
зіму правялі ў горадзе.Але ка-

жуць,падабаеццаімжыццёвяс-
ковае.(Трохіпратое—глядзіце
на старонцы Вконтакте “Земля
трав. Керамика ручной работы.
Иван-чай.”https://vk.com/zemlіa_
trav—Рэд.)

Хораша таксама было су-
стрэцьнаКалядахізаснаваль-

нікаўІТБК:яныдлянас—нібы
гарантжывучасці,устойлівасці
суполкі. І радаваліся мы, ба-
чачы на беларускай імпрэзе
новыя твары, людзей розна-
га ўзросту і полу, — бо гэта
ж яскравы паказчык цікавасці
жыхароў Іркуцка да беларус-

кай культуры, нашай суполкі,
нашых культурна-асветніцкіх
праектаў.

Наша Калядная сустрэча
зладзіласядзякуючыпланамер-
найпрацыФальклорнайстудыі
“БеларусыПрыбайкалля”—ёй
кіруеЮлія Пярмінава, яна ж і
старшыня Іркуцкага гарадскога
аддзялення ІТБК. Мы дзякуем
Цэнтру сацыяльных ды інфар-
мацыйных паслуг для моладзі
ў асобе Пятра Трэскіна — за
прадастаўленую нам утульную
Малую залу “Дома афіцэраў”.
Наша ўдзячнасць і фотаслуж-
бе“ВосточнаяСибирь”уасобе
АляксандраБарысавічаДаніла-
ва: за прафесійны, яскравы рэ-
партаж.

Алё на Сі па ко ва, 
кіраўніцаІркуцкага

таварыствабеларускай
культурыімяЯнаЧэрскага.
Фота:Аляк санд р Данілаў. 

Ка лі важ на тры маць ба ланс
сВетапогляД

знаходзяцьпрызнанне
супляменнікіўіркуцку,
якіязберагаюцьсвае
нацыянальныятрадыцыі,
атаксамапрацуюць
накарысцьграмадзянскай
згодыўпрыбайкаллі

Газетапаведамлялаўжо,што
важкуюрасійскуюўзнагародуз
рук вядомага рэжысёра Юлія
Гусмана ў Іркуцку атрымала
кіраўніца праекта “Фестываль
нацыянальных культур — Су-
зор’е дружбы” Алёна Сіпако-
ва (“Алене— адЮлія”—ГР,
14.12.2018).Штозафестываль?
Вяртаемсядатэмы,распытваем
прападрабязнасціўАлёны.

Зяедопісуўрэдакцыювыні-
кае: чацвёртыўжо “Фестываль
нацыянальных культур — Су-
зор’едружбы”прайшоўусяле
Аёк напрыканцы кастрычніка.
Як тое было? “Розныя адука-
цыйныя арганізацыі Іркуцкага
раёна працавалі разам з Іркуц-
кім таварыствам беларускай
культурыімяЯнаЧэрскага—і
зладзілі мы чарговы фесты-
валь,якіпраходзіўпаддэвізам
“Беражыце дружбу! Беражыце
мір!”,—паведамляеАлёна.—
14 школ прадстаўлялі нацыя-
нальныя культуры розных на-
родаў— рускага, беларускага,
украінскага, эвенкійскага, бу-
рацкага, кітайскага, карэйска-
га, цыганскага. Таксама былі

прадстаўлены побыт і музыч-
наятворчасцьказакоў,якіявы-
дзяляюцца ў сегменце рускай
традыцыйнайкультуры”.

У складзежуры былі прад-
стаўнікіУпраўленнягуберната-
раіУрадавобласціпасувязяхз
грамадскасцюйнацыянальных
адносінах, актывісты нацыя-
нальна-культурных цэнтраў.
Яны з розных бакоў ацэньвалі
праекты ўдзельнікаў фесты-
валю. У намінацыі “Каков на-
род— таков обычай” (у бела-
русаўёсцьблізкаепасэнседы
ўрыфмаванае выслоўе: “Што
ні край, то свой звычай”) лаў-
рэатамі сталі творчыя калек-
тывы Хамутоўскай школы №1
(эвенкійская культура), Мар-
каўскай (кітайская культура)
ды Мікольскай школы (руская
культура).У намінацыі “Наци-
ональныепесниитанцы”дып-
ломылаўрэатаўатрымалітвор-
чыякалектывыАёкскайшколы
(карэйскі танец),Мамонаўскай
(казачы танец “Я на печке мо-
лотила”), Урыкаўскай (бела-
руская песня “Не бывае неба
лепшага”). Спецдыпломы за
папулярызацыю традыцыйнай
народнайкультурыйпадарункі
быліўручаныкалектывам—ад
нацыянальна-культурных цэнт-
раў: бурацкага, беларускага,
карэйскага ды ўкраінскага. Ды
яшчэ Упраўленне губернатара

і Урада вобласці па сувязях з
грамадскасцюйнацыянальных
адносінахуручылапрызыйпа-
дарункі.

Сем калектываў, якія най-
большглянулісяжуры,выступі-
ліўпраграмевялікагаабласнога
канцэрту,ёнпраходзіў4лістапа-
даўПалацыспортугорадаІркуц-
ка.Быліж гэтакалектывы, якія
прадстаўлялі культуру казакоў
(з Мамонаўскай ды Півавараў-
скай школ), цыганоў (з Кудзін-
скай),беларусаў(зУрыкаўскай),
карэйцаў(зАёкскай),кітайскую
(зМаркаўскай)ігуртзМаксімаў-
скайзтанцам“Зимушка”.

Каштоўныя, важныя праек-
ты ініцыююць ды з партнёрамі
рэалізуюць іркуцкія беларусы!
У адным з інтэрв’ю Алёна Сі-
паковаказала:праектдапамагае
кожнамузадумацца,адкульпры-
ехалаягосям’я,адкульягород.
Скіраваныж“Фестывальнацы-
янальных культур — Сузор’е
дружбы” на выхаванне ў расій-
скіхшкольнікаўпавагідароднай
культуры,даіншыхкультурна-
родаў,штожывуцьуРасіі.

Дарэчы,нашычытачыведа-
юць:розныяміжнацыянальныя
фестываліладзяцьібеларусыў
Самары. Скажам, у 2017-м су-
полка “Руска-Беларускае Бра-
тэрства2000”ініцыявалайпра-
вялаўпершынювялікіабласны
шматнацыянальны дзіцячы і

юнацкіконкурс-фестывальмас-
тацтваў“Мама—первоеслово,
главноеслововкаждойсудьбе”.
(Гл.:“Святадляматуль”—ГР,
13.12.2017—https://www.sb.by/
artіcles/svyata-dlya-matul.html).
Ён прысвячаецца Усерасійска-
му Дню Маці, які адзначаюць
уапошнююнядзелюлістапада.
Яшчэ,мыведаем,супляменнікі
з Саюза беларусаў Дону пад-
ключыліся да міжнацыяналь-
нага этнапраекта “150 куль-
тур Дону”, і старшыня СБД
Уладзімір Банцэвіч выступіў
галоўным кансультантам, ка-
лі рыхтавалася прадстаўленне
беларускага народнага свята ў
ягоплыні.(Гл.:“ЯкнаДонево-
сенню Вясну пагукалі” — ГР,
28.11.2018 — http://zvіazda.by/
be/news/20181128/1543416783-
yak-na-done-vosennyu-vyasnu-
pagukalі.

Весткі пра тое, як актыўна
ўдзельнічаюць беларусы ды-
яспары ў міжнацыянальных

праектахнакарысцькраінпра-
жывання— частыя ў рэдпош-
це. Што, аднак, насцярожвае?
Жадаючы ўсім быць добрымі,
паказваючыталерантнасцьіве-
рацярпімасць, беларусы лёгка
схіляюцца ў інтэрнацыяналь-
нуюдзейнасць—і,бывае,род-
ны, нацыянальны складнік бе-
ларускага руху адыходзіць на
другіплан.Ціможатое толькі
здаецца, калі глядзець з Мін-
ска? Мяркую, варта ўсё ж ак-
тывістамсуполактакіяпытанні
абмяркоўваць, выбіраючы га-
лоўныя кірункі дзейнасці, ды
здаровыбаланс“роднагайміж-
народнага” заўсёды трымаць.
Ботрымаейвясёлкаўсабероз-
ныяколеры—тыміпрыгожая!
Акаліўжаданні“быцьякусе”
нацыянальныяадметнасцібела-
русаўсатруцца,каліадбудзецца
поўная асіміляцыя ў мясцовыя
народы—ціжнакарысцьтое
будзенашайБацькаўшчыне?

Іван Жда но віч

Ганна Радзівонава з сынам Валадарам

Узнагароды ад арганізатараў — удзельнікам фестывалю

Алёна Сіпакова з Калядным катом

Кіраўніца Фальк лор най сту дыі “Бе ла ру сы Пры бай кал ля” 
Юлія Пярмінава і яе сям’я
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СтартпраектудаўСтарэйшы
Дарадца, начальнік Дзелавога
і культурнага комплексу Па-
сольстваБеларусіўРасііВасіль
Чэрнік.11–13студзеняёнбыўу
Самары па запрашэнні Самар-
скай абласной грамадскай ар-
ганізацыібеларусаўівыхадцаў
з Беларусі “Руска-Беларускае
Братэрства2000”іпрыўсебако-
вай падтрымцы Адміністрацыі
губернатара вобласці, абласно-
гаДомадружбынародаў.

Дзеньпершы:
гасцейдарагіх
зхлебам-соллювітаем!

Сябры суполкі “Руска-Бела-
рускае Братэрства 2000”, прад-
стаўнікі яе творчых гуртоў пры
падтрымцы беларусаў-дэпутатаў
Думы гаракругі Самара і дырэк-
тараДомадружбынародаўзхле-
бам-соллюнабеларускімручніку
сустракаліўранніпаважанагагос-
цяначыгуначнымвакзале.Казалі:
“У беларусаў ёсць цудоўны звы-
чай:вітацьгасцейзхлебам-соллю.
Мызвычайзямлісваёйзберагаем,
гасцейдарагіхзхлебам-соллюві-
таем!”Утойжадзеньнаплошчы
Славы ля Дома Урада прайшла
цырымонія ўскладання кветак да
гарэльефа “Скорбящей Матери-
Родине”,узведзенагаўгод30-год-
дзя пачатку Вялікай Айчыннай
вайны. Вечны агонь манумента,
запалены 5 верасня 1971 года,
гарыць у памяць пра 225 тысяч
ураджэнцаўКуйбышава іКуйбы-
шаўскайвобласці,якіязагінуліна
палях бітваў. Кошык чырвоных
руж усклаліВасільЧэрнік і прэ-
зідэнт суполкі “Руска-Беларускае
Братэрства 2000” Ірына Глуская.
Пунсовыя гваздзікі, чырвоныя
ружы ўсклалі таксама кіраўніца
Упраўлення нацыянальнай і кан-
фесійнай палітыкі Дэпартамента
пасувязях з грамадскасцюАдмі-
ністрацыі губернатара вобласці
НадзеяОсіпава,галоўныкансуль-
тант Упраўлення міжнароднага і
міжрэгіянальнага супрацоўніцтва
Дэпартамента знешніх сувязяў
Адміністрацыі губернатара Мак-
сім Лісіцын, дэпутат Думы га-
ракругі Самара Валерый Барсук,
дырэктар Дома дружбы народаў
ІгарБураў,членыПраўленняімо-
ладзевага аддзялення суполкі бе-
ларусаў.

Пра гісторыю Самарска-
га краю, доблесць і гераізм яго
жыхароў беларускі дыпламат
большдаведаўсяўГістарычным
парку “Россия—моя история”.
Госця чакаў там невялікі сюр-
прыз: беларускія песні й танцы
пад ялінкай на пляцоўцы парка
выканалі салісткі беларускага
ансамбля “Очарование” і харэа-
графічны ансамбль “Ровесник”.
Сама ж разгорнутая экскурсія
па экспазіцыях мультымедый-
нага комплексу “1914–1945. От
Великих потрясений к Великой
Победе” доўжылася 2 гадзіны.
НапляцоўцыГістарычнага пар-
ку прайшлі й перамовы Васіля
Чэрніка з выконваючым абавяз-
кіМіністракультурыСамарскай
вобласці Сяргеем Філіпавым і
выконваючым абавязкі кіраўні-
каДэпартаментатурызмуМіхаі-

ламМальцавым:абмяркоўваліся
пытанні развіцця гуманітарнага
супрацоўніцтва. Потым ганаро-
выгосцьнаведаўбамбасховішча
рэзервовай стаўкі Вярхоўнага
Галоўнакамандуючага (“Бункер
Сталіна”), збудаваны ў 1942 го-
дзенаглыбіні37метраў.Цяперу
бункеры—Музейграмадзянскай
абароны.АвечарамВасільЧэр-
нікбыўнаРаждзественскімкан-
цэрцеўТэатрыоперыібалета.

Дзеньдругі:
сустрэчызакруглымсталом

З паездкі ў этнаграфічны
комплекс “Парк дружбы наро-
дов” на тэрыторыі мікрараёна
“Волгарь” і дэталёвага агляду
Беларускага дома і надворных
пабудоўпачаўсядругідзеньВа-
сіля Чэрніка ў Самары. Потым
госцясустракаліўабласнымДо-
ме дружбы народаў: беларусы
ў нацыянальных строях пад ба-
дзёруюбеларускуюпесню.Гэта
былівыканаўчыдырэктарімас-
тацкія кіраўнікі творчых гуртоў
Іна Сухачэўская і Алена Кіры-
лашава, актыў суполкі, салісткі
гуртоў,намесніккіраўнікамола-
дзевагааддзяленнясуполкіГеор-
гій Курмакоў. Прыгожа, сардэч-
на сустракалі беларусы іншых
удзельнікаў круглага стала “Мы
помним, помнить миру завеща-
ем!”. Ён ладзіўся да 75-годдзя
Вызвалення Беларусі ад нямец-
ка-фашысцкіхзахопнікаўіПера-
могісавецкаганародаўВялікай
Айчыннайвайнесуполкай“Рус-
ка-Беларускае Братэрства 2000”
пры падтрымцы Адміністрацыі
губернатара, Дома дружбы на-
родаў.Паўдзельнічаліўразмове
прадстаўнікі заканадаўчай і вы-
канаўчай улады, члены Грамад-
скай палаты і кіраўнікі нацыя-
нальныхграмадскіхаб’яднанняў.
Прычым — не толькі з Самар-
скайвобласці:былаідэлегацыяз
Арэнбурга.Яе ўзначальвалаКа-
цярына Ракава, намесніца стар-
шыні Арэнбургскага абласнога
беларускага культурна-асветніц-
кага таварыства, сустаршыня
Маладзёжнай асамблеі народаў
Расіі, прэзідэнт Асацыяцыі на-
цыянальныхмоладзевыхграмад-
скіх арганізацый Арэнбургскай
вобласці“ВМЕСТЕ”.

З дакладам “Мы помним,
помнить миру завещаем!” вы-
ступіўАндрэйКірылюк,дырэк-

тар суполкі “Руска-Беларускае
Братэрства2000”.КацярынаРа-
кава падзялілася досведам па-
трыятычнайівыхаваўчайпрацы
сярод моладзі ў Арэнбургскай
вобласці.Выступалітаксамаін-
шыя ўдзельнікі круглага стала.
Ірына Глуская прапанавала: да
юбілейных датаў творчыя ка-
лектывысуполкібеларусаўмаг-
лі б паказаць сваё майстэрства
на пляцоўцыДзелавога і куль-
турнага комплексу Пасольства
БеларусіўМаскве.

Па заканчэнні круглага ста-
ла, які прайшоў душэўна і ў
тойжа час па-дзелавому, твор-
чыя гурты беларусаў Самар-
скай вобласці ды іх партнёраў
прадставілі вялікую — больш
за 20 нумароў!— музычна-лі-
таратурнуюпраграму“Живёми
помним!”.

Васіль Чэрнік, выконваючы
даручэннеПаслаБеларусіўРа-
сііУладзіміраСямашкі,уручыў
ПадзякіадПасольствабеларус-
камувакальнамуансамблю“Ка-
данс” і дзвюм яго кіраўніцам:
заснавальніцы Алене Кірыла-
шавай іцяперашняймастацкай
кіраўніцы Іне Сухачэўскай. А
вечарам Васіль Чэрнік пагля-
дзеў спектакль “Леў зімой” на
сцэнеСамарскага акадэмічнага
тэатрадрамыімяМ.Горкага.

Дзеньтрэці:
самарскіяславутасці

Музейна-выставачны цэнтр
“Самара — Космическая” —
адзінзмаладыхмузеяўугорадзе:

адкрыўся 12 красавіка 2001-га,
калі адзначалася 45-годдзе са-
марскага касмічнага машынабу-
давання.Музейстановіццавядо-
мым сімвалам Самары,— таму
й вырашылі беларусы паказаць
госцю гэтую славутасць. Алена
Кузіна, дырэктарка музейна-вы-
ставачнага цэнтра, сама правяла
экскурсію для беларускага дып-
ламата,распавялапраўнікальныя

экспанаты.ПотымВасільЧэрнік
наведаў і Самарскую абласную
ўніверсальнуюнавуковуюбіблія-
тэку.Яегісторыяпачалася13сту-
дзеня1860-га,цяперуфондах—
большза4млндакументаў.Пра
тоейнетолькігосцюўходзеэк-
скурсііраспавяладырэктаркабіб-
ліятэкіНаталляНікуліна.

ЯкіявысновыўВасіляМечы-
слававічапаслядзелавогавізітуў
Самару? “Пра горад я чуў шмат,

але пабываў тут упершыню,—
расказаўён.—Датаго,якперайсці
надыпламатычнуюпрацу,япраца-
ваўнамеснікамМіністракультуры
Беларусі, сярод іншых клопатаў
курыраваў і працу нацыянальна-
культурных аб’яднанняў. У мяне
склаліся дзелавыя адносіны з су-
полкай“Руска-БеларускаеБратэр-
ства2000”іяепрэзідэнтамІрынай
Глускай.Самарскіятворчыякалек-
тывы прыязджалі ў Беларусь на
розныяфестываліўгонар75-год-
дзяВызваленняБеларусіаднямец-
ка-фашысцкіхзахопнікаў.УРасіі.
пройдзе шмат мерапрыемстваў,
кудыбмыхацелі запрасіцьбела-
русаў і прадстаўнікоў беларускай
дыяспары,якіяжывуцьзамежамі
гістарычнай Радзімы. Цудоўныя
творчыябеларускіякалектывысу-
полкі “Руска-Беларускае Братэр-
ства 2000” маглі бы выступіць у
Дзелавымікультурнымкомплексе
ПасольстваБеларусіўРасіі,пака-
зацьсваепраграмыветэранам”.

Задаволена Ірына Глуская
тым, што атмасфера сапраўд-
нагасвятапанаваланапрацягу
ўсяго візіту ганаровага госця:
“Вялікі дзякуй за падтрымку
праектаў беларускай суполкі

нашым сябрам — кіраўнікам
нацыянальных грамадскіх аб’-
яднанняў. Гэта ў чарговы раз
пацвярджае:уадзінствеідруж-
бе народаў— наша сіла”. Яна
ўдзячна таксамапрадстаўнікам
Адміністрацыігубернатара,Мі-
ністэрства культуры, калекты-
вуДомадружбынародаў—за
дапамогу, падтрымку творчых
праектаўсамарскіхбеларусаў.

Мі ка лай Бой ка

ініцыятыВа

У ед нас ці, у друж бе — на ша сі ла
Ма ра фон ме ра пры ем стваў да 75-год дзя Вы зва лен ня Бе ла ру сі і Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не рас па чаў ся ў Са ма ры — па іні цы я ты ве су пол кі “Рус ка-Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000”

Удзельнікі круг лага стала “Мы помним, помнить миру завещаем!”,
які ладзіўся ў Самары ў плыні ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 75-год дзю Вы зва лен ня Бе ла ру сі

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не

Харэаграфічны ансамбль “Ровесник” — творчы партнёр 
беларускай суполкі ў Самары

Ад рэ дак цыі.КіраўнікСамарскайрэгіяналь-
най грамадскай арганізацыі “Белая Русь” Алег
Ксяндзоўупісьмеўрэдакцыюпаведаміў,якме-
навіта12студзенядлядыпламатаВасіляЧэрніка
быланаладжанаазнаямленчаяэкскурсіяўПарк
дружбынародаў.“ЯеладзіўСаюзнародаўСамар-
скайвобласці(началесастаршынёйарганізацыі
Расціславам Хугаевым) сумесна з дырэктарам
ДомадружбынародаўІгарамБуравым,—напі-
саўАлегАляксандравіч.—Суправаджалігосця,
знаёмілісасваімінацыянальныміпадворкаміра-
замсамнойіншыяпрадстаўнікінацыянальных
суполак:ЛюбоўКалеснікава(мардва),Людміла
Паўлава(чувашы)іКамілаСізякова(башкіры).
Найбольш падрабязна Васіль Чэрнік знаёміўся
менавіта з беларускімпадворкам.Япрадставіў
яму 3D-праект унутранай уладкаванасці хаты,
расказаўпраперспектывыстварэнняінтэр’ераў
беларускімнароднымстылі”.

ВасільЧэрнік,паведамляеАлегКсяндзоў,вы-
сокаацаніўякасцьвыкананыхбудаўнічыхработ,
выкарыстаныхнатуральныхматэрыялаў,мастац-
тва разьбы. Беларускі дыпламат пажадаў тым,
хтоўдзельнічаеўпраекце,паспяховагазавяшэн-
нябудаўнічыхідызайнерскіхработ—якнаўсім
комплексе “Паркдружбынародаў”, так інабе-
ларускімпадворкуўпрыватнасці.Кіраўнік“Бе-
лай Русі” засяроджвае ўвагу на важнымфакце:
ВасільЧэрнікперадаўямурэестрнаатрыманне
матэрыяльныхкаштоўнасцяў.Яныперадаюццаў
СамаруМіністэрствамкультурыБеларусі“пада-
ручэннікіраўніцтваБеларусі,змэтайпадтрымкі
суполкі“БелаяРусь”,папулярызацыібеларускай
культурызамяжой—длястварэннябеларускага
падворкаўПаркудружбынародаў”.Цяперматэ-
рыяльныякаштоўнасцізнаходзяццаўМаскве,у
ПасольствеБеларусіўРасіі,аўхуткімчасебу-
дуцьдастаўленыўСамару.

да 75-годдзя вызвалення
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Штозамесца,дзеёнплённапрацаваў,
змяніўшы прафесію агранома на клопа-
тызавадскогапрафсаюзнагалідара?Гэта
быў першы цэх завода “Транзістар” ВА
“Інтэграл”,уведзеныўстройу1968-м.І
працаўнікі,амаль1500чалавек,актыўна
ўключылісяўсацспаборніцтва—падяго
кіраўніцтвам.Насаюзнымузроўнімінча-
неперамагалі,аІванІгнаценкабыўваж-
ным“вінцікам”умеханізмепоспеху.

УСССРпраМінскаевытворчае аб’-
яднанне“Інтэграл”ведалімногія:тысячы
людзейтампрацавалі,“абаронка”вялікія
заказыразмяшчала.Дыёды,транзістары,
інтэгральныя мікрасхемы... І першы ў
СавецкімСаюзеайчынныгадзіннік“Се-
кунда-2”зрабілітаму1973-м.Восьрадкі
згісторыіВА:“1974.ОрдэнКастрычніц-
кайРэвалюцыізараспрацоўкуйстварэн-
неапаратурыдлядаследаваннякасмічнай
прасторы...1981.ОрдэнЛеніназараспра-
цоўкуйвытворчасцьэлектронныхблокаў

для наземнага комплексу шматразовай
касмічнай сістэмы... 1988. Першыя мік-
ра-ЭВМ”. Высокатэхналагічная, навука-
ёмістая вытворчасць! Прадукцыя “Інтэ-
грала”йцяперпрацуеўцелеБеларускага
касмічнагаапарата(БКА),яшчэшматдзе.
Пратое—насайцеhttps://www.іntegral.
by/ru/about/hіstory.АўновайгісторыіБе-
ларусі на “Інтэграле” стварылі субмік-
роннуювытворчасць,заводыягоўвайшлі
ўадкрытаеакцыянернаетаварыства“Ін-
тэграл” (2010), потым зарэгістраваны й
аднайменныхолдынг(2013).

...ІванВасілевіч—жывысведкайак-
тыўныўдзельніквысокіх,касмічныхпера-
мог“Інтэграла”.Зберагаеграматы(утым
ліку й Вярхоўнага савета БССР), знач-
кі “Пераможца сацспаборніцтва” (1973,
1974,1975,1977,1978...),медаль“Ветэран
працы”. З новых “экспанатаў”— вінша-
ваннеадСаветаветэранаўпрацыўпраўля-
ючайкампанііхолдынга“Інтэграл”.Ідып-
лом“Затворчуюіндывідуальнасць”,якім
Іван Ігнаценка ўшанаваны як удзельнік
літаратурна-творчага конкурсу “Інтэграл
літаратурны”—яголадзіцьпрафсаюзны
камітэт.“Яжівершыпішу:прадачу,сяб-
роўдытое,якіўпрыгожымузросцеап-
тымістам заставацца,— удакладняе Іван
Васілевіч.—Нуйсамамасажзаўсёдыпры
мне—тое,штодапамагаенездавацца”.

Пяцьгадоўтамупісаўяўчасопісе“Бе-
ларусь.Belarus”працяжкуюдолю Івана
Ігнаценкі, які ў вайну асірацеў і гадаваў
малодшыхсястрычак:бохлебзранкуда

вечарабацька здабываў.Ён—нашчадак
моцныхлюдзейзУкраіны,зПалтаўшчы-
ны:дзедпражыўгадоў95.Бацькаж,Ва-
сільЛукіч,хоцьіпрацаваўвельміцяжка
(грабаром: будаваў дарогі), аднак да 88
дажыў.Шукаючы паратунку ад галадухі
30-хгадоўнаУкраіне,грабарІгнаценкай
перасяліўсязсям’ёйуБеларусь:наМагі-
лёўшчыну,увёскуНясятаКлічаўскагара-
ёна.Івануй13-цінебылоў1941-м.Добра
памятае,якнемцыакружылівёску—ра-
білі блакаду, яны з бацькам праз бульбу
спрабавалі ўцячы.Выпаўзлі на гітлераў-
ца—тойпавёўіхпаддуламаўтаматада
школы.Думалі—усімканец,бозонаж
партызанская.Неякабышлося...

Галоднаедзяцінства,вучобанааграно-
ма,працаўкалгасе,службаўвойску(“ар-
тылерыстам у былым Царскім Сяле, пад
Ленінградам”)...Далей—вучобанахіміка
ўБеларускімдзяржуніверсітэце,ужоразам
змаладоюжонкаю,ГаннайМінаўнай.Іву-
чыцца,іпрацаваць,ідзяцейгадаваць—усё
разам даводзілася рабіць былым вяскоў-
цам, абжываючыся ў Мінску. Старэйшы
сын іх,Мікалай, некаторы час нават быў
укругласутачнымсадзіку.Дыён—такса-
махімік,кандыдатгеолага-мінералагічных
навук,аяшчэймануальнытэрапеўт,аўтар
грунтоўнагадапаможніка“Самамасаж”—
пра бацькоў адклікаецца з захапленнем,
цёплынёй. “Бацька мой— як анёл-ахоў-
нік”,—так і ў святочныдзень90-годдзя
казаў,уручаючыюбілярубукетгваздзікоў.
Богэтажён,ІванВасілевіч,паслястраш-

найбойкі,уякойпадлеткачуцьнезабілі,
дапамагаў сыну аднаўляць пашкоджаную
спіну.Кнігіперапісваў,кабпрактыкаванні
быліпадрукой.ПадняўсянаногіМікалай,
бобыліёгаўскіяасаны,бацькавымасажы.
Ён,пасловахМікалая—нечараўнік,але
таленавіты самамасажыст. Ад яго й сын
пераняўшмат,заўважыўшы:тойніколіне
сядзіць без справы. Увесь час нешта на
сабе размінае: руку, спіну, калена. І мно-
гіятэхнікі,праякіягаворкаўкнізеМіка-
лая—адбацькі.Зрэшты,абодванародныя
лекары—ібацька,ісын—сотнямлюдзей
сваімгэтыммайстэрствамдапамаглі.

Здароўя вам, ІванВасілевіч, і доўгіх
гадоўбадзёрагажыцця!

Іван Жда но віч

сэрцам не старэцЬ!

Та ма ра плюс Міт ра фан
Мужіжонкакурачкіны
ўБеларусінарадзіліся,
аўРэспубліцыкоміабодва
сваімілітаратурнымі
талентаміраскрыліся

Кажуць,дзветворчыяасобы
ўаднойсям’іцяжкаўжываюцца.
Маўляў,павіненадзінбыцьліда-
рам,адругі—уцянісхавацца:
інакшбудзесуперніцтва.Можа,
янойтак,алесям’яКурачкіных
з Сыктыўкара тады— шчаслі-
вае выключэнне. І муж, і жон-
ка— вядомыя літаратары, і не
суперніцтваўіх—творчысаюз.

Мітрафан,праўда, сваюпер-
шую кніжку выпусціў яшчэ ў
1976-м:ужовядомымжурналіс-
там быў.АТамара ў літаратуру
прыйшлапазней,маючысалідны
працоўны стаж. І з’яўленне яе
твораў на старонках літаратур-
ныхальманахаўбылоадкрыццём
длямужа:ёнінепадазраваў,што
побачзімжывелірык,дыяшчэ
які!Здзіўляццабылочаму:Міт-
рафанурыфмах—зюнацтва,Та-
маражбольшзаймалася“прозаю
жыцця”.Ёнбыўжурналістам,яго
прафесія схілялада творчасці, а
яна — вучыла дзяцей, кіравала
рэвізійным аддзелам у трэсце
сталовыхірэстаранаў.Ціжтам
давершаў?Алеяныпрыйшліда
яе,пайшліпотымурэспублікан-
скіяальманахі,газеты,потым—і
настаронкіСМІБеларусі.

ЦяперуТамарыІванаўныўжо
салідны спіс апавяданняў і вер-
шаў.ВялікінаробакіўМітрафа-
наІванавіча:ягокнігівыдавалісяі
ўКарэліі.Потым,каліКурачкіны
сталі адной сям’ёй, кнігі пачалі

выходзіць у Сыктыўкары. Абое
прывязаны да Комі, але душамі
паяднанызБеларуссю:тоебачна
йпатворах.АпрацаМітрафана
таксаманалірыкуненастройва-
ла: спачатку ён узначальваў ад-
дзел эканомікі ў газеце, потым
пяць гадоў быў рэдактарам ра-
ёнкі.Яшчэрэдагаваўчасопісаб-
камапартыі“Вестникполитиче-
скойинформации”—таксамаж
непесні…Аёнувольнуючасіну
пісаўвершы,прычымрозныя:ад

памфлетаў і едкай сатыры на
чыноўнікаўдапрызнанняўука-
ханні. Прырода, дзеці, жанчы-
ны—вечныя тэмы.Друкаваўся
ў газетах, альманахах, потым
вершы збіраліся ў кнігі. Яшчэ
была проза — таксама розная,
але практычна ўся— пра жыц-
цё-быццё людзей ды іх справы-
клопаты.Пад яго рэдактарствам
выйшлі зборнікі твораў мясцо-
вых аўтараў, некалькі кніг комі-
пісьменнікаў. Ён і цяпер, размя-

няўшыдзявятыдзясятак(родамз
1938года),удобрайтворчайфор-
ме:цінештогодвыпускаеновую
кнігу.Самымізначнымісамаўтар
называе: “Связь времён” (2000),
“Следнасевернойземле”(2006),
“Созвездие белорусского погра-
ничья” (2014), “Магия обыкно-
венныхбукв”(2015).Праягоную
творчасцьз’яўляюццастаноўчыя
водгукіўСМІ.

У Тамары кніг яшчэ не гэ-
тулькі, але яна “тэмп набірае”:
вершыяе,апавяданнідрукуюц-
цаўгазетахіальманахахКомі,
Кіславодска, Масквы, Мінска.
Нядаўна выйшла кніга “А я с
любовью и душой слова иска-
ла…” І пра яе творчасць ёсць
станоўчыя водгукі, рэцэнзіі.
Скажам, член Саюза пісьмен-
нікаўРасііІванАксёнаўпісаўу
альманаху“ЛитературныйКис-
ловодск”(2016,№60):“Добрым
атрымаласяапавяданне“Добро-
та” Тамары Курачкінай. Так і
бачышгэтуюцудоўнуюжанчы-
ну Наталку, якая ўся свеціцца
дабрынёй,чуешгэтуюмяккую,
пявучую беларускую гаворку, і
надушыстановіццацяплей”…
Такіясловымайстрапярашмат
значаць для любога літаратара,
натхняюцьнадалейшуюпрацу.

Творчы саюз Курачкіных
з гадамі толькі мацнее. І ёсць
надзея,штомы яшчэпабачым,
прачытаемне аднукнігу гэтых
беларусаў-рупліўцаў з Сык-
тыўкара. Урадлівым для іх вы-
даўся й 2018 год. Яны яшчэ
раней падрыхтавалі да друку
працягзгаданайкнігіпрабела-

русаў Комі “След на северной
земле”, даўшы ёй назву “Бела-
русь — наша родина, а Север
сталлюбовью”.Кнігабылапры-
меркаванада20-годдзястварэн-
ня ў Комі Нацыянальна-куль-
турнай беларускай аўтаноміі.
Яшчэ Тамара Іванаўна выдала
сваюдругуюкніжкупадназвай
“Судьба”.Напісалажпрасвай-
го мужа— старэйшага журна-
ліста, літаратара ў Рэспубліцы
Комі. У літальманахах “Сык-
тывкар” і “Литературный Кис-
ловодск”, у інтэрнет-часопісе
“Орнамент” Тамара Курачкіна
надрукавалацікавыяапавяданні
“Горьковатыйпривкусдетства”,
“ДворняжкапокличкеДружок”,
“Рекс”.ДыйМітрафанІванавіч
выдаў чарговую кнігу “Сме-
хом — по помехам” (сборник
сатирыиюмора).

Летам 2018-га муж і жон-
ка Курачкіны пабывалі ў Бела-
русі, у Брэсце: родным горадзе
Тамары Іванаўны. Гістарычная
радзіма сустрэла беларусаў з
Сыктыўкарадобразычліва, і га-
зета “Брестскийвестник” змяс-
ціладобрыартыкулпратворчую
сям’ю літаратараў-землякоў.
Чытачы мелі магчымасць пра-
чытаць вершы Тамары “Пес-
ня жизни”, “Нет милее места”,
Мітрафана — “Как манит бор
стихами”.

Пажадаем адоранай творчай
пары(сям’іўжобольшза50га-
доў) здароўя, новых творчых
поспехаў.

Ана толь Поль кін,
г.Сыктыўкар

зеМлякі

І на “Інтэграле” яго віншавалі
лініяжыцця

Ветэран працы і вялікі аптыміст Іван Ігнаценка адзначыў 90-годдзе разам з роднымі, 
сябрамі ды былымі саслужыўцамі са знакамітага Мінскага вытворчага аб’яднання

Іван Васілевіч у святочны дзень

Працоўныя ўзнагароды ветэрана

Ад рэ дак цыі. Сям’яКурачкіных
даслаланамранейкнігу“Смехом—
попомехам”,апотымікніжку“Су-
дьба”. Дзякуем вам, паважаныя
суайчыннікі! Апошняе выданне
можналічыцьагульнымдасягнен-
нем нашых землякоў: Тамара Ку-
рачкінанапісалапрасвайгомужа.Укнізешмат
фотаздымкаў.ТакіпадарунакзрабілажонкаМітрафануІванаві-
чунаяго80-гадовыюбілей—праякімы,дарэчы,пісалі(“Ду-
шамрасці—утворчасці”—ГР,8.02.2018).

Сям’я Курачкіных у Брэсце

Сям’яКурачкіных
даслаланамранейкнігу“Смехом—

рачкінанапісалапрасвайгомужа.Укнізешмат
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Уверх па лес ві цы му зы кі
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Адбор у гімназію-каледж
прайсці няпроста. Дзецям пры
паступленні могуць задаць пы-
танне:якіямузінструментыяны
ведаюць. І малыя здольныя на-
звацькалінеўсезпералічаных,
тонекалькі,бозаплячымаў іх
падрыхтоўчыя групы прышко-
ле.Набіраюцьтудыў5-6гадоў.
Таленты педагогі нярэдка самі
шукаюцьудзіцячыхсадках,ла-
дзячы там канцэрты з удзелам
вучняў, якія выбралі сабе ўжо
інструмент, навучыліся на ім
іграць. Педагогі прызнаюцца:
гэтыперыядуіхрабоце—най-
складаны: каб заўважыць у 5-6
гадовых макулінкі таленту й
схільнасцяў да музыкі, патрэб-
ны немалы досвед, інтуіцыя.
Увогуле першаснае музычнае
развіццёздольнасцяўхлопчыкаў
ідзяўчынак—асабліваянавука.
Педагогі, бацькі ўсяго толькі
маюць надзею, што ўсё атры-
маецца.Большасцьдзяцей,якія
паступаюцьудругіякласыгім-
назіі-каледжа, надзею апраўд-
ваюць. Калі ж не спраўляюцца
знавучальнайпраграмай—што
ж,нелёс...Аднакрашэннедаец-
цавельміняпростадляабодвух
бакоў.

У тых, хто вытрымаў пер-
шыя выпрабаванні, наперадзе
паступленне ў гімназію і ка-
ледж і новыя іспыты. Ужо з
другога класа вучаньпавінену
канцы кожнай чвэрці сыграць
акадэмічны канцэрт на адзна-
ку:гэтасвоеасаблівыэкзамен.З
кожнымгодампраграмаўсклад-
няецца. Дарэчы, слова “спецы-
яльнасць” важка адгукаецца ў
душы юных з першых класаў.
Патрабуеадказнасці.Вучніжне
простапрактыкуюццаўмузыцы
ўвольныадіншыхзаняткаўчас:
дляіхгэтаўжонезахапленней
аматарства, а прафесія. І з ма-
лых гадоў ім прывіваюць пра-
фесійныя здольнасці, а музыку
яныўспрымаюцьякпакліканне.

Музыкаякпрафесія
Сёння Рэспубліканскі муз-

каледж— гэта вялікі педагагіч-
на-адукацыйны комплекс. Хто
прайшоў там адукацыю, той
атрымоўвае як атэстат аб сярэд-
няй адукацыі, так і дыплом аб
сярэдняй спецыяльнай: выпуск-
нікам прысвойваюць спецыяль-
насць, кваліфікацыю. Яны ўжо
маюцьпрафесію.Тамуўвесьна-
вучальныпрацэс“завостраны”на
падрыхтоўкувыдатнагамузыкан-
та.Побачзагульнаадукацыйнымі
прадметамі (матэматыка, гісто-
рыя,беларускаямоваізамежныя,
хімія,фізіка,інфарматыкадыін-
шыя) у дзённіку вучня значацца
сальфеджыа,музычная літарату-
ра,харавыяспевы,заняткінаін-
струментах...Увогулезаняткіму-
зыкай—справаінтэлектуальная:
трэбазавучвацьнапамяцьвялікія
нотныя тэксты. Плюс штодзён-
наяпрацазмузінструментам.Так
штоважнаўсёўзважыць,кабіне
“замучыць”будучагамузыканта,
іляноценепатураць.

Заўважана, дарэчы: вучні,
якіямаюцьмузычныя здольнас-
ці,лёгказасвойваюцьтаксамаін-
шыяпрадметы.Міжтымдаўсяго,
штозвязаназмузыкай,тутіншае
стаўленне, чым у агульнаадука-

цыйнай школе, дзе ўрок спеваў
— як прыгожая забаўка.Што ў
каледжы рыхтуюць музычную
эліту, разумеюць як педагогі па
спецыяльнасці, музычных прад-
метах,таківыкладчыкігісторыі,
геаграфіі, фізікі, біялогіі... Яны
звычайна дасведчаныя, што за-
няткімузыкайукаледжы—пры-
ярытэтныя,ітамунастройваюць
працавацьвучняўнепасрэднапад
час урокаў, а не на самастойнае
асваенне новага матэрыяла. Да
тагожвыкладчыкізачастуюна-
ведваюць канцэрты сваіх выха-
ванцаў,дыйсаміразбіраюццаў
музычныммастацтве.

Творчая атмасфера пануе ў
гэтых сценах. Яна дапамагае
вучням спасцігаць веды, набы-
ваць патрэбныя прафесійныя
якасці. Розныя творчыя праек-
ты, канцэрты, конкурсы, гаст-
рольныя выезды для вучняў
і педагогаў тут — паўсядзён-
насць. “Я ў горадзе не ведаю
такойканцэртнайпляцоўкі,дзе
бнівыступалінашыюныяму-
зыканты,—расказваедырэктар
СямёнКліманаў.—МузейДом
Ваньковічаў,Мастацкаягалерэя
Міхаіла Савіцкага, Нацыяналь-
нымастацкімузей,Канцэртная
зала“Верхнігорад”,Малаязала
імя РыгораШырмы Белдзярж-
філармоніі...Усюды,дземожна
выконваць класічную музыку,
выходзяцьнасцэнунашывыха-
ванцы.АўВялікайканцэртнай
зале Белдзяржфілармонііюныя
музыканты гімназіі-каледжа
ўжо некалькі гадоў штомесяц
іграюць у суправаджэнні дзяр-
жаўных камернага і акадэміч-
нага сімфанічнага аркестраў
Беларусі. Сярод сумесных з
Акадэміяймузыкіпраектаў,якія
атрымалі шырокі розгалас, —
Пасхальны фестываль і “Вялі-
капосныяканцэрты”.

“Іграюцьнавучэнцышколы
пры кансерваторыі” — так
называецца новы сумесны з
Акадэміяй музыкі праект, у
якімузяліўдзелюныяталенты,
прызнаныялепшыміўміжна-
родных і рэспубліканскіх
спаборніцтвах, адзнача-
ныяпрэміяміСпецы-
яльнагафондуПрэ-
зідэнта Беларусі
па падтрымцы
таленавітаймо-
ладзі. “Ар-
ке ст ро вая
фантазія”—
гэта яшчэ адзін
праект,праякімнеказа-
ліўкаледжы.Нагэтыразна-
вучэнцысыграюцьяксалісты
ўсуправаджэннітворчыхкалек-
тываўакадэміі,атаксамасімфа-
нічнагайкамернагааркестраў.

Выступленні таленавітых
дзяцей — усім нам падказка:
класічнаямузыкаможабыцьці-
кавай,зразумелайнетолькідля
прафесіяналаў. Было й такое:
аркестріансамбльсалістаўпад
кіраўніцтвамУладзіміраПерлі-
наездзіліпарозныхгарадахБе-
ларусі,даваліканцэрты.Іпры-
гажосцькласічнагамузычнага
мастацтва мелі магчымасць
адчуць юныя слухачы, якія,
можа, ніколі б не трапілі на
канцэртуфілармонію.Дарэ-
чы, праект, рэалізаваны су-
месна з Акадэміяй музыкі,

называўся:“Дакрананне”.Ісён-
ня музыканты гімназіі-каледжа
ўпэўнены:некамузіхслухачоў
тыягастролізапаліўдушу.

Далёкачуваць!
Будзем шчырымі: класічная

музыка — зусім не даступны
“Снікерс”ціхот-дог.Ідалёкане
кожнаму яна, як кажуць, па зу-
бах:умодзесённяпростыя,ча-
сампрымітыўныянаватмелодыі.
Тэле- і радыёэфіры запаланіла
так званая папса, і велізарныя
залызбіраюць,бывае,артыстыз
пачатковаймузычнайадукацыяй.
Класічнаямузыкаўжоне“стан-
дартякасці”ўжыцціграмадства,
хоць, на думку Сямёна Кліма-
нава, павінна ім быць, “паколь-
кіменавітаянавыхоўваерозум,
годнасць,сумленнейкультуру”.
Аднак,нашчасце,той“культур-
ны прадукт”, які выдае Рэспуб-
ліканская гімназія-каледж, запа-
трабаваныякуБеларусі,такіў

свеце. Каля 400 яе
навучэнцаў роз-
ных гадоўатры-
малізаахвочван-
нійдзяржаўную
падтрымкуСпе-
цыяльнага фон-
ду Прэзідэнта
Беларусі па

п а д -

трымцы таленавітай моладзі
—пачынаючы з 1996 года, калі
Фондбыўствораны.Сяродадзна-
чаных,ушанаваных—лаўрэаты
шматлікіх міжнародных і рэс-
публіканскіхконкурсаў.Дарэчы,
дасваіхлаўрэатаўу гімназіі-ка-
леджыставяццазвялікайпаша-
най,аімёныіхможнапрачытаць
на сайце навучальнай устано-
вы: http://www.rmcollege.by/
maіn/wіnners/.

Класічная музыка, хоць і
не ўсім даспадобы, аднак жа
мае мову ўніверсальную, а та-
му—зразумелуюўкультурных
асяродкахпаўсімсвеце.Вось і
запрашаюць юных беларускіх
музыкантаў выступіць розныя
Амбасады. Напрыклад, Амба-
сада Беларусі ў Францыі да-
волі часта запрашае ў Парыж
піяністаўгімназіі-каледжа.Кан-
цэртныаркестркаледжападкі-
раўніцтвам Уладзіміра Перліна
выязджаўзгастроляміўБрусель
(Бельгія),дзеўплыні25-годдзя
ўстанаўлення дыпадносін па-
між Беларуссю і Каралеўствам
БельгіявыступаўнасцэнеБель-
гійскайкаралеўскайкансервато-
рыі,убудынкуЕўрапарламента.
У 2017-м хор гімназіі-каледжа
патрапіўнаМіжнародныфесты-
валь“Тыдзеньдзіцячыххаравых
спеваўуЧэнду”—гэтаўкітай-

скайправінцыіСычуань.А
летасьхорспяваўна“Гай-
наўскіх днях царкоўнай
музыкі”ўПольшчы.

І геаграфія міжна-
родных конкурсаў, у
якіх юныя музыкан-
тызМінскаўдзельні-
чаюць, шырокая.Калі

ранейнашыталентыез-
дзілі на конкурсы пера-
важнаўМасквуіСанкт-
Пецярбург,тоцяперяны
актыўна асвойваюць і
Прыбалтыку. Напрык-
лад, у 2018-м беларус-

кія выканаўцы занялі пры-
завыямесцынатакіхконкурсах,
якXVІІІМіжнародныконкурс-
фестываль“Музыкабезмежаў”
уДрускінінкаі(Літва),VІІМіж-
народныконкурсюныхпіяністаў
у Рызе (Латвія), ІX Міжнарод-
ны конкурс юных музыкантаў
“Vіva la musіca” ў Даўгаўпілсе
(Латвія), Міжнародны конкурс
салістаў-акардэаністаў“Naujene
2018”уДаўгаўпілсе(Латвія),ІV
Міжнародны конкурс маладых
музыкантаў “Kaunas sonorum”
у Каўнасе (Латвія), ІX Міжна-
родны вакальны конкурс імя

С.БрокаўДаўгаўпілсе(Латвія),
ІX Міжнародны конкурс мала-
дыхінструменталістаўівакаліс-
таў“Узыходзячыязоркі”ўРызе
(Латвія)дыіншых.

Неабыходзяцьувагайюныя
музыканты й Польшчу: летась
патрапілітудынатакіятворчыя
спаборніцтвы, як Міжнарод-
ныконкурсскрыпачоў“Vіvaldі
340”угорадзеВялічкаіVІМіж-
народныконкурспіяністаўуго-
радзе Аўгусце. Ёсць перамож-
цыйконкурсаўуЧэхіі:у2018-м
тампраходзіліМіжнародныму-
зычны фестываль “Fіre works
of talents” і VІ Міжнародны
конкурс скрыпачоў імя Ёзефа
Музікі. Ёсць сярод выхаванцаў
каледжайвыканаўцы, якія вы-
ступалі на Класічным Венскім
міжнародным музычным кон-
курсе. І Германія вабіць сваімі
конкурснымі праграмамі: ска-
жам, удала выступаюць нашы
таленты наМіжнародным кон-
курсебаяністаў іакардэаністаў
угорадзеКлінгенталі.

У Беларусі, як вядома, так-
сама праводзіцца нямала між-
народныхконкурсаўмузычнага
мастацтва, дзе можна паказаць
сваё майстэрства. Сярод тых,
штопрайшлілетась,—ІІМіж-
народныконкурс“Мойсябра—
баян” (Гомель), ІІІ Міжнарод-
ны конкурс юных музыкантаў
“Палескіагеньчык”(Драгічын),
І Міжнародны конкурс выка-
наўцаў на духавых і ўдарных
інструментах “Фанфары Над-
нямоння—2018”(Стаўбцы).У
МінскупраходзіліІІМіжнарод-
ныконкурсмастацтваў“Крыш-
тальнывасілёк”,ІМіжнародны
конкурс юных вакалістаў імя
Ф.І.Шаляпіна,ІVМіжнародны
шматжанравы конкурс-фесты-
валь славянскай культуры “На
вышыні”дыіншыя.Выканаўцы
на духавых інструментах вы-
ступілійнаXVІМіжнародным
дзіцячымконкурсе“Музыкана-
дзеі”(3-7снежня,Гомель).

Штогод Рэспубліканскі му-
зычны каледж выпускае ў вя-
лікі музычны свет 30-40 мала-
дыхмузыкантаў.Большасцьзіх
прадаўжаевучыццадалейуБе-
ларускай дзяржакадэміі музы-
кі.Іпадчасвучобыўжокожны
выбірае: распачаць канцэртнае
жыццё ці заняцца педагагічнай
дзейнасцю. Дарэчы, і граюць,
і выкладаюць беларускія май-
стры—якуБеларусі,такіда-
лёказаяемежамі.
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Акадэміяймузыкіпраектаў,якія
атрымалі шырокі розгалас, —
Пасхальны фестываль і “Вялі-
капосныяканцэрты”.

“Іграюцьнавучэнцышколы
пры кансерваторыі” — так
называецца новы сумесны з
Акадэміяй музыкі праект, у
якімузяліўдзелюныяталенты,
прызнаныялепшыміўміжна-
родных і рэспубліканскіх
спаборніцтвах, адзнача-
ныяпрэміяміСпецы-
яльнагафондуПрэ-
зідэнта Беларусі
па падтрымцы
таленавітаймо-
ладзі. “Ар-
ке ст ро вая
фантазія”—
гэта яшчэ адзін
праект,праякімнеказа-
ліўкаледжы.Нагэтыразна-
вучэнцысыграюцьяксалісты
ўсуправаджэннітворчыхкалек-
тываўакадэміі,атаксамасімфа-
нічнагайкамернагааркестраў.

Выступленні таленавітых
дзяцей — усім нам падказка:
класічнаямузыкаможабыцьці-
кавай,зразумелайнетолькідля
прафесіяналаў. Было й такое:
аркестріансамбльсалістаўпад
кіраўніцтвамУладзіміраПерлі-
наездзіліпарозныхгарадахБе-
ларусі,даваліканцэрты.Іпры-
гажосцькласічнагамузычнага
мастацтва мелі магчымасць
адчуць юныя слухачы, якія,
можа, ніколі б не трапілі на
канцэртуфілармонію.Дарэ-
чы, праект, рэалізаваны су-
месна з Акадэміяй музыкі,

трабаваныякуБеларусі,такіў
свеце. Каля 400 яе
навучэнцаў роз-
ных гадоўатры-
малізаахвочван-
нійдзяржаўную
падтрымкуСпе-
цыяльнага фон-
ду Прэзідэнта
Беларусі па
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выязджаўзгастроляміўБрусель
(Бельгія),дзеўплыні25-годдзя
ўстанаўлення дыпадносін па-
між Беларуссю і Каралеўствам
БельгіявыступаўнасцэнеБель-
гійскайкаралеўскайкансервато-
рыі,убудынкуЕўрапарламента.
У 2017-м хор гімназіі-каледжа
патрапіўнаМіжнародныфесты-
валь“Тыдзеньдзіцячыххаравых
спеваўуЧэнду”—гэтаўкітай-

скайправінцыіСычуань.А
летасьхорспяваўна“Гай-
наўскіх днях царкоўнай
музыкі”ўПольшчы.

родных конкурсаў, у
якіх юныя музыкан-
тызМінскаўдзельні-
чаюць, шырокая.Калі

ранейнашыталентыез-
дзілі на конкурсы пера-
важнаўМасквуіСанкт-
Пецярбург,тоцяперяны
актыўна асвойваюць і
Прыбалтыку. Напрык-
лад, у 2018-м беларус-

кія выканаўцы занялі пры-
завыямесцынатакіхконкурсах,
якXVІІІМіжнародныконкурс-
фестываль“Музыкабезмежаў”
уДрускінінкаі(Літва),VІІМіж-
народныконкурсюныхпіяністаў
у Рызе (Латвія), ІX Міжнарод-
ны конкурс юных музыкантаў
“Vіva la musіca” ў Даўгаўпілсе
(Латвія), Міжнародны конкурс
салістаў-акардэаністаў“Naujene
2018”уДаўгаўпілсе(Латвія),ІV
Міжнародны конкурс маладых
музыкантаў “Kaunas sonorum”
у Каўнасе (Латвія), ІX Міжна-
родны вакальны конкурс імя

Канцэртны аркестр з навучэнцаў гімназіі-каледжа пад кіраўніцтвам Уладзіміра Перліна
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Той, хто дзеліцца крыламі

“Се раб ро” для “Ку па лін кі”

Творчы вечар Уладзіміра Ліпскага прайшоў у Тэатры юнага гледача – бо прысвячаўся саракагадоваму 
юбілею працы вядомага пісьменніка на пасадзе галоўнага рэдактара дзіцячага часопіса “Вясёлка”

тВоРчасць—БезМежаў

ВакальныгуртзДаўгаўпілса
паспяховавыступіўна
Міжнароднымконкурсе-
фестывалі“Parіbіodaіna”
(“песніпамежжа”)уВільнюсе

Напрыканцы лістапада ў
Вільнюсепрайшоўтрадыцыйны
Міжнародны конкурс-фесты-
валь“Parіbіodaіna”(“Песніпа-
межжа”).Наімзвычайнагучаць
песніналітоўскай,беларускай,
латышскай, рускай, польскай і
наваткітайскаймовах.Зпоспе-
хамуфэсцепаўдзельнічаўгурт
беларускайнароднайпесніДаў-
гаўпілскага Цэнтра беларускай
культуры (ЦБК): наша “Купа-
лінка”заняладругоемесца.

ДэлегацыязДаўгаўпілсаме-
ламагчымасцьагледзецьсталіцу
Літвы — старажытны Вільнюс,
які пэўны час быў беларускай
Вільняй, таму ў горадзе шмат
беларускіх месцаў. Вільнюс —
адзінзнайпрыгажэйшыхгарадоў
Еўропы.Усярэдніявякіённераз
перажываў пажары, разбурэнні,
дыадбудоўваўсязноў.Цяпергэ-
таўтульнызялёныгорад,дзека-

менныясценызамкавыхпабудоў
ніяк не кантрастуюць з хмара-
чосамінадругімберазерэчкі.У
сталіцы,падалосянам,ёсцьулас-
ны,досыцьжывы,аднакнеліха-
манкавырытмжыцця.Наведаць
Вільнюс, атрымаць асалоду ад
прагулкіпазагадкавым,авеяным
легендамігорадзе,паягоныхвуз-
кіх вулачках, дзе невысокія, але
доўгія дамы схаваліся пад цём-
на-чырвонайчарапіцай,дыяшчэ
паўдзельнічаць у прэстыжным
фэсце—падзеядля“Купалінкі”
значная,захапляльнаяіцікавая.

Міжнародны фестываль
“Песні памежжа” праводзіцца
з2003годацітоўВільнюсе,ці
то ў Гярвятах (Астравецкі раён
Беларусі, дзе жыве шмат літоў-
цаў). У ім удзельнічаюць ама-
тарскія творчыя гурты суседніх
краін,якіяберажлівазахоўваюць
асаблівасці, традыцыі мясцовай
песеннай творчасці. У 2017-м
фестываль меў дэвіз “Мы —
суседзі!”, сабраў два дзясяткі
разнапланавых гуртоў. Наша
“Купалінка” (мастацкі кіраўнік

гурта—ВячаслаўПятроў)прад-
ставіланасуджурыдзвенарод-
ныяпесні:латгальскую“Аплейк
колнам”ібеларускую“Ох,ісеяла
Ульяніцалянок”.Удзельнікігур-
танепростапа-майстэрску,зза-
паламспявалі,алейартыстычна
абыгралі сюжэты. А яшчэ пры-

гожыянацыянальныябеларускія
касцюмы артыстаў, безумоўна,
файна глядзеліся ў плыні фэс-
ту. Іжурытое адзначыла: сярод
шматлікіхгуртоў“Купалінка”не
толькізанялапрэстыжнаедругое
месца,алейатрымалаяшчэтры
дыпломыўрозныхнамінацыях,а

таксамасувеніры,кветкі,бурныя
апладысментылітоўскайпублікі.

Вартаяшчэдадаць,штоўЦБК
шматсяброўіпартнёраўуЛітве—
гэтайдаемагчымасцьнашымка-
лектывамідэлегацыямбывацьна
розныхфэстах,конкурсахісвятах
уВільнюсе,Швянчонісе,Вісагіна-
се,Тракаі.Такіякультурныяімпрэ-
зыспрыяюцьумацаваннюсувязяў
паміж людзьмі, арганізацыямі,
гарадамійкраінамі.Афестываль
уВільнюсе—яшчэадзінважны
крокугэтымнапрамку.Гурт“Ку-
палінка”йнагэтыраззгоднасцю
выканаўтворчуюмісію,спрацаваў
напашырэннебеларускайкульту-
рыўсвеце,атаксамайпадвышэн-
нестаноўчагаіміджуДаўгаўпілса.

Цэнтр беларускай культу-
ры выказвае шчырую падзяку
літоўскім партнёрам, асабіста
спадару Альфонсу Аўгулісу за
магчымасцьнаведацьВільнюсі
паўдзельнічацьупесеннымкон-
курсе-фестывалі.

Ма рыя Па мець ка,  
метадысткаЦэнтрабеларускай

культуры,г.Даўгаўпілс

Такую творчую імпрэзу, ве-
даю, марыў зладзіць Уладзімір
Сцяпанавіч даўно. Каб гучала
роднаесловасасцэны,здобрым
рэжысёрамдыпрыгожай,выбу-
даванай па законах жыццёвай
логікідзеяй...Магчыма,іда75-х
угодкаў,у2015-мнештападоб-
наемаглобадбыцца.Дынамай-
скіясвяты(нарадзіўсягалоўрэд
“Вясёлкі”6мая1940годаўвёс-
цы Шоўкавічы, на гомельскім
Палессі), пэўнаж, не такшмат
людзейу горадзе, як10 студзе-
ня. Дзяліўся неяк думкаміУла-
дзімірСцяпанавіч:імпрэзаюлі-
таратурна-тэатральнай хочацца
яму прыўнесці “новы фармат”
укультурнаежыццё—прыцяг-
нуцьувагудасучаснайбеларус-
кайлітаратуры,вывесцімастац-
каеслованавялікуюсцэну.

Ігэтабыўлітаратурныспек-
такль(якізладзіўвядомырэжы-
сёрВалерыАнісенка,ёнжайяк

чытальнікувечарынепаўдзель-
нічаў):зчытаннемтвораўаўта-
ра, прыемнай музыкай, з вядо-
мымілюдзьмі.Многія,хтобыў
узале,ведалі:восьгэтырухавы,
энергічны,аптымістычнычала-
векнасцэнезастолікам—іёсць
Уладзімір Ліпскі. Пісьменнік,
грамадскідзеяч,лаўрэатДзярж-
прэміі,заслужаныдзеячкульту-
рыБеларусі.Атаксамалаўрэат
міжнароднайпрэмііімяАльбер-
таШвейцара ірасійскайпрэміі
імяАляксандраГрына.Датаго
ж30гадоўёнузначальваеБела-
рускідзіцячыфонд.Ініцыятарі
старшыня журы Усебеларускіх
фэстаўнароднага гумаруўАў-
цюках.Іамаль70кнігдлядзя-
цейідарослых—ягонытворчы
набытак,іперакладыяготвораў
на рускую, украінскую, літоў-
скую, нямецкую мовы панеслі
весткупраталенавітагашоўкаў-
ца-беларусапасвеце.

Пратое,якаказаўсяўпершы-
нюУладзімірЛіпскіў“Вясёлцы”,
як знаёміўся з мудрым рэдакта-
рамістваральнікамчасопісаВа-
сілёмВіткам—мыпісалі(“Сын,
сям’я, камсамол і “Вясёлка”.—
ГР, 26.10.2018). Менавіта праз
гэтычасопіспайшлі ў светпер-
шыя творы для дзяцей тагачас-
нагаработнікаЦК, інаступныя.
Пасля камсамола Іван Шамякін
запрасіў яго ў Саюз пісьменні-
каў — адказным сакратаром, і
двазпаловайгадыбыўён,згад-
ваезусмешкай,галоўнымключ-
нікамуСП:“Першыпрыходзіўі
апошнівыходзіў.Быўарганізата-
рам шматлікіх мерапрыемстваў.
Тадыбудынак ляПаркуГоркага
толькі што адкрылі. Дакладваў
пра бягучую сітуацыю кожны
дзеньМаксімуТанку, ІвануШа-
мякіну...Быліўтойчаснезабыў-
ныясустрэчы!Ёсцьумянекнігі
заўтографаміКанстанцінаСіма-

нава, і РасулаГамзатава прыма-
лімы.Іябыўудэлегацыях,што
выязджалізамежыБеларусі.Аў
1978-м,каліАнатольГрачанікаў
зрэдактара“Вясёлкі”надругую
пасадуішоў,тояпапрасіўся—і
Шамякінпарэкамендаваўмянеў
“Вясёлку”.Аяжяшчэйнебыў
членам Саюза пісьменнікаў. Ва-
сіль Вітка, потым Еўдакія Лось
двазпаловайгады,АнатольГра-
чанікаўстолькіж.Ая—чацвёр-
тырэдактар“Вясёлкі”.

Сорак ужо гадоў Уладзімір
Сцяпанавічнагэтайпасадзе—
а,гаворыць,якадзіндзень.Іў
тымёншчаслівы,ботакзваныя
дзіцячыя тэмы сталі й “галоў-
наймелодыяй”сталічнагажыц-
цясялянскагасына.

Не абышлося, вядома ж, без
дзяцей іўпраграмелітаратурна-
гаспектакля“Дзялюсякрыламі”.
ГучалітворыУладзіміраЛіпскага
з вуснаў юных артыстаў: выха-

ванцаўсадка“Ліхтарык”.Быліна
сцэне, прадстаўляючы перыяды
творчасці пісьменніка, народная
артыстка Беларусі Марыя Заха-
рэвіч, заслужаны артыст Леанід
Улашчанка, згаданы ўжо Вале-
ры Анісенка, пераможцы Усе-
беларускага дзіцячага конкурсу
“Жываякласіка”—утымлікуй
зродныхмясцінгалоўрэда.Пры-
ехаў з Палесся на свята вядомы
аграрый з душою паэта Рыгор
Бабчанок (праякогаЛіпскінапі-
саўаповесць),быўгуртгумарыс-
таўзАўцюкоў,спяваўсалістІван
Буслай.Казалідобрыясловыпра
сябракалегіпапісьменніцкімца-
ху,тэлевядучыСтасЛіпскі.Юбі-
ляру чыталі вершы, дарылі мёд,
статуэткійнаватсамагонкузАў-
цюкоў.Яговіншаваліпрыхільнікі
творчасці,чытачы“Вясёлкі”,“Бу-
сі”—зрозныхкуткоўБеларусі.

Сябрам, удзельнікам ім-
прэзы Уладзімір Сцяпанавіч
раздорваў шчодра сваю новую
кнігу“МаяБеларусь”.Каліраз-
гарнуць вокладку— то як два
крылы...Іздавалася:ёнсапраў-
дыхоча,кабкожнызнаспаву-
чыўсялётаць.Ізмог,якісамаў-
тар у прыгожым узросце, хоць
крышку ў штодзённасці пры-
ўзнімацца—накрылахтворчас-
ці—наджыццёваймітуснёй.

Іван Жда но вічУдзельнікі лі та ра тур на га спек так ля “Дзя лю ся кры ла мі” і сябры пісьменніка Уладзіміра Ліпскага на сцэне Тэатра юнага гледача

Гурт “Купалінка” ў Вільнюсе

Запрашэнне ад пісьменніка
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