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У хут кім ча се, па вяс не, пач нец ца за
ключ ны этап ак цыі. (Пра тое, як яна бы ла 
іні  цы я ва на, праходзіць па ўсёй Бе ла ру сі, 
на ша га зе та пі са ла ўжо не раз. — Рэд.) І ў 
бе ла рус кіх су по лак за мя жой (най перш у 
кра і нах, дзе ў га ды Дру гой су свет най вай
ны вя лі ся ба я выя дзе ян ні, гі ну лі ў ба раць
бе з на цыс та мі ўра джэн цы Бе ла ру сі) яшчэ 
ёсць ча с, каб да лу чыц ца да між на род най ак
цыі “У сла ву агуль най Пе ра мо гі!”. Для та го 
трэ ба ў кра і не, дзе ця пер жы вуць бе ла ру сы, 
на леж ным чы нам са браць зям лю з мес цаў 
па ха ван няў во і наўсу ай чын ні каў, зра біць 
ад па вед ныя апі сан ні па ха ван няў. Най лепш, 
вя до ма ж, па пя рэд не ўзгад ніць та кія дзе ян ні 

з ар га ні за та ра мі ак цыі. Ка лі зра біць усё як 
на ле жыць, то кап су лы з зям лёй бу дуць ура
чыс та за кла дзе ны 9 мая 2020 го да ў крып це 
мінск ага Хра мапом ні ка ў го нар Усіх Свя
тых.

Паў дзель ні чаць у пра ек це “У сла ву 
агуль най Пе ра мо гі!” за клі каў бе ла ру саў за
меж жа на ста яль нік Хра мапом ні ка ў го нар 
Усіх Свя тых про та і е рэй Фё дар Поў ны, ка
лі ў На цы я наль най біб лі я тэ цы ад зна ча ла ся 
25год дзе Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра на цы я
наль ных куль тур. На га да ем, што ак ты віс ты 
Бе ла рус ка га куль тур на га цэнт ра ду хоў на га 
ад ра джэн ня, што дзей ні чае пры Хра ме
пом ні ку, ра ней бра лі ўдзел у рас пра цоў цы 

пра ек та, ця пер апя ку юц ца яго па этап най 
рэа лі за цы яй: ка ар ды ну юць ход ак цыі па 
ўве ка ве чан ні па мя ці мно гіх ты сяч бе ла ру
саў, якія ад да лі жыц ці за Ай чы ну.

Ця пер вя до ма: па ха ван ні во і наўсу ай
чын ні каў, што за гі ну лі за ме жа мі Бе ла ру сі 
ў ча се су свет ных вой наў ды ін шых ва ен
ных дзе ян няў, зна хо дзяц ца на тэ ры то ры ях 
49 кра ін. Ве лі зар ная пра ца па іх вы яў лен ні 
вя ла ся з 2010 го да. Бы ла ство ра на кні гарэ
кві ем “Жить и помнить”, яе аў та ры — док
тар гіс та рыч ных на вук Ана толь Шар коў і 
жур на ліст ка Але на Ха ра шэ віч, якія цес на 
су пра цоў ні ча юць з Усіхс вяц кім пры хо дам. 
Аў тар скі ка лек тыў па бы ваў у пер шай экс
пе ды цыі ў Гер ма ніі, Аў стрыі, Венг рыі, 
Поль шы, Чэ хіі, Сла ва кіі ды Іта ліі. Дзя ку ю
чы та му ў крып це Хра мапом ні ка бы лі за
кла дзе ны кап су лы з зям лёй з Цэнт раль ных 
мо гі лак Ве ны (Аў стрыя), Ме ма ры яль ных 
мо гі лак Ке рэ пе шы ў Бу да пеш це (Венг рыя), 
Трэп таўпар ку і Ме ма ры я ла за гі ну лым са
вец кім во і нам у Цір гар тэ не ў Бер лі не (Гер
ма нія), Мо гі лакмаў за лея са вец кіх во і наў у 
Вар ша ве (Поль шча), Ме ма ры яль ных мо гі
лак Сла він у Бра ціс ла ве (Сла ва кія), Ме ма
ры я ла са вец кім во і нам на Аль шан скіх мо
гіл ках (Чэ хія).

“Мы не ста вім на мэ це са браць зям лю 
з усіх па ха ван няў во і наўбе ла ру саў ва ўсіх 
за меж ных кра і нах, — па тлу ма чыў мне пры 
су стрэ чы ды рэк тар Бе ла рус ка га куль тур
на га цэнт ра ду хоў на га ад ра джэн ня Аляк
сандр Гос цеў. — Але ж пад трым лі ва ем 
кож ную па доб ную іні цы я ты ву, з якой вы
сту пае гра мад скасць, на ват асоб ны ча ла век. 
➔ Стар. 5 

Амаль тры га дзі ны тра ды цый най 
сне жань скай су стрэ чы бе ла ру саў, 
што прай шла ў крым скім го ра дзе, 
пры свя ча лі ся ін тым най лі ры цы 
зна ка мі та га паэ та, тво рам 
ін шых аў та раў

Як заў сё ды, на пя рэ дад ні дня на ра джэн
ня Мак сі ма Баг да но ві ча су стра ка лі ся мы ў 
Гіс та рыч налі та ра тур ным му зеі Ял ты. Быў 
су бот ні со неч ны дзень. Мы зга да лі: 110 га
доў прай шло з тае па ры, як 18га до вы па эт 
упер шы ню пры яз джаў на ля чэн не ў гэ ты 
пры мор скі го рад — ле там 1909га. Ён пра
вёў та ды шчас лі выя дні ся род ра вес ні каў 
на ма лоч най фер ме ў пан сі ё не “Ша лаш”. 

Ця пер ву лі ца тая но сіць імя Мак сі ма Баг
да но ві ча. (А як на зы ва ла ся ра ней? Ві таль 
Бар то хаў па на шай прось бе ўдак лад ніў: 
Крым ская. І па тлу ма чыў, што му зей па 
ву лі цы Ека ця ры нін скай, 8, у якім пра хо
дзяць су стрэ чы бе ла ру саў — гэ та ад дзел 
“Куль ту ра Ял ты 19 — на ча ла 20 ве ков”, які 
ўва хо дзіць у “Муниципальное ка зён ное 
учреждение куль ту ры Ялтинский истори
колитературный му зей ”. Па да ем наз вы 
на мо ве ары гі на ла, каб ні ко му не блу каць 
па Ял це ў по шу ках Баг да но віц кіх мяс цін. 
Ці ка ва, што з Люд мі лай Іва но вай, за гад чы
цай ад дзе ла, Ві таль Бар то хаў па зна ё міў ся 
ў маі 1991га. Та ды ў Ял це пра хо дзі лі Дні 
бе ла рус кай куль ту ры, пры све ча ныя 100м 
угод кам паэ та: “У му зеі ла дзі ла ся су стрэ ча 
з твор чай дэ ле га цы яй на ча ле з намеснікам 
Мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі — на той час 
гэ та быў Уладзімір Гі леп. Я экс пром там 
пры ві таў гас цей на бе ла рус кай мо ве, пра
чы таў не каль кі вер шаў Мак сі ма, у тым лі
ку й верш “Мне доў гае рас тан не з Ва мі”. 
Вось так яна мя не й за пом ні ла, ме на ві та 

па гэ тым вер шы, і 
амаль 30 га доў мы 
сяб ру ем. Люд мі ла 
Іва наў на заў сё ды 
ад кры вае на шы 
тра ды цый ныя су
стрэ чы, бы вае з 
на мі на мо гіл ках, 
дзе па ха ва ны Мак сім Баг да но віч”. (Як здо
ра ва, што ёсць у вас та кія доб рыя сяб ры, 
спа дар Ві таль! — Рэд.) 

Пра пер шае на вед ван не паэ там Ял ты 
яшчэ вя до ма: там ён за ха піў ся дзяў чы
най, пе ра жыў пер шае па чуц цё за ка ха
нас ці. Крым скае сон ца, во дар са сно ва га 
бо ру ў ча се пра гу лак у го ры, ку пан не ў 
мо ры й ці ка вая су раз моў ні ца — усё тое 
па кі ну ла доб ры след у душы юна ка. Ён 
ад чу ваў ся бе лепш, і быў шчас лі вы. По
тым у вер шывер ліб ры “Над мо рам” ён 
на пі ша: “...І я быў вя сё лы і гор ды. І мне 
па чуц ця во лі хва ля, на лю нуў шы, ўпа лыя 
гру дзі вы со ка ў га ру па ды ма ла, змы ва ю
чы з сэр ца ўсю ці ну…”.

Але ня доў га пра цяг ва лі ся шчас лі выя 
хві лі ны. Мы не ве да ем імя дзяў чы ны, з якой 
па эт пе ра піс ваў ся по тым, ка му да сы лаў 
пісь мы з Яра слаў ля. Толь кі два яго вер шы 
(“Це мень” з над пі сам “Ах вя рую М. А. Кі
ці цы най” ды “Я, баль ны, бес скрыд ла ты 
па эт”) да юць пад ста вы сцвяр джаць пра 
вы со кія па чуц ці паэ та. Жыц цё зга да най 
дзяў чы ны так са ма бы ло ня доў гім.

“Вер шы, вер шы да ра гія! Спа ра дзіў 
я вас, ма лень кіх, у час, ка лі мне па ды
ма ла гру дзі хва ля па чуц ця…” — эпі
гра фам ста лі гэ тыя сло вы Мак сі ма для 
лі та ра тур наму зыч най ве ча ры ны, якую 
мы пры свя ці лі ін тым най лі ры цы паэ та. 
➔ Стар. 8  
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пАэтычныя вечАры

Зям ля і па мяць 

У Ял це пом няць пра Мак сі ма

Да між на род най ак цыі “У сла ву агуль най Пе ра мо гі!”, якую анансаваў 9 мая 2019 года  
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, да лу ча юц ца за меж ныя ар га ні за цыі, гра мад скія дзея чы, бе ла ру сы за меж жа 

ДА 75-гоД Дзя пе рА мо гі

Так праходзіла акцыя восенню 2019 года на Кургане Бессмяротнасці ў Лідзе

У час традыцыйнай беларускай сустрэчы

пАДзея

Янка Ку па ла 
ў Пе кі не
У ста лі цы Кі тая ад крылі 
пом нік зна ка мі та му  
бе ла рус ка му пес ня ру

Ам ба са дар Бе ла ру сі ў Кі таі 
Кі рыл Ру ды 8 сту дзе ня раз мяс
ціў у сац сет цы twіtter пост са 
здым ка мі з ура чыс тас ці. З яго 
вы ні кае: пом нік Ян ку Ку па лу 
на па чат ку го да быў ад кры ты 
ў Дру гім Пе кін скім уні вер сі тэ
це за меж ных моў. Кі рыл Ру ды 
заўва жае, што гэ та трэ ці бе ла
рус кі пом нік у Кі таі. “Пра ца вя
до ма га кі тай ска га скульп та ра У 
Вай шэ ня. Цы ры мо нія прай шла 
ў Пе кі не з удзе лам Ам ба са да раў 
і кі тай скіх ма лых, якія чы та лі 
вер шы пабе ла рус ку”, — пі
ша спа дар Ам ба са дар. Ім прэ за 
прай шла ў плы ні за вяр шэн ня 
Го да аду ка цыі Бе ла ру сі ў КНР.

Ін тэр нэт пад каз вае: 25 чэр
ве ня 2019 го да брон за вы бюст 
Ян кі Ку па лы ўра чыс та быў ад
кры ты ў го ра дзе Сі ань кі тай
скай пра він цыі Шэнь сі. Аў тар 
бюс та — бе ла рус кі скульп тар 
Вік тар Ко пач. Пом нік па ста ві
лі ў мяс цо вым уні вер сі тэ це за
меж ных моў, дзе ся род ін шых 
вы кла да юць і бе ла рус кую.

А 18 жніў ня 2018 го да ў 
Цянь цзі не, ва Уні вер сі тэ це за
меж ных моў (дзе ёсць і Цэнтр 
вы ву чэн ня Бе ла ру сі і бе ла рус
кай мо вы) уста на ві лі пом нік на
род на му паэ ту Бе ла ру сі Яку бу 
Ко ла су (скульп тар Сяр гей Гу мі
леў скі).

Іван Іванаў
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Раз мо ва іш ла пра ўдзел ра сій скіх 
кні га вы даў цоў, пісь мен ні каў у прэ
стыж ным кніж ным свя це: а прой дзе 
вы ста ва з 5 па 9 лю та га 2020 го да. 
Ме на ві та мін скі Кніж ны фо рум фак
тыч на ад кры вае ка лян дар па доб ных 
твор чых пра ек таў на пост са вец кай 
пра сто ры.

Дзміт рый Ме зен цаў зга даў ба
га ты до свед ра сій скіх кніж ных 
вы стаў. У пры ват нас ці, спы ніў ся 
на СанктПе цяр бург скім кніж ным 
са ло не, у якім па тра ды цыі што
год удзель ні ча юць і бе ла рус кія 
вы даў цы. Раз мо ва іш ла пра ра сій
скіх пісь мен ні каў, якія пры едуць 

на свое асаб лі вае кніж нае свя та 
ў Мінск. Ужо да лі зго ду пра вес
ці прэ зен та цыі, аў то графсе сіі на 
вы ста вач ных пля цоў ках па ад ра се 
Мінск, Пе ра мож цаў, 14 Мі ка лай 
Да лга по лаў, Са ша Фі лі пен ка, Яў ге
нія Па стэр нак, Анд рэй Жва леў скі, 
Мі ка лай Чар ка шын, Ва ле рый Ка
за коў, Мак сім За мшаў, Юрый Каз
лоў, Мі ка лай Іва ноў, ін шыя паэ ты, 
пра за ікі, лі та ра ту раз наў цы. Та кі 
пісь мен ніц кі дэ сант па да ец ца зу сім 
не вы пад ко вым: бо Ра сія ж сё ле та 
ўдзель ні чае ў Мін скай кніж най вы
ста векір ма шы ў якас ці Кра і ныГа
на ро ва га гос ця.

Асоб нае мес ца ў пра гра ме вы ста вы 
зай мае Між на род ны сім по зі ум лі та ра
та раў “Пісь мен нік і час”, які прой дзе 
6 лю та га. Асноў ны склад удзель ні каў 
сім по зі у ма — гос ці з роз ных рэ гі ё наў 
Ра сіі, паэ ты, пра за ікі, пе ра клад чы кі, 
якія прад стаў ля юць шмат аб ліч ча на
цы я наль ных лі та ра тур вя лі кай кра і ны. 
Вар та за ўва жыць, што апош нім ча сам 
у Чу ва шыі, Ча чэн скай Рэс пуб лі цы, 
Ка бар дзі наБал ка рыі, Ма рый Эл, Та
тар ста не, Уд мур ціі, Кал мы кіі, Баш кар
та ста не, Да ге ста не бы ло рэа лі за ва на 
шмат пра ек таў па пе ра кла дзе тво раў 
бе ла рус кай лі та ра ту ры на мо вы ін шых 
на ро даў. Вый шаў цэ лы шэ раг кніг, якія 
ад кры ва юць чы та чам на іх род ных мо
вах свет бе ла рус кіх кла сі каў, бе ла рус
кіх су час ных лі та ра та раў.

Удзел у су стрэ чы з ра сій скім Ам
ба са да рам пры ня лі Мі ністр ін фар
ма цыі Бе ла ру сі Аляк сандр Кар лю ке
віч, на мес нік Мі ніст ра Ігар Бу зоў скі, 
на чаль нік упраў лен ня вы да вец кай і 
па лі гра фіч най дзей нас ці Ула дзі мір 
Анд ры е віч.

Сяр гей Шычко.
Фота Івана Ждановіча.

ра зам на ад ной ар бі це
Пра су мес ныя бе ла рус кара сій скія пра ек ты ў 

кас міч най сфе ры га ва ры лі на су стрэ чы 21 сту
дзе ня Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн
ка і ген ды рэк тар дзярж кар па ра цыі “Рос кос мос” 
Дзміт рый Ра го зін. Раз гля да ла ся су пра ца і ў 
кан тэкс це на цы я наль ных кас міч ных пра грам. 
“У вас пра гра ма ве лі зар ная, і мы раз гля да ем  
удзел у ёй, і гэ та не ўтой ва ем, — ад зна чыў Аляк
сандр Лу ка шэн ка. — Шмат бы ло за дум, і мно гія 
рэа лі за ва ны. Але мы ро бім не тое што пер шыя 
кро кі ў кос ма се, а маг чы мыя кро кі. Да ра гая рэч, 
але раз віц цё кос ма су — адзін з пры яры тэ таў 
у нас, бо гэ та вы со кія тэх на ло гіі”. У Бе ла ру сі, 
звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт, ста ра юц ца раз ві ваць 
сфе ру вы со кіх тэх на ло гій па ўсіх кі рун ках: 
“Стаў ка на раз віц цё вы со кіх тэх на ло гій у Бе
ла ру сі — пры яры тэт ну мар адзін, па коль кі мы 
не спе шча ныя пры род ны мі рэ сур са мі. Бе ла русь 
заў сё ды за раб ля ла за кошт маз гоў і рук лю дзей, 
іх кам пе тэн цый, ква лі фі ка цыі. Кос мас — як 
лак му са вая па пер ка для та го, каб аца ніць маг
чы мас ці, здоль нас ці той ці ін шай дзяр жа вы, на
ро да”.

Дзміт рый Ра го зін ацэнь вае су пра цу ў кас міч
най сфе ры як вель мі па спя хо вую, ад зна чае цес нае 
ўза е ма дзе ян не з НАН Бе ла ру сі, прад пры ем ства
мі. Для асва ен ня рын ку кас міч ных па слуг, лі чыць 
госць, у бе ла рус кіх прад пры ем стваў ёсць ве лі зар
ны па тэн цы ял у су пра цы з ра сій скі мі.

Пас ля су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн ка ўжо 
на на ступ най на ра дзе ка заў, што ба кі да мо ві лі ся 
раз ві ваць кан так ты ў кас міч най сфе ры: “Бу даў
ніц тва атам най стан цыі, ІТпарк, кос мас — гэ та 
бу ду чы ня, гэ та вы со кія тэх на ло гіі. Та му раз мо ва 
іш ла пра раз віц цё су мес на з буй ней шай кас міч най 
дзяр жа вай кан так таў па ра кет накас міч ным су
пра цоў ніц тве. На шы мно гія прад пры ем ствы ўжо 
на тое ары ен та ва ны. Нам вель мі важ ны не толь кі 
ра сій скі ры нак, але й кан так ты ў на ву ко вапра
мыс ло вай сфе ры”.

І ў той жа дзень ста ла вя до ма: но вы ра сій
скабе ла рус кі спа да рож нік пла ну юць за пус ціць 
у 2021 го дзе. Пра тое на прэскан фе рэн цыі па ве
да міў стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі Ула
дзі мір Гу са коў. У асноў ным на апа ра це бу дуць 
кам плект ні кі бе ла рус кай і ра сій скай вы твор час ці. 
“Мы га то выя да та го, каб ства раць спа да рож ні кі ў 
боль шай част цы на бе ла рус кіх кам плект ні ках”, — 
ад зна чыў Ула дзі мір Гу са коў.

Дзве га лоў ныя сі лы 
На пя рэ дад ні Дня бе ла рус кай на ву кі (што

год ад зна ча ец ца ў апош нюю ня дзе лю сту дзе
ня, сё ле та — 26 сту дзе ня). Прэ зі дэнт уру чыў 
дып ло мы дак та роў на вук і атэс та ты пра фе са
раў на ву ко вым і на ву ко вапе да га гіч ным ра
бот ні кам. У ча се за ці каў ле най раз мо вы з імі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: на ву ко вая 
га лі на мае стра тэ гіч нае зна чэн не для раз віц
ця кра і ны. “Дзве га лоў ныя сі лы за бяс печ ва
юць моц на шай дзяр жа вы (на пэў на, лю бой, 
але на шай асаб лі ва): ін тэ лект на цыі, а так са
ма жы ва твор ная кры ні ца куль тур ных тра ды
цый, — ад зна чыў ён. — Уша ноў ва ю чы ў Па ла
цы Не за леж нас ці на пя рэ дад ні Дня бе ла рус кай 
на ву кі яе леп шых прад стаў ні коў, мы пад крэс
лі ва ем стра тэ гіч ную знач насць важ ней шай для 
раз віц ця на шай кра і ны га лі ны”.

На дум ку Прэ зі дэн та, ме на ві та на ву ка, су
час ныя іна ва цыі змя ня юць аб ліч ча све ту, ад
кры ва юць га ры зон ты цы ві лі за ва на га раз віц ця 
трэ ця га дзе ся ці год дзя но ва га XXІ ста год дзя: 
“Сён ня як ні ко лі жыц цё ва важ на ўвай сці й за
ма ца вац ца ў гру пе кра інрас пра цоў шчы каў, 
вы твор цаў вы со ка тэх на ла гіч най і на ву ка ё міс
тай пра дук цыі. У нас ёсць усе пад ста вы для 
па спя хо ва га ру ху ў гэ тым кі рун ку”.

кола дзён
СА СтУжКі нАвін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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Каз кі пад Но вы год
тэ ры то рыя ДА бры ні

Для юных бе ла ру саў Клай пе ды 
з пад трым кай Ам ба са ды бе ла ру сі 
ў Літ ве ла дзі лі ся ванд роў кі 
ў мінск, брэст і бе ла веж скую 
пу шчу

Пад Но вы год здзейс ні ла ся даў няя 
ма ра юных ар тыс таў дзі ця ча га ва каль
на га ан самб ля “Ве ра сок” (ім кі ру юць 
Ва лян ці на Сні гур ды Іры на Сі ма чо ва). 
10ы ўжо год пры Бе ла рус кай су по лцы 
“Кры ні ца” Клай пе ды раз ві ва ец ца гурт. 
А ў ванд роў ку “ве ра соў цы” вы бра лі
ся — ра зам з баць ка мі, ак ты віс та мі 
су пол кі, са ліст ка мі ан самб ля “Ку па
лін ка” — дзя ку ю чы пад трым цы Ам ба
са ды Бе ла русь у Літ ве. Бы лі ка ні ку лы, 
ча роў ная Ка ляд ная па ра: 25–27 снеж
ня. Гос ці з Клай пе ды па за пра шэн ні 
мэ ра го ра да Ана то ля Сі ва ка па бы ва лі 
на На ва год нім дзі ця чым прад стаў лен
ні ў га лоў ным цыр ку кра і ны. Вель мі 
ўдзяч ны ад мі ніст ра цыі го ра да за та кі 
цу доў ны па да ру нак! Дзе ці прак тыч на 
ўсе ўпер шы ню бы лі ў цыр ку, і за хап
лен не іх — сло ва мі не апі саць, ста ноў
чых эмо цый мо ра. На вя лі кую арэ ну 
вы хо дзі лі акра ба ты, па вет ра ныя гім
нас ты, ар тыс ты, клоў ны. І на ват Ба ба 
Яга пры ля та ла ў сту пе. А пры го жых 
па пу га яў, ве ліч ных вярб лю даў хі ба 
за бу дзеш! Дзі вос ная каз ка пра юную 
прын цэ су, якая смя яц ца раз ву чы ла ся, 
кра ну ла ўсіх, ма лень кія ча раў ніц твы 
на заў сё ды за па лі ў ду шы.

Да рос лыя з клай пед скай дэ ле га цыі 
ўве ча ры па бы ва лі ў Мо ла дзе вым тэ ат
ры эст ра ды на спек так лі “Кар на валь
ная ноч”, а пас ля прай шлі ся па свя точ
ных ву лі цах Мін ска. І пес ні на пя ва лі, 

да ра гія сэр цу: бо ду шы спя ва лі. А мін
ча не з імі ра дас на ві та лі ся, пад пя ва лі.

Ці ка вай бы ла ў на ступ ны дзень аў
то бус ная эк скур сія па го ра дзе, пас ля 
па бы ва лі ў Дзяр жаў ным му зеі гіс то
рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. Экс па
зі цыі, гран ды ёз ная ар хі тэк ту ра му зея, 
экс па на ты ў на ту раль ную ве лі чы ню… 
Шмат роз ных ура жан няў за ста ло ся: і 
ў ста рэй шых, і ў ма лод шых.

У апош ні дзень у Мін ску зда рыў
ся та кі сюр прыз: вы паў снег! Уз ра да
ва ныя дзе ці па бег лі на ву лі цу гу ляць 
у снеж кі, по тым з цу доў ным на стро ем 
гля дзе лі свя точ ны спек такль у Па ла цы 
Рэс пуб лі кі, дзе ста іць у на ва год нюю 
па ру Га лоў ная ёл ка кра і ны. Пас ля 
прад стаў лен ня ўсе пад ня лі ся на агляд
ную пля цоў ку На цы я наль най біб лі я тэ
кі: лю ба ва лі ся Мінск ам з вы шы ні, які 
па да ваў ся ўзру ша ным гас цям за сне жа

най каз кай. Та кою, спа дзя ю ся, і за ста
ла ся Бе ла русь у сэр цах гас цей з Літ вы.

За ста ец ца да даць, што і 21–
23 снеж ня ак тыў су пол кі “Кры ні ца” 
на ча ле з Мі ка ла ем Лог ві ным зла дзіў 
эк скур сію для клай пед чан у род ную 
Бе ла русь. За пра сі лі сяб роў, прос та 
ці каў ных. Марш рут асвой ва лі но вы 
для ся бе, ска рыс таў шы ся маг чы мас
цю бяз ві за ва га ўез ду: на ве да лі Брэст 
і Бе ла веж скую пу шчу. За пом ні ла ся 
ўсім цы ры мо нія за паль ван ня ліх та роў 
на га лоў най пе ша ход най ву лі цы Брэс
та, ван дроў ка па го ра дзе, на вед ван не 
Брэсц кай крэ пас ціге роя. І нач лег ва 
ўтуль ным са на то рыі “На дзея” ў пры
га ра дзе прый шоў ся да спа до бы, і ка
зач ная ванд роў ка ў Бе ла веж скую пу 
шчу, су стрэ ча там з Дзе дам Ма ро зам і 
Сня гур кай — так са ма.

Юрый Ля во наў

Ра сій скія кніж ні кі   
ў гас цях у Бе ла ру сі
У пя рэ да дзень XXVІІ Мін скай між на род най кніж най  
вы ста вы-кір ма шу ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Бе ла ру сі ад бы ла ся  
ра бо чая су стрэ ча з Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ў Бе ла ру сі Дзміт ры ем Ме зен ца вым

нА пя рэ ДАД ні

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Дзміт рый Ра го зін

Расійскі пісьменнік А. Казінцаў (злева) і беларускі пісьменнік А. Бадак

Беларусь і Расія — 
нібы дзве сястры

У Мінск з Клайпеды прыехалі як дзеці, так і дарослыя 
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За ззя ла “Кніж ная зор ка”
У но вай кні гар ні, што ад чы ні ла ся ў ві цеб ску  
на па чат ку ліс та па да, шмат гас цей бы ло  
ў Ка ляд ную па ру: для мно гіх доб рая кні га — 
па-ра ней ша му леп шы па да ру нак

Ка лі га во раць, што па пя ро выя кні гі сён ня не чы
та юць, то гэ та, пэў на ж, не пра Ві цебск. Бо іна чай не 
ад чы ні ла ся б но вая кні гар ня ў аб лас ным цэнт ры. Кні
гі, бра шу ры — на лю бы густ: больш як 11 000 на зваў 
іх ад на ча со ва раз ме шча на ў пра сто ры “Кніж най зор
кі”. На пры лаў ках — і су ве ні ры, блак но ты, сшыт кі, 
вуч нёў скія дзён ні кі ды ін шая па пя ро вая пра дук цыя. 
На ад крыц ці кні гар ні, пом ніц ца, бы лі лю дзі роз ных 
уз рос таў, са цы яль ных сла ёў, прый шло шмат школь
ні каў, ма ла дых лю дзей. Усім кні га — доб ры ся бар.

Бы ла ўжо ў “Кніж най зор цы” й пер шая прэ зен
та цыя. Рас ка заць пра сваю кні гу за ві таў у кні гар ню 
ву чо ны, пуб лі цыст, края знаў ца Ар кадзь Ру сец кі. 
Ён па зна ё міў тых, хто са браў ся на ім прэ зу, з сва ёй 
пра цай, пры све ча най Ка зі мі ру Ма ле ві чу. Пра анан
са ваў і но вую кні гу, пад рых та ва ную да дру ку: гэ та 
бу дзе бія гра фія Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

Ві цебск — го рад пісь мен ні каў, края знаў цаў. І, не
су мнен на, яны здоль ныя за ах во ціць да чы тан ня сва іх 
зем ля коў, пры ва біць іх ува гу да доб рых ай чын ных 
кніг. І, маж лі ва, па боль шае та ды па куп ні коў у бе ла
рус кай кні гі, вы рас туць ты ра жы ай чын ных вы дан няў.

Кас тусь Ла дуць ка

рас тво, но вы год, Ка ля ды…  
зі мо выя свя ты, тра ды цый ныя 
ў бе ла рус кіх га ра дах і вёс ках, 
ша ну юць і бе ла ру сы ў не апа лі

Пі шу з за трым кай, бо за ўсі мі кло
па та мі ча су не бы ло зу сім. Рас тво, 
Но вы год, Ка ляд кі, на рэш це, ад свят
ка ва лі. Зра бі лі ўсё як мае быць — то 
мож на й ад па чыць.

Ак ты віс ты Аса цы я цыі “Bellarus” 
у Не апа лі зла дзі лі пры го жае свя та 
для дзя цей 5га сту дзе ня. Та кая ў нас 
за вя дзён ка, і ўжо 9 га доў за пар. Ча ка
юць свя та як дзе ці, так і да рос лыя! Ды 
й не зра зу мець, хто бо лей свя ту ра ды: 
ці то мы са мі, аку на ю чы ся Ка ляд най 
па рою ў ча роў ную ра ку бес кла пот на
га дзя цін ства, ці то дзе ці, якім тра ды
цыі прод каў пе рад аем. Да рэ чы, ужо 
дру гі год гэ тае дзі вос нае свя та, якое 
на зы ва ем “Бе ла русь — дзе цям!”, фі
нан са ва пад трым лі вае Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў Бе ла ру сі. Дзя цей на 
ім заўж ды шмат, яны з не цяр пен нем 
ча ка юць і Дзе да Ма ро за з унуч кай
Сня гур кай ды па да рун ка мі, і вя сё лыя 
гуль ні, ка ра го ды. А ба чы лі б вы, як 
баць кі свя ту ра ды!

Прад стаў ні кі му ні цы па лі тэ та 
Не апа ля ў нас ці ка ві лі ся: ці бу дзем 
гэ тым ра зам свя та пры го жае дзе цям 
ла дзіць? А як жа! Бу дзем! Дык мэр 
го ра да спе цы яль на да нас на свя та 
на кі ра ваў са сва і мі па жа дан ня мівін
ша ван ня мі прэ зі дэн та му ні цы паль
на га Са ве та Аляк санд ра Фу чы та. Усе 
пад ра бяз нас ціча раў ніц твы, якія мы 
ў Не апа лі тва ры лі, апіс ваць не ста ну. 
Ска жу толь кі: свя та, як заў сё ды, на 
сла ву ўда ло ся!

По тым на Рас тво — па пра ва слаў
ным кален да ры — мы ў сва ім цес
ным ко ле па яд на лі ся, павіншаваліcя, 
пасмяяліcя ад ду шы, за ста лом па ся

дзе лі ды род ныя пес ні па спя ва лі. А 
по тым яшчэ пра вя лі бе ла рус кія Ка
ля ды ў Ка зер це, мік ра ра ё не го ра да. 
Спа да ба лі ся бе ла ру сы ўсім, на ват 
па дзя ку нам там уру чы лі. То ж і мы 
ра ды: бо ўсё  роў на як доўг свой прод
кам, ка ра ням на шым род ным спла ці
лі. На ду шы так доб ра, так спа кой на!.. 
Нель га за бы ваць тра ды цыі, у якіх мы 
са мі ўзга да ва ныя, з які мі ўзрас лі пад 
баць коў скай апе кай. Мы і ў шко ле 
на шай дзет кам па тлу ма чы лі, што за 
свя та Ка ля ды, і па ка ля да ва лі трош кі 
з імі! Ка му ці ка ва — па гля дзі це на
шы Ка ляд кі на ста рон цы Аса цы я цыі 
“Bellarus” у Фэй сбу ку. Шмат пра цы 
бы ло, але й ра дас ці ў ду шы — па
боль ша ла! Яш чэ раз пе ра ка на лі ся: 
ка ра ні на шы нам cілу да юць, жыць 
да па ма га юць.

Тац ця на Пум пу ле ва,  
кі раў ні ца Аса цы я цыі 
“Bellarus” у Неапалі 

Імя та ле на ві та га зем ля ка Ва
сі ля Ко ра ня бе ла ру сы ад кры лі 
для ся бе па раў наль на ня даў на. 
Вя до ма пра яго ня шмат: што на
ра дзіў ся ка ля 1640 го да ў мяс
тэч ку Дуб роў на Ар шан ска га 
па ве ту (ця пер Ві цеб ская воб
ласць). У ча се вай ны Мас коў
скай дзяр жа вы з Рэч чу Па спа лі
тай (1654–1667 га ды) па тра піў у 
Ра сію. Якім чы нам, у якім ста ту
се — мож на толь кі зда гад вац ца: 
вай на ж бы ла вель мі жорст кая. З 
1671га жыў у Мя шчан скай сла
ба дзе ў Маск ве. Там і рас крыў ся 
та лент бе ла ру са як разь бя рагра
вё ра. У 1692–1696 га дах дру ка
ва ла ся яго Біб лія ў ма люн ках.

Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 
бе ла рус кай лі та ра ту ры ў сту
дзе ні зла дзіў вы ста ву “Біб ліі 
для на ро да 1692–1696 гг. Ва
сі ля Ко ра ня”. Дэ ман стра ва лі
ся рэ кан струк цыі мас коў ска га 
мас та кагра фі ка, за сна валь ні ка 
су час на га луб ка Вік та ра Пен
зі на. Не каль кі рас фар ба ва ных 
гра вюр з под пі са мі на сю жэ ты з 
Кні гі Быц ця і Апа ка ліп сі са з тае 
кні гі, вы раб ле ныя ў “Май стэр ні 
на род най гра фі кі” Вік та ра Пен
зі на, за ста нуц ца ў Бе ла ру сі на
заў сё ды. Вік тар Пят ро віч па да
ра ваў іх му зею ў ча се ад крыц ця 
вы ста вы. На га даў: рэ кан стру
я ва ная ім Біб лія Ва сі ля Ко ра ня 
ёсць у му зе ях у Ва ты ка не, Мек
сі цы, Мад ры дзе, ін шых га ра дах 
і кра і нах. І што яна ця пер ёсць 
у фон дах Му зея лі та ра ту ры ў 
Мін ску — па дзея зна ка вая.

На га да ем: адзі ны част ко ва 
аца ле лы ары гі нал кні гі XVІІ 
ста год дзя за хоў ва ец ца ця пер у 
Ра сій скай на цы я наль най біб лі я
тэ цы ў СанктПе цяр бур зе. Каш
тоў насць ілюст ра ва най Біб ліі 
Ва сі ля Ко ра ня ў тым, што яна 
ста ла пер шай кні гай з лу бач ных 
гіс то рый пра ства рэн не све ту, 
якія бы лі па пу ляр ныя ў Ра сіі ў 
кан цы XVІІІ — XІX ста год дзях. 
Вы дан не вель мі па доб нае на за
ход нія так зва ныя “Біб ліі жаб ра
коў”. Але тое не зна чыць, што 
кні га пры зна ча ла ся для бед ня
коў: тэх на ло гія вы ра бу яе была 
скла да ная і шмат за трат ная.

Што з ся бе ўяў ляе ары гі наль
ны асоб нік кні гі? Біб лія Ко ра ня 
гра ві ра ва ная на дрэ ве, ад дру
ка ва ная на га ланд скай па пе ры 
з фі лі гра ня мі: га ла ва блаз на і 

герб Амстэр да ма. Ста рон кі раз
ма ля ва ныя ад ру кі ў кан цы XVІІ 
ст. жоў тай, ка рыч не вай, віш нё
вай, лі ло вай, чыр во най, зя лё най 
і чор най фар ба мі роз на га то ну, 
на сы ча нас ці ко ле ру. Ка ла рыт 
ар ку ша вы зна ча юць ох ра й ка
рыч не вая фар ба. Кант рас там 
да іх ус пых ва юць чыр во ны, 
зя лё ны, чор ны ко ле ры. Біб лія 
мае фар зац з па пе ры, ад лі тай 
на Яра слаў скай ма ну фак ту ры 
Са вы Якаў ле ва ў 1764–1765 га
ды, з ула даль ніц кі мі за пі са
мі XVІІІ — XІX ста год дзяў. Пе
ра пле це на ў ка рыч не вую ску ру 
з за ла тым ціс нен нем у пер шай 
чвэр ці XІX ста год дзя. Біб лія 
Ко ра ня не мае ні ты туль на га ар
ку ша, ні вы ход ных да дзе ных. 

Скла да ец ца з 36 ар ку шаўма
люн каў, з якіх 20 ство ра ны па
вод ле ста ра за па вет най кні гі 
“Быц цё” і 16 — но ва за па вет най 
кні гі “Апа ка ліп сіс”.

Кні га, прад стаў ле ная на вы
ста ве ў Мін ску Вік та рам Пен
зі нам, ад па вя дае ўсім асаб лі
вас цям ары гі на лу. На ву коў цы 
спра ча юц ца: якім на кла дам Ва
сіль Ко рань мог вы даць сваю 
Біб лію? Не ка то рыя га во раць 
пра 1000 асоб ні каў, ін шыя толь
кі пра не каль кі, а ёсць і та кія, 
хто сцвяр джае: асоб нік і быў 
адзі ны. Ад кры ла яго для на ву кі 
яшчэ ў 80я га ды мі ну ла га ста
год дзя фі ло лаг, мас тацт ва знаў
ца, му зей ны су пра цоў нік, адзін 
з га лоў ных спе цы я ліс таў у га

лі не рус ка га на род на га ма люн
ка й рус кай гра вю ры Ан та ні на 
Са ко віч. (Мяр ку ю чы па проз
ві шчы, у да след чы цы так са ма 
бе ла рус кія ро да выя ка ра ні? — 
Рэд.) Яна пер шай да ве да ла ся з 
мас коў скіх мет рык пра бе ла рус
кае па хо джан не Ва сі ля Ко ра ня. 
Пра май стра, яго Біб лію Ан та
ні на Ге ор гі еў на рас ка за ла ў кні
зе “На род ная гра ві ра ва ная кні га 
Ва сі ля Ко ра ня” (Маск ва, 1983). 
Да рэ чы, і гэ тая кні га бы ла па да
ра ва на Му зею лі та ра ту ры гас
ця мі ўра чыс тай ім прэ зы.

Ан та ні на Са ко віч, ма ю чы 
96га до вы ўзрост, не змаг ла 
пры ехаць на ад крыц цё вы ста вы, 
але звяр ну ла ся да бе ла рус кай 
на ву ко вай су поль нас ці ў ві дэа
зва ро це ў ча се круг ла га ста ла ў 
му зеі. Ка за ла: ужо й не спа дзя
ва ла ся, што май стэр ства Ва сі ля 
Ко ра ня бу дзе пры зна на й на яго 
Баць каў шчы не. Да след чы ца та
ко му хо ду па дзей вель мі ра да. 
У ві дэа зва ро це яна да ла да звол 
бе ла рус кім на ву коў цам у сва іх 
да сле да ван нях вы ка рыс тоў ваць 
і яе кні гу. Па ра і ла шу каць яшчэ 
ад ну Біб лію Ва сі ля Ко ра ня — у 
Бе ла ру сі. Са ма ж да след чы ца 
шу ка ла яе ра ней на поў на чы Ра
сіі, ды не знай шла.

На круг лым ста ле ў той жа 
дзень у му зеі вы сту пі лі з дак ла
да мі пра Ва сі ля Ко ра ня, яго ную 
пра цу края знаў цы, мас тацт ва
знаў цы, гіс то ры кі з Ра сіі ды Бе
ла ру сі.

Ган на Ла гун

кола дзён

чытАем!

СпАДчынА

Вы со кая мо ва гра вюр 

Ка ля доў шчы кі ў Не апа лі
бе ЛА рУС Кі мА ця рыК

Рэ кан стру я ва ная “Біб лія для на ро да” разь бя ра-гра вё ра Ва сі ля Ко ра ня, вы да дзе ная ў Маск ве 
на пры кан цы ХVІ ста год дзя, ця пер ёсць і ў фон дах Дзяр жаў на га му зея гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры 

Ды рэк тар му зея Мі ха іл Ры ба коў (злева) пры мае ў па да ру нак  
гра вю ры ад Вік та ра Пензіна

Адна з гравюр майстра
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Вось такія ўсе яны прыгожыя, беларускі Неапаля. А Казу бачыце?

Таццяна Пумпулева з Казой 

У кнігарні “Кніжная зорка”
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У рэ дак цыю звяр ну ла ся 
даў няя сяб роў ка га зе ты Га лі на 
Змуш ко. Ра ней мы не раз пі са лі 
пра па тры я тыч ныя спра вы ўні
каль на га хо ру “Су дьбы” (спя ва
юць у ім бы лыя ма ла лет нія вяз ні 
фа шыз му), ство ра на га ў 2004 го
дзе як су мес ны бе ла рус кагер
ман скі пра ект “Пес ні для спра
вы мі ру”. Га лі на Іг на таў на кі руе 
хо рам ад ча су яго ства рэн ня, да 
та го ж яна — стар шы ня Пер ша
май ска га ра ён на га ад дзя лен ня 
Мінск ага га раб’ яд нан ня бы лых 
ма ла лет ніх вяз няў фа шыз му. 
Ле тась на па чат ку го да вель мі 
пры ем на бы ло нам да ве дац ца, 
што ка лек тыў стаў лаў рэ а там 
спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та 
дзея чам куль ту ры й мас тац тва 
“за знач ныя да сяг нен ні ў спра ве 
за ха ван ня па мя ці пра Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну, па тры я тыч
нае вы ха ван не мо ла дзі, год нае 
прад стаў лен не Рэс пуб лі кі Бе
ла русь у хо дзе пра вя дзен ня ак
цыі “Не фа шыз му! Дзя цін ства 
без вай ны!”. А вы сту пае хор не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў га ра дах 
Аў стрыі, Сла ва кіі, Ка зах ста на, 
Ра сіі, Фін лян дыі, Шве цыі, Эс
то ніі.

“Мы ак тыў на пры сту пі лі да 
по шу ку хоць ней кіх звес так пра 
пе ра ся лен цаў з Бе ла ру сі, якія ў 
1940–41 га дах апы ну лі ся на тэ
ры то рыі Ка рэ ліі, Ка рэ лаФін
скай ССР, ка лі там асвой ва лі ся 
тыя зем лі, што ады шлі да СССР 
пас ля Фін скай вай ны, — па ве да
мі ла ў рэ дак цыю Га лі на Іг на таў
на. — Па пра ца ва лі ўжо ў ар хі ве 
Пет ра за вод ска. Звяр та ем ся праз 
роз ныя СМІ да гра ма дзян Бе ла
ру сі ды ін шых кра ін з прось бай 
аб да па мо зе. Яна вель мі па трэб
ная, каб са браць дак лад ную ін
фар ма цыю аб за гі ну лых у фін
скіх канц ла ге рах вы хад цах з 
Бе ла ру сі. Мы ўпэў не ны, што ў 
Ка рэ ліі трэ ба па ста віць пом нік 
ах вя рам на цыс таў, але для та го 
па трэб на па пя рэд не за поў ніць 
“бе лыя ста рон кі” ў ка рэль скай 
гіс то рыі ты сяч бе ла ру саў”.

Га лі на Змуш ко праз га зе
ту про сіць бе ла ру саў за меж жа, 
якія са мі ці іх род ныя, бліз кія, 
зна ё мыя прай шлі ў га ды Дру
гой су свет най вай ны праз фін
скія канц ла ге ры, ад гук нуц ца. 
Па ве дам ляе, што іні цы я ты ву па 
ўве ка ве чан ні па мя ці за гі ну лых 
пад трым лі ва юць Мі ніс тэр ства 

за меж ных спраў Бе ла ру сі, Рэ
гі я наль ная гра мад ская ар га ні за
цыя “На цы я наль накуль тур ная 
аў та но мія бе ла ру саў Ка рэ ліі”.

На га да ем, што ра ней мы на
дру ка ва лі тэкст “Вай ной аб па ле
нае дзя цін ства” (ГР, 31.07.2014) 
пра ўдзел бе ла рус кай дэ ле га
цыі ў свят ка ван ні 70год дзя 
вы зва лен ня Рэс пуб лі кі Ка рэ лія 
ад фа шыс таў. Аў тар тэкс та — 
Мі ка лай Дзе ні се віч, кан ды дат 
ме ды цын скіх на вук, стар шы ня 
Са ве та бы лых ма ла лет ніх вяз
няў фін скіх канц ла ге раў, якія 
жы вуць у Бе ла ру сі. Гэ та — род
ны брат Га лі ны Іг на таў ны. Яго 
ўжо ня ма на гэ тым све це. Ад
нак і ў фон дах Ра сій скай дзяр
жаў най біб лі я тэ кі, пад каз вае ін
тэр нэт, за ста ла ся кні га бе ла ру са 
Мі ка лая Іг на та ві ча Дзе ні се ві ча 
“Финский кап кан: Воспомина
ния и размышления быв ше го 
ма ло лет не го узника финского 
конц ла ге ря”. У кні зе 264 ста
рон кі, яна вый шла ў Мін ску ў 
2011 го дзе. 

Для чы та чоў на шай га зе ты ў 
зга да най пуб лі ка цыі па да дзе на 
бы ла ін фар ма цыя: “Але як ака
за лі ся бе ла ру сы ў пе рад ва ен най 
Ка рэ ліі? Бы лі ма са выя пе ра ся
лен ні ў 1940–41 га дах ся лян
скіх сем’ яў з БССР у Ка рэ ла
Фін скую ССР: для ўма ца ван ня 
сель скай гас па дар кі. З 12 ты сяч 
за пла на ва ных да пе ра ся лен ня 
сем’ яў да па чат ку вай ны па
спе ла пе ра ся ліц ца 5250. Пры
чым тых пе ра ся лен цаў ча каў 
тра гіч ны лёс. Муж чын амаль 
усіх за бра лі ў вой ска. За ста лі
ся жан чы ны, дзе ці, пры чым у 
не зна ё мых мес цах, дзе бы ла 
чу жая мо ва… Што ра біць, ку ды 

ха вац ца ад во ра га, ку ды бег чы? 
У па ні цы лю дзі, па кі даў шы ўсю 
сваю пры ве зе ную з Баць каў
шчы ны ма ё масць, у тым лі ку 
й жы вё лу, кі ну лі ся ў на прам ку 
да рэч кі Свір. Ру ха лі ся роз ны мі 
шля ха мі, ды не ве да лі, што ўцё
кі мар ныя: мно гія су стрэ лі ся 
по тым ужо за ка лю чым дро там 
канц ла ге раў. Гі ну лі ты ся ча мі! 
З су ай чын ні каў, што вяр ну лі
ся по тым у Бе ла русь жы вы мі, 
мы ад шу ка лі толь кі 78 ча ла век. 
Ад на сям’я знай шла ся ў Пет ра
за вод ску, а які лёс на пат каў ас
тат ніх пе ра ся лен цаўбе ла ру саў 
1940–41 га доў — не вя до ма”.

Хто, ка лі, як су ні ме слё зы 
тых бе ла рус кіх дзя цей, што так 
і за ста лі ся ў ка рэль скай зям лі 
на заў сё ды? А тыя, хто выжылі, 
ні ко лі не за бу дуць, праз якое 
пек ла прай шлі. Свае ўспа мі ны 
пра тое, што пе ра жыў у канц
ла ге ры, па кі нуў Мі ка лай Дзе ні
се віч. Імі дзе ліц ца на су стрэ чах 
з мо лад дзю і яго ная сяст ра, ін
шыя бы лыя ма ла лет нія вяз ні.

Сэр цам ад гук ну ла ся з Пет ра
за вод ска на да сла ны з рэ дак цыі 
зва рот На тал ля Пру шын ская, 
дач ка вя до ма га пісь мен ні ка 
Анд рэя Мрыя. На тал ля Анд рэў
на, як і яе муж, Усе ва лад Усе ва

ла да віч Пру шын скі — абод ва 
ка рэль скія бе ла ру сы. Яны га
то вы пад клю чыц ца да по шу каў 
звес так пра су пля мен ні каўпе
ра ся лен цаў, якія ў 1940–41 га
дах апы ну лі ся на тэ ры то рыі 
Ка рэ ліі.

Каб не паў та ры ла ся тра ге
дыя — бу дзем па мя таць: раз бу
раль ная ідэа ло гія на цыз му і ў 
на шым ча се, на жаль, за паў зае ў 
не ка то рыя га ра чыя, не раз важ лі
выя га ло вы й та кім чы нам зна хо
дзіць сва іх ад эп таў, пас ля доў ні
каў. Бе ла русь, мы тое па мя та ем, 
ве лі зар ную ца ну за пла ці ла, каб 
вы зва ліц ца ад ня мец кіх на цыс
таў. Мно гія ве да юць: у Бе ла ру сі ў 
га ды вай ны бы ло спа ле на больш 
за 9000 вё сак, пры чым сот ні зні
шча лі ся ра зам з мір ны мі жы ха
ра мі, груд ны мі дзець мі, ста ры мі 
людзь мі. Не ма ю чы ку ды вяр нуц
ца з фран тоў, эва ку а цыі, ты ся чы 
аца ле лых бе ла ру саў рас се я лі ся 
пас ля вай ны па све це. Та кая ж 
до ля, пэў на, ча ка ла й тых бе ла
ру саў, хто вы жыў у фін скіх канц
ла ге рах. І та му ёсць на дзея, што 
сля ды ня мно гіх з тых, хто аца
леў у “фін скім кап ка не” — яшчэ 
зной дуц ца. І па мяць загінулых — 
уша ну ец ца, у тым лі ку й пом ні
кам.

Іван Жда но віч

да 75-годдзя Перамогі

рАКУрС

неЛь гА зА быць!

Хто тых дзя цей су ні ме слё зы?
Бы лыя ма ла лет нія вяз ні фа шысц кіх канц ла ге раў з Бе ла ру сі про сяць ад гук нуц ца су пля мен ні каў, якія ў 1940–41 га дах апы ну лі ся 

на тэ ры то рыі Ка рэ ліі, Ка рэ ла-Фін скай ССР у якас ці пе ра ся лен цаў, ка лі там асвой ва лі ся зем лі, што ады шлі да СССР пас ля Фін скай вай ны 

Ва сі лій Цёр кін з бе ла рус кім ка ла ры там 
У Санкт-пе цяр бур зе ладзі-
ла ся ці ка вая вы ста ва, 
пры све ча ная зна ка мі тай 
паэ ме Аляк санд ра твар-
доў ска га “ва сі лій цёр кін”

Вы ста ва бы ла прад стаў ле на 
ў ча се пра цы су мес най ка ле гіі 
мі ніс тэр стваў аба ро ны Бе ла ру сі 
ды Ра сіі. А зла дзіў яе наш зям
ляк — ура джэ нец Баб руй ска, 
пал коў нік Сяр гей Мар тын ке віч, 
га лоў ны рэ дак тар ва ен най га зе
ты За ход няй ва ен най акру гі “На 
стра же Родины” (СанктПе цяр
бург). (Пра Сяр гея Ан то на ві ча 
хо ра ша пі саў з Пі це ра наш зям

ляк Ва сіль Ша лак у тэкс це “Ты
ся чы ні цяў, якія не па рваць”. — 
ГР, 27.02.2019. — Рэд.). Ён і 
па каз ваў кі раў ні кам ве дам стваў, 
усім удзель ні кам ка ле гіі ўні
каль ныя ма тэ ры я лы.

Вы то кі ле ген дар на га мас тац
ка га воб ра за да след чы кі знай шлі 
на ста рон ках га зе ты “На стра же 
Родины” ва ен на га ча су, якую ця
пер і рэ да гуе пал коў нік С. Мар
тын ке віч. Ме на ві та з тым вы
дан нем звя за ны й воб раз Ва сі лія 
Цёр кі на, і твор чы лёс Аляк санд
ра Твар доў ска га як ва ен на га ка
рэс пан дэн та. А ў 1942–1945 га

дах вя лі кі рус кі па эт слу жыў у 
“Крас но ар мей ской пра вде”, га
зе це За ход ня га, а пас ля 3га Бе
ла рус ка га фрон та, удзель ні чаў у 
вы зва лен ні Мін ска, Бе ла ру сі. На 
ста рон ках фран та вой га зе ты (ця
пер яе пра ва пе ра ем ні цай з’яў
ля ец ца “Бел орус ская во ен ная 
га зе та. Во сла ву Родины”, якая 
вы хо дзіць у Мін ску: як га зе та 
Мі на ба ро ны Бе ла ру сі) і дру ка
ва лі ся за ключ ныя раз дзе лы паэ
мы пра са ма га сла ву та га ў све це 
бай ца Ва сі лія Цёр кі на.

Ся род ма тэ ры я лаў вы ста вы 
бы лі ра ры тэ ты, над звы чай ці ка

выя для спа сці жэн ня гіс
то рыі рус кай лі та ра ту ры 
ў Бе ла ру сі, бе ла рус ка
ра сій скіх лі та ра тур ных 
су вя зяў. На га да ем, што 
Аляк сандр Твар доў скі 
ва ўсе га ды свай го жыц
ця быў доб рым сяб рам 
бе ла рус кіх пісь мен ні
каў, бе ла рус кай лі та
ра ту ры. (Пра бе ла рус
кія ро да выя ка ра ні Аляк санд ра 
Тры фа на ві ча так сама ёсць ці ка
выя звест кі — збі ра ем ся пра тое 
рас ка заць. — Рэд.) Дык ча му б 
не ства рыць вы дан не кштал

ту збор ні ка: 
“Аляк сандр 
Твар доў скі і 
яго Ва сі лій 
Цёр кін  у ра
сій скім і бе ла
рус кім фран
та вым дру ку”? 
Н е  с у  м н е н  н а , 
кні га маг ла б 
стаць год ным 
па да рун кам да 

75год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, па
дзеі, якую мы ў хут кім ча се ўра
чыс та бу дзем ад зна чаць.

Мі ко ла Бер леж

УшА нУ ем рА зАм іх Свет ЛУю пА мяць!
зва рот да бе ла ру саў за меж жа па ўсім све це

Па ва жа ныя су ай чын ні кі! На пя рэ дад ні 75год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі да вас звяр та юц ца бы лыя ма
ла лет нія вяз ні фа шысц кіх канц ла ге раў, якія апы ну лі ся на тэ ры то рыі Ка рэ ліі ў 1940–41 га дах. На шы 
баць кі пе ра ся ля лі ся з Бе ла ру сі ту ды, каб асвой ваць зем лі, якія ады шлі да СССР пас ля Фін скай вай
ны: там утва ры ла ся Ка рэ лаФін ская ССР. Ра зам з баць ка мі еха лі ў Ка рэ лію і мы, іх дзе ці.

Мы хо чам, па куль яшчэ тры ма ем ся на гэ тай зям лі, уша на ваць па мяць вы хад цаў з Бе ла ру сі, якія 
за гі ну лі ў фін скіх кан цэнт ра цый ных ла ге рах у 1941–1944 га дах. На вя лі кі жаль, мно гія й не чу лі пра 
тыя канц ла ге ры, а яны ж бы лі! Па куль жы выя, мы пра тое свед чым. І ства ры лі по шу ка вую гру пу з 
лі ку ўдзель ні каў і ва лан цё раў па тры я тыч на га ка лек ты ву — хо ру бы лых ма ла лет ніх вяз няў фа шыз му 
“Су дьбы”. Гру па пры сту пі ла да пра цы і дзя ку ю чы Рэс пуб лі кан ска му фон ду Мі ру на ча ле з яго стар
шы нёй Мак сі мам Ула дзі мі ра ві чам Місь ко пра вя ла по шу кі ў Пет ра за вод ску: у На цы я наль ным ар хі ве 
Рэс пуб лі кі Ка рэ лія. Ад нак зной дзе ных ма тэ ры я лаў па куль не да стат ко ва, каб пад рых та ваць дак лад
ныя спі сы тых бе ла ру саў, хто са праў ды за гі нуў у фін скіх канц ла ге рах. Мы ўста на ві лі проз ві шчы 
толь кі 53 ча ла век — з тых 5250 шмат дзет ных сем’ яў, якія пе ра ся лі лі ся да 1941 го да на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства ў Ка рэ лію. Ты ся чы лю дзей не маг лі прос та так рас тва рыц ца, знік нуць бяс след на. 
Па мя таць пра ўсіх па ім ён на — ці ж не пра гэ та мы га во рым мно гія га ды! Да вай це бу дзем дзей ні чаць, 
вяр таць ах вя раў фа шыз му з не быц ця.

Про сім усіх, хто ве дае, чуў хоць штоне будзь пра лё сы пе ра ся лен цаў 1940–41 га доў з Бе ла ру сі ў 
Ка рэ лію, ад гук нуц ца. Нам ці ка выя лю быя звест кі: аб скла дзе сям’і пе ра ся лен цаў, мес цы іх да ва ен
на га жыц ця ў Бе ла ру сі і ка рот ка тэр мі но ва га жы хар ства ў Ка рэл лі, ну мар ці наз ва ла ге ра, у якім ім 
да вя ло ся быць у вай ну, свед чан ні пра гі бель там лю дзей. Гэ тую ды ін шую ін фар ма цыю мож на да
сы лаць на ад рас: Мінск, за ву лак Кузь мы Чор на га, 5, каб.107. Бе ла русь, паш то вы ін дэкс 220012. Та кі 
ж ад рас бу дын ка і ў Ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска. З на мі так са ма мож на вый сці 
на кан такт па элект рон най по шце: pobmuf@tut.by. Ін фар ма цыю мож на па ве да міць і па тэ ле фо нах: 
80447360946; 80293256085.

Гру па “По шук”. Га лі на Іг на таў на Змуш ко, тэл. 80292593840

Хор “Судьбы” ў часе аднаго з выступленняў
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род ным рус ка га сал да та  
Ан то на Аў ду шчан кі, пра 
яко га ў ро дзе не бы ло  
ні я кіх вес так з ча су  
яго ад праў кі на фронт 
у 1941-м, уда ло ся  
знай сці яго нае мес ца  
па ха ван ня: у Свет ла гор скім  
ра ё не бе ла ру сі

Шмат ча су прай шло з пе
раможнага мая: сё ле та бу дзе 
75 га доў, як на родпе ра мож ца 
жы ве ў мі ры. Але ж не мо гуць 
су па ко іц ца лю дзі, якія ў па ру 
ва ен на га лі ха лец ця атры ма
лі па ве дам лен ні з фрон ту пра 
род на га ча ла ве ка: пра паў без 
вес так. Ёсць на дзея, што мо жа 
зной дзец ца. Мо жа хоць які сля
до чак ар хіў ны, ці згад ка ба я вых 
сяб роў пад ка жа неш та больш 
кан крэт нае, да па мо жа вяр нуць 
сал да та з па ло ну не вя до мас ці. 
На шчад кі, уну кі ды праў ну кі 
сал да таў Вя лі кай Ай чын най, 
вы ка рыс тоў ва ю чы элект рон
ныя ба зы да дзе ных, ця пер вя
дуць по шу кі, збі ра юць звест кі 
па кру пін ках, ро бяць за пы ты ў 
ар хі вы.

І на ша бе ла рус кае зям ляц
тва ў Бран ску ў та кой по шу ка
вай пра цы за дзей ні ча на. Ка лі 
ёсць пад ста вы мер ка ваць, што 
за гі нуў са вец кі сал дат на тэ
ры то рыі Бе ла ру сі, то ня рэд ка 
й да нас звяр та юц ца лю дзі па 
да па мо гу. Вось і Ала Аляк се
еў на Мар ма зін ская, ды рэк тар 
Не цьін скай шко лы імя Юрыя 
Леў кі на (гэ та Бран скі ра ён) 
даў но шу ка ла мес ца гі бе лі й 
па ха ван ні свай го дзе да. Ён, 
Ан тон Ар хі па віч Аў ду шчан

ка, 1913 го да на ра джэн ня, ро
дам быў з Труб чэў ска га ра ё на. 
Пры зва лі яго ў Чыр во ную ар
мію ды ад пра ві лі на фронт у 
41м. Па кі нуў сал дат до ма жон
ку Пра скоўю Ры го раў ну, сы
ноў Аляк сея, Ар ка дзя й дач ку 
Ган ну. З тых ча соў ні я кіх вес
так пра яго ў род ных і не бы ло: 
ну як пра паў ча ла век. Вя до ма 
ж, на вай не ўся ля кае зда ра ла
ся. І хоць унуч ка прад пры ма ла 
спро бы ад шу каць дзе да вы сля
ды, але ўсё — без вы ні ко ва.

І вось па шан ца ва ла сы ну 
Ган ны, дач кі сал да та: ён ад шу
каў пер шыя звест кі пра гі бель 
дзя ду лі ме на ві та ў Бе ла ру сі. А 
дзе кан крэт на? З прось бай да
па маг чы ўста на віць мес ца гі
бе лі, удак лад ніць мес ца па ха
ван ня дзя ду лі Ала Аляк се еў на 
звяр ну ла ся ў бе ла рус кае зям
ляц тва. Мы, ужо ма ю чы пэў ны 
до свед па доб ных по шу каў, зра
бі лі за пы ты. Як ака за ла ся, “ря
до вой А. А. Авдущенко 139 сп 
41 сд 63 А Бел Фрон та погиб 
10 фев ра ля 1944 го да на юж ной 
окраине ле са у деревни Петро
вичи Паричского рай о на По
лес ской области Бе ло рус ской 
ССР”. Та кім быў за піс ва ен на га 
ча су, зной дзе ны ў ар хі вах. Мы 
ўста на ві лі: ця пер вёс ка Пят ро
ві чы — на тэ ры то рыі Свет ла
гор ска га ра ён Го мель скай воб
лас ці. Да ве да лі ся так са ма, што 
ў 1956м па рэшт кі сал да та бы лі 
пе ра па ха ва ныя ў брац кай ма гі
ле ў вёс цы Чэр нін. І яшчэ та кая 
вест ка прый шла з да лё ка га мі ну
ла га: 4 сту дзе ня 1944 го да, не за
доў га да гі бе лі, “ря до вой Авдю

щенко А. А. приказом № 47/н 
41й стрел ко вой дивизии 63й 
Армии Бел орус ско го фрон та от 
имени Президиума Вер хов но
го Со ве та Со ю за ССР на граж
ден Ор де ном Крас ной Звез
ды”. Фар му лёў ка та кая:  
“...за об раз цо вое выпол
нение бо е вых заданий 
командования на фрон
те в борь бе с немец
кими захватчиками и 
про яв лен ные при этом 
доб лесть и му жест во”.

Мы зра бі лі за пыт 
у Свет ла гор скі рай вы кан кам. 
Ад каз ва ю чы на яго, бе ла ру
сы да сла лі на ад рас зям ляц тва 
фа та гра фіі брац кай ма гі лы з 
пом ні кам за гі ну лым во і нам і, 
са мае га лоў нае, — фо та зды
мак ме ма ры яль най плі ты, на 
якой зна чыц ца па ха ва ным ра
да вы Аў ду шчан ка А. А. Яшчэ 
бы лі пры кла дзе ны й кан так ты 
стар шы ні Мі ка ла еў ска га сель
вы кан ка ма Мі ха і ла Іва на ві ча 
Ка ра ля, які вы ка заў га тоў насць 
пры няць сва я коў сал да та, ка
лі яны пры едуць, каб на ве даць 

брац кую ма гі лу. 
Я ба чыў, як слё зы на вяр ну лі ся 
на ва чах Алы Аляк се еў ны, ка лі 
яна зна ё мі ла ся з гэ тай ін фар
ма цы яй. Тут жа рас ка за ла ўсім 
сва я кам: есць ку ды па ехаць, 
па кла ніц ца, ус клас ці квет кі. 
Ро дзі чы сал да та пла ну юць усе 
ра зам па ехаць на Го мель шчы ну 
ды ўша на ваць па мяць бліз ка га 
ча ла ве ка, пра лёс яко га ні чо га 
не бы ло вя до ма 78 га доў. Ала 
Аляк се еў на вы ка за ла вя лі кую 
па дзя ку бе ла рус ка му зям ляц
тву, якое па спры я ла ў по шу ках 

сля доў дзя ду лібай
ца, які за гі нуў за вы
зва лен не Бе ла ру сі. 

Мы ж ка за лі: бе ла ру сы ўдзяч
ныя ўсім ге ро ям, якія вы зва ля лі 
на шу род ную зям лю. Тое бач на, 
да рэ чы, і па да гле джа най брац
кай ма гі ле, дзе па ха ва ныя бай
цы роз ных на цы я наль нас цяў, 
якія вы зва ля лі Бе ла русь. Вось 
так і ма цу ец ца друж ба брац кіх 
на ро даў.

Мі ка лай Го ла саў, 
стар шы ня праў лен ня 

Бе ла рус ка га зям ляц тва 
на Бран шчы не 

повязь чАСоў

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
У крып це Хра мапом ні ка 

бу дуць раз ме шча ны кап су лы з 
зям лёй, са бра ныя па жа дан ні 
жы ха роў як Бе ла ру сі, так і за
меж ных кра ін”.

У цэнт ры мне рас ка за лі, 
што ак цыю пад трым лі ва юць і 
за меж ныя гра ма дзя не. На прык
лад, Ам ба са дар Мал до вы ў Бе
ла ру сі Вік тар Са ра чан іні цы
я ваў за бор зям лі з па ха ван няў 
са вец кіх во і наў у Мал до ве. Ён 
збі ра ец ца пе ра даць тыя кап су
лы з зям лёй з Мал до вы ў крып
ту Хра мапом ні ка ў го нар Усіх 
Свя тых у Бе ла ру сі. Да та го ж і 
зям ля з мес цаў па ха ван няў во
і наўмал да ван, якія за гі ну лі на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, спа дар Ам
ба са дар пла нуе ад вез ці ў ад па
вед ныя ар га ні за цыі ў Мал до ве.

Ам ба са да Бал га рыі ў Бе ла
ру сі так са ма вы ка за ла на мер 
паў дзель ні чаць у ак цыі. Там 
ужо скла лі спіс мес цаў най

больш ма са вых па ха ван няў вай
скоў цаў у Бал га рыі — ад куль і 
рэ ка мен ду юць бал гар скія дып
ла ма ты са браць зям лю для ўве
ка ве чан ня па мя ці за гі ну лых.

Ёсць су пол кі бе ла ру саў за 
мя жой, што так са ма жа да юць 
паў дзель ні чаць у ак цыі “У сла
ву агуль най Пе ра мо гі!”. Ся род 
іх — Бе ла рус кая аб шчы на “Ма
ра” з Лі е паі (Лат вія). (Пры ем ная 
на ві на! Пас ля пуб лі ка цыі ар ты
ку ла “Ма лод шы сын Анас та сіі 
Куп ры я на вай (ГР, 26.11.2019) мы 
па рэ ка мен да ва лі аў та рцы Ан жэ
ле Фа мі ной рас ка заць пра ак цыю 
сяб рам па су по лцы, паў дзель ні
чаць у ёй. Пад ка за лі, дзе атры
маць кан суль та цыі. Ра ды бу дзем 
пачуць вест кі па да лей шым хо дзе 
ак цыі з Лі е паі. — Рэд.) 

Не за стаў ся ў ба ку і са вет 
Аб’ яд нан ня бе ла рус кіх гра мад
скіх ар га ні за цый Літ вы. Ка ар ды
нуе дзеі, спа лу ча ныя з за бо рам 
зям лі з па ха ван няў во і наў у Літ

ве, кі раў нік аб’ яд нан ня Мі ка лай 
Лог він. Ён ужо не раз пры яз джаў 
у Рэс пуб лі кан скі цэнтр на цы я
наль ных куль тур, на вед ваў ся ў 
Хрампом нік у го нар Усіх Свя
тых. Яго ўра зі ла крып та, дзе 
ўвека веч ва ец ца па мяць аба рон
цаў на шай Ай чы ны.

У Ра сіі ак цыю “У сла ву 
агуль най Пе ра мо гі!” да мо ві лі
ся су мес на пра вес ці ак ты віс ты 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 
са ю за мо ла дзі ды Ра сій ска га са
ю за мо ла дзі. У іх на ру ках ёсць 
Спіс во ін скіх па ха ван няў у га ра
дахге ро ях, скла дзе ны ў Мі ніс
тэр стве куль ту ры Бе ла ру сі. Ва 
Укра і не — пад Кі е вам і ў Чар
ні гаў скай воб лас ці — ак цыю 
пра во дзіць Між на род ны пе да
га гіч ны клуб. Да рэ чы, яго сяб
ры ў маі 2018га ўдзель ні ча лі ў 
ІV Між на род ным мо ла дзе вым 
фо ру ме “Мо ладзь Еў ро пы — за 
Мір!”, на які пры яз джа лі ма
ла дыя лю дзі з Ра сіі, Бе ла ру сі, 
Укра і ны, Іта ліі, Венг рыі, Лат віі 
ды Уз бе кі ста на.

Не ка то рыя ва лан цё ры ІІ 
Еўра  пей скіх гуль няў (якія, на
га да ем, прай шлі ў Мін ску ле там 
2019га) пас ля спа бор ніц тваў 
за ня лі ся за бо рам зям лі з мес цаў 
па ха ван няў во і наў у Ва ло жын
скім ра ё не Бе ла ру сі. Ця пер жа 
яны вы ра шы лі пра вес ці ак цыю 
“У сла ву агуль най Пе ра мо гі!” у 
Поль шы, па блі зу Бе ла сто ка — 
бо кап су лы з зям лёй з Вар ша вы, 
на га да ем, ужо ёсць у крып це.

Пла ну ец ца, што доб ра ах вот
ні кі ў блі жэй шы час возь муць 
так са ма зям лю на ва ен ных мо
гіл ках у Ру мы ніі, Бал га рыі, Хар
ва тыі, Лат віі, Мал до ве, Укра і не, 
у га ра дахге ро ях бы лых са вец
кіх рэс пуб лік. Ёсць да моў ле
нас ці на конт та го, што ак цыя 
“У сла ву агуль най Пе ра мо гі!” 
за мя жой пра во дзіц ца пры пад
трым цы мі ніс тэр стваў за меж
ных спраў тых кра ін.

Дзя ку ю чы іні цы я ты ве гра
мад скас ці за ме жа мі Бе ла ру сі ў 
крып ту Хра мапом ні ка ў го нар 
Усіх Свя тых ня даў на пе ра да
дзе на зям ля з Ме ма ры яль ных 
Ан та каль нскіх мо гі лак у Віль
ню се (Літ ва), Ме ма ры яль на га 
комп лек су “Вы зва лі це лям Бял
гра да” (Сер бія), з ма гіл са вец кіх 
во і наўвы зва лі це ляў у Кір кі нэ се 
(Нар ве гія).

У Бе ла рус кім куль тур ным 
цэнт ры ду хоў на га ад ра джэн
ня ця пер вель мі шмат ар га ні за
цый най пра цы. Ча ка ец ца, што 
са мым на сы ча ным на па дзеі ў 
плы ні між на род най ак цыі “У 
сла ву агуль най Пе ра мо гі!” ста не 
кра са вік. Бо як раз у па ру, ка лі 
абу джа ец ца пры ро да, зям лю з 
мес цаў па ха ван няў во і наў як у 
Бе ла ру сі, так і за яе ме жа мі пач
нуць мэ та на кі ра ва на пе ра да ваць 
у крып ту Хра мапом ні ка. Ура
чыс тыя цы ры мо ніі па за клад цы 
кап сул з зям лёй, якія пры вя зуць 
зза мя жы, і тых, што да ста вяць з 
роз ных ра ё наў Бе ла ру сі, бу дуць 

пра хо дзіць па асоб ку — але як 
ма га блі жэй да 9 мая 2020 го да.

Як па тлу ма чыў Аляк сандр 
Гос цеў, пра свой на мер паў
дзель ні чаць у ак цыі бе ла ру сы 
за меж жа мо гуць і ця пер па ве
да міць на пра мую ў Бе ла рус
кі куль тур ны цэнтр ду хоў на га 
ад ра джэн ня. І яго спе цы я ліс ты 
пад ка жуць, як да лей дзей ні чаць, 
пры не аб ход нас ці да па мо гуць 
уста на віць кан такт з дып прадс
таў ніц тва мі ці Мі ніс тэр ствам 
за меж ных спраў Бе ла ру сі.

Пра тое, як пра хо дзяць усе 
тры эта пы ак цыі, якія ёсць рэ
ка мен да цыі для за бо ру зям лі на 
ме ма ры яль ных мо гіл ках — мож
на пра чы таць на сай це цэнт ра ў 
ін тэр нэ це: http://www.zdv.by/ 
meroprіatіa/mezhdunarodnaya 
akc іya vo s l avuobshchey
pobedy. За бор зям лі, як пра ві ла, 
су пра ва джаец ца ўра чыс ты мі ім
прэ за мі. Пры тым ар га ні за та ры 
ак цыі на мес цах са мі рых ту юць 
гіс та рыч ную да вед ку, збі ра
юць звест кі пра ва ен ныя па дзеі 
1941–45 га доў у іх мяс цо вас ці, 
пра ўнё сак зем ля коў у Вя лі кую 
Пе ра мо гу. Трэ ба яшчэ да знац ца 
пра коль касць за гі ну лых, склас
ці спіс з іх ім ёна мі, ка лі яны вя
до мыя, сфа та гра фа ваць пом нік 
і цы ры мо нію за бо ру зям лі. Уся 
тая ды ін шая ці ка вая ін фар ма
цыя спат рэ біц ца для му зея: ён 
ужо ства ра ец ца пры Хра мепом
ні ку ў го нар Усіх Свя тых.

Ган на Лагун

Зям ля і па мяць

Вяр тан не з па ло ну не вя до мас ці

Ад рэ дак цыі. У ін тэр нэтар хі ве ГР мы знай шлі пуб лі ка цыю Мі ка лая Го ла са ва “Па мяць сту кае 
ў сэр цы” (ГР, 27.10.2016) з яск ра вым пад за га лоў кам: “Бе ла рус кае зям ляц тва на Бран шчы не, якое 
ад зна чае 10га до вы юбі лей, да па ма гае тым, хто шу кае сля ды пра па лых без вес так і за гі ну лых ро
дзі чаўудзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны”. Та ды Мі ка лай Іва на віч з яго ны мі па плеч ні ка мі па 
бе ла рус кай су по лцы змаг лі да па маг чы знай сці вест кі пра род ных лю дзей мін ча ні ну, вы клад чы ку 
БДУ, бы ло му кон су лу Бе ла ру сі ў Фран цыі Ва ле рыю Рыд ко му, а так са ма жы ха ру Бран ска, пал коў ні ку 
за па су Паў лу Чуп ры гі ну.

Над звы чай доб рую спра ву ро бі це, ша ноў ныя бе ла ру сы Бран ска! Спа дзя ем ся, і з уша на ван нем 
па мя ці ге ро яў вай ны ў вёс цы Ха мін цы Ло еў ска га ра ё на Го мель шчы ны (ро дам ад куль Мі ка лай Го ла
саў) так са ма ўсё атры ма ец ца.

Што да пахавання савецкіх воінаў у вёсцы Пятровічы, то ў брацкіх магілах там пахавана больш 
за 1000 чалавек — з самых розных куткоў Савецкага Саюза. Падрабязныя спісы ёсць на даведачна
інфармацыйным партале гарадскога пасёлка Парычы: http://www.parichi.by/requiem_regions/113/173/.

Брацкія могілкі 
ў вёсцы Чэрнін.  

Светлагорскі 
раён 

Гомельшчыны.

У крыпце гэтага Храма будуць зберагацца капсулы з зямлёй 
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Аб рад пад тры ман ня ў хра
мах, на языч ніц кіх ка пі шчах 
ня згас на га свя шчэн на га Агню 
спрад ве ку іс на ваў у мно гіх 
куль ту рах. Асаб лі вы го нар — 
быць яго ны мі за ха валь ні ка
мі — звы чай на вы па даў толь кі 
абра ным. У даў ніх тра ды цы ях, 
што жы лі на тэ ры то рыі ста
ра жыт най Літ вы (тыя тэ ры то
рыі, пэў ны час і з ка ра леў скім 
го ра дам На ва град кам на ча ле, 
ува хо дзі лі ра ней у склад Вя лі
ка га Княст ва Лі тоў ска га, ця пер 
яны част ко ва — на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — Рэд.), 
агоньЗьніч збе ра га лі жры цы
вай дэ лот кі — дзяў ча ты з вы
шэй шых са слоў яў, якія пры ня лі 
за рок бяс шлюб нас ці. За па ру
шэн не за ро ку бы ло вы зна ча на 
вель мі стро гае па ка ран не: тую, 
што пра ві ні ла ся, ве ша лі го лай 
на вы со кім дрэ ве, за коп ва лі 
жыў цом у зям лю ці, зда ра ла ся й 
та кое, за шы ва лі ў ску ра ны мех з 
ка мя ня мі, кот кай, са ба кам і змя
ёй ды вез лі да Нё ма на на дзвюх 
чор ных ка ро вах — і там апус ка
лі мех у ва ду.

Яр кія кар ці ны жыц ця прод
каў сён ня ўспры ма юц ца на мі 
не ад на знач на, ды ўсё ж яны 
да па ма га юць спа сціг нуць асаб
лі вас ці на цы я наль на га мен та лі
тэ ту. Ня мец кія хро ні кі, рус кія 
ле та пі сы, пер шыя са чы нен ні 
па ля каў, за ма лёў кі па да рож ні
каў і амбасадараў — вось тыя 
рэд кія кры ні цы, з якіх мы хоць 
неш та да вед ва ем ся пра даў ней
шую гіс то рыю Бе ла ру сі. Вель мі 
ці ка ва чы таць ста ра жыт ныя апі
сан ні мяс цо вых звы ча яў прад
стаў ні ка мі тых на род нас цяў, з 
які мі по бач да во дзі ла ся жыць 
прод кам ця пе раш ніх бе ла ру саў.

Вы да дзе ныя час та больш 
за ста год дзе та му, мно гія гіс
та рыч ныя пра цы, пры све ча ныя 
па дзе ям даў няе па ры (ка лі не 
рас па чаў яшчэ сваю па дзвіж
ніц кую дру кар скую дзей
насць — пер шым на ўсход не
сла вян скіх зем лях — зна ка мі ты 
па ла ча нін Фран цыск Ска ры на), 
ста лі сён ня біб лі яг ра фіч най 

рэд кас цю. Ба га ты эт на гра фіч ны 
ма тэ ры ял, звест кі пра ар хеа ла
гіч ныя зна ход кі, геа гра фіч ныя 
ат ла сы й кар ты, збор ні кі па гіс
то рыі, куль ту ры Бе ла ру сі ў сі

лу аб’ ек тыў ных пры чын бы лі 
пад рых та ва ныя ра сій скі мі на
ву коў ца мі. Сён ня ж тыя каш
тоў ныя на быт кі за хоў ва юц ца 
ў на ву ко вых фон дах за ме жа мі 
Бе ла ру сі — кра і ны, якой бы лі 
пры све ча ны.

Каб зра біць да ступ ны мі 
ўні каль ныя вы дан ні, у Санкт
Пе цяр бур зе быў пад рых та ва
ны адзі ны ў сва ім ро дзе збор 
рэ прын таў ра ры тэт ных кніг 
(больш за 60 та моў) па гіс то рыі, 
куль ту ры Бе ла ру сі, якія вый
шлі ў XVІІІ — па чат ку XX ста
год дзя. Та кі пра ект пад наз вай 
“Бел орус ская библиотека” рэа
лі за ва ла вы да вец тва “Аль фа
рет”, якое спе цы я лі зу ец ца на 
вы пус ку фак сі міль ных кніг.

Комп лекс нае вы ву чэн не 
бе ла рус кіх зя мель па ча ло ся 
ў XІX ста год дзі. У 1830я га ды 
ва ен нае ве дам ства Ра сій скай 
ім пе рыі вы да ла дзве шмат
том ныя се рыі да сле да ван няў: 
“Во ен ностатистическое обо
зрение Российской империи” 
ды “Материалы для географии 
и статистики России, соб ран
ные офицерами Ге не раль но го 

шта ба”. Не каль кі та моў гэ тых 
се рый бы лі пры све ча ны Мін
скай, Гро дзен скай, Ві цеб скай, 
Ма гі лёў скай гу бер ням. Пры 
та га час ных срод ках су вя зі 

звест кі з тых да вед ні каў бы лі ў 
свой час не ацэн ныя і для ва ен
ных, і для ганд лё вых лю дзей: 
“В г. По лоц ке па ром на ка на
те, поднимающий тяжести до 
500 пу дов и бо лее, длина его 
8 и ширина 4 сажени, на пе ре
ез де по треб но 15 минут”. Вы
чар паль ная, па га дзі це ся, тэх
ніч ная ха рак та рыс ты ка срод ка 
пе ра соў ван ня!

Не ацэн ны мі гіс та рыя гра фіч
ны мі кры ні ца мі па гэ ты дзень 
за ста юц ца шмат том ныя пра цы 
ар хеа гра фіч ных ка мі сій ды кар
пат лі ва са бра ныя эт на гра фіч ныя 
за ма лёў кі: пес ні, каз кі, пры каз
кі, дзі ця чыя гуль ні, вы дат ныя 
рэ цэп ты на род най ме ды цы ны.

Ад но з най яр кіх вы дан няў 
ка лек цыі, “Памятники рус ской 
старины в за пад ных губерни
ях”, вы хо дзі лі пад кі раў ніц твам 
Пампея Мікалаевіча Ба цюш ка
ва — вя до ма га гіс то ры ка й эт
ног ра фа. Пер шыя ча ты ры вы
пус кі рас каз ва лі пра Ва лынь, 
на ступ ныя два — пра Віль ню, 
ас тат нія — пра Холм скую Русь. 
Рас кош ныя аль бо мы ўтрым лі
ва лі чор набе лыя й ка ля ро выя 
кар ты мяс цо вас ці, ві ды пра
ва слаў ных са бо раў і хра маў, 
лі таг ра фіі з вы явай ста ра жыт
ных раз бу ра ных цэрк ваў ды 
гіс то рыі ад наў лен ня іх, здым кі 
пра ва слаў ных свя тынь і ма люн
кі ар тэ фак таў ста ра жыт на сці. 
“Памятники…” грун ту юц ца 
на пісь мо вых і на род ных пад
ан нях, у іх апі са ны так са ма й 
рэшт кі тво раў ста ра жыт на га 
дой лід ства, пісь мен ства.

Ужо су час ні кі па вар тас ці 
аца ні лі знач насць та го пра ек та. 
Ка лі ж у 1875 го дзе га вор ка зай
шла пра спы нен не вы дан ня на 
шос тым вы пус ку (як звы чай на, 
не ха па ла срод каў…), то ў прэ
се з’я ві лі ся шмат лі кія вод гу кі 
за пра даў жэн не вы дан ня. Так, 
“СанктПетербургские ведомо
сти” па ве дам ля лі пра гэ тае вы
дан не, што яно “без сомнения, 
од но из замечательнейших рус
ских археологических изданий. 
Оно ве дет ся впол не со об раз но 
с научными требованиями, а по 
ху до жест вен но му выполнению 

мо жет считаться на рав не с луч
шими французскими и англий
скими изданиями в этом ро де”. 
Уся го ж вый шла во сем вы пус
каў, пры чым яны ўпер шы ню 
бы лі пе ра вы да дзе ныя ў плы ні 
пра ек та “Бел орус ская библио
тека”.

Час бяз лі тас ны да па пя ро
вай спад чы ны. Да лё ка не ўсе 
вы дан ні дай шлі да нас у пер ша
па чат ко вым вы гля дзе, і на ват 
тыя асоб ні кі, што за ха ва лі ся ў 
біб лі я тэ ках, ня рэд ка ма юць ла
ку ны, па цёр тас ці на ста рон ках, 
за ло мы. Не ўсе вы дан ні зна хо
дзяц ца ў ад кры тым до сту пе й 
вя до мыя шы ро ка му ко лу ама
та раў гіс то рыі. У гэ тым сэн се 
асаб лі ва не па шан ца ва ла геа
гра фіч ным ат ла сам і кар там. 
Шэ дэў ры кар та гра фіі звы чай на 
за хоў ва юц ца як на цы я наль ны 
зда бы так: у дзяр жаў ных ар хі
вах. Яны, як пра ві ла, пры зна
ча лі ся для служ бо ва га ка ры
стан ня, вы раб ля лі ся ўруч ную, 
та му за ха ва лі ся ў адзін ка вых 

эк зэмп ля рах і ні ко лі не трап ля
лі на ан ты квар ны ры нак. Вось 
тым, не су мнен на, і каш тоў ныя 
пяр лі ны ў ка лек цыі “Бел орус
ская библиотека” — фак сі міль
ныя ко піі геа гра фіч ных ат ла
саў: Ма гі лёў ска га, По лац ка га 
на мес ніц тваў, кар ты Ві цеб скай, 
Гро дзен скай, Мін скай і Ма гі
лёў скай гу бер няў. Ка лі ўваж лі
ва пры гле дзец ца да кла пат лі ва 
вы ве дзе ных умоў ных па знак на 
ста рых вы тан ча ных кар тах, то 
мы па ба чым пры ста ні й да ро гі, 
цэрк вы, ма нас ты ры, рас кі да
ныя паў сюль мяс тэч кі, сё лы й 
вё сач кі, а каш тоў ны ста тыс тыч
ны ма тэ ры ял рас ка жа пра тое, 
коль кі дзе бы ло жы ха роў, роз
ных за во даў і ляс ных угод дзяў. 
Буй ны ж маш таб здым каў дае 
маг чы масць уба чыць драб нют
кія дэ та лі, асаб лі вас ці жыц ця 
тае эпо хі ва ўсіх пад ра бяз нас
цях.

Усе вы дан ні пра ек та “Бе
ло рус ская библиотека” — гэ та 
вяр тан не чы та чам дак лад ных 
ко пій кніг. Яны вы ка на ны ў 
леп шых тра ды цы ях кніж на га 
мас тац тва, пе ра пле це ны ў на
ту раль ную ску ру ды ўпры го
жа ны ары гі наль ным ціс нен нем. 
Буй на фар мат ныя ат ла сы, якія 

з’я ві лі ся ў кан цы XVІІІ ста год
дзя, пе ра пле це ны й пра шы тыя 
па ста рых тэх на ло гі ях, і на ват 
па пе ра ў іх па да бра ная на ўзор 
той, ста ра даў няй.

Ва ўсе ча сы за ха ван не па
мя ці пра мі ну лае, бе раж лі вае 
стаў лен не да тра ды цый бы
лі пры яры тэт ны мі кі рун ка мі 
дзей нас ці ва ўма ца ван ні на цы
я наль на га ду ху, Агню нацыі. У 
не ма лой сту пе ні та му па спры яе 
й дру гое на ра джэн не гіс та рыч
ных пом ні каў пра шмат ве ка вую 
гіс то рыю Бе ла ру сі.

На дзея Пар шу ко ва,  
су пра цоў ні ца вы да вец тва  

“Аль фа рет”, кан ды дат  
фі ла ла гіч ных на вук, 
г. СанктПе цяр бург 

каб заўж ды га рэў Агонь
Рэ прынт ныя вы дан ні, якія ўвай шлі ў каш тоў ны санкт-пе цяр бург скі пра ект “Бел орус ская 

библиотека”, да па ма га юць па глы біц ца ў бе ла рус кую даў ні ну, лепш ра зу мець тра ды цыі прод каў 

Ад рэ дак цыі. На тат кі, да сла ныя з Санкт
Пе цяр бур га, мы па да ем на пя рэ дад ні XXVІІ 

Мін скай між на род най кніж най вы ста вы
кір ма шу, якая прой дзе ў ста лі цы Бе
ла ру сі з 5 па 9 лю та га. Спа дзя ем ся, 
што ў на вед ні каў Кніж на га свя та бу

дзе маг чы масць па тры маць у ру ках, па
гар таць ра ры тэт ныя, унікальныя вы дан

ні, пра якія рас каз вае па ва жа ны аў тар. Бо 
Расія на выставе — КраінаГанаровы госць.

Царква Святога Мікалая ў Вільні. Акварэль мастака Івана Трутнева. 
Літаграфія з выдання П. М. Бацюшкава (1870). І сучасны выгляд храма.

Унікальныя карты ў выданнях — у такую велічыню

Рэпрынтныя выданні 1869–1885 гадоў П. М. Бацюшкава 
“Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ 

имперіи” ў 2-х кнігах і ў 2-х альбомах
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У са на то рыі “Ра дон”, што 
пры мае гас цей з уся го све ту на 
Дзят лаў шчы не, зу сім вы пад
ко ва су стрэ лі ся мы з вя до май 
рус кай паэ тэ сай, пра за ікам, 
пуб лі цыст кай, пе ра клад чы цай 
Лі дзі яй Гры гор’ е вай. Пры еха
ла ж яна ў “Ра дон”, каб пад
ля чыц ца, з Лон да на, дзе жы ве 
ўжо бо лей чвэр ці ста год дзя. 
Бы ло ў нас тро хі воль на га ча
су, і пісь мен ні ца за пы та ла: што 
мож на па гля дзець з лі та ра тур
ных, ці ка вых для яе ад ра соў у 
бліз кіх ва ко лі цах. Тым бо лей, 
што збі ра ла ся гос ця пра во дзіць 
свой твор чы ве чар у Мін ску. І, 
ві даць, ха це ла ўра зіць пуб лі ку 
ве дан нем пра Бе ла русь лі та ра
тур ную, гіс та рыч ную… 

Мы шмат з ёй раз маў ля
лі, неш та пла на ва лі. Ка гось ці 
ўзгад ва лі са зна ё мых пісь мен
ні каў. Чут ны мі мне па да лі ся й 
ра ней зна ё мыя яе, Лі дзіі Гры
гор’ е вай, вер шы — да рэ чы, я 
ўпер шы ню су стрэў ся з паэ тэ сай 
і яе му жам і яр кім, са ма быт ным 
лі та ра та рам Ра ві лем Бу ха ра е
вым яшчэ ў 2009 го дзе… Вось 
адзін з яе вер шаў:

Чтоб выйти в сад, не нуж но
 и пред ло га, 

осо бен но, ког да он у по ро га 
ста ра тель но и пра вед но 

воз де лан, 
и по то му воз люб лен 

без пре де ла.
Чтоб выйти в сад, не нуж но

 и ста ра ться:
там мно жат ся миры, цве ты 

пло дят ся, 
там гроздья звезд ные, 

ог руз нув, вы зре ва ют, 
и сам Гос подь с не бес 

их призревает.
Чтоб выйти в сад, 

до ста точ но за быть ся:
от ча ять ся, оч нуть ся, 

возродиться —
как дикая ло за в са ду 

не тлен ном, 
стать лас ко вым — 

ко ле ноп рек ло нен ным.
…Мне ха це ла ся б пра вес ці 

для яе, ду хам і сэр цам чут най 
да бо лю роз ных на ро даў і кра
ін, чут най да роз ных куль тур, 
эк скур сію ў дзят лаў скай На ва
ель ні. Пра тое ду ма ла ся та ды, у 
вя чэр няй і пе рад зім няй пра сто
ры ад на го з сім па тыч ных ку точ
каў Дзят лаў шчы ны. Мяр кую, 
ка лі б ад бы ла ся тая эк скур сія, 

у рус кай паэ тэ сы на ра дзі лі ся б 
рад кі пра Кас цёл Най свя цей ша
га Сэр ца Езу са (па бу да ва ны ў 
1936 го дзе), а мо й пра царк ву 

Рас тва Ба га ро дзі цы (1876–1879, 
якую на зы ва юць яшчэ “му раў
ёў кай”) ці то пра ме ма ры яль
ную ка ло ну. А мо хто з мяс цо
вых края знаў цаў рас па вя дзе ў 
ча се той эк скур сіі пра мяс цо
вы па лац XVІІ ста год дзя… На 
жаль, ён ужо за стаў ся толь кі ва 
ўяў лен нях, у па мя ці жы ха роў 
па се лі шча, якая пе рад аец ца з 
па ка лен ня ў па ка лен не…

Але не атры ма ла ся па куль 
што зла дзіць та кую эк скур сію… 
І я ўжо вось та кім чы нам, праз 
на тат кі, праз час і Лі дзіі Гры
гор’ е вай паў та раю сваё ўлас нае 
ве дан не пра На ва ель ню.

Мяс цо вая ся рэд няя шко ла 
зберагае там шчым лі вую па
мяць пра дзя цей з роз ных кра ін, 
якія ад па чы ва лі ў На ва ель ні ў 
са мы пя рэ да дзень Вя лі кай Ай
чын най вай ны. Быў та кі дра ма
тыч ны эпі зод (гэ та ка лі ме раць 
маш та ба мі су свет най дра мы 
пад наз вай “Дру гая су свет
ная…”), ка лі на Гро дзен шчы не, 
Дзят лаў шчы не са бра лі дзя цей 
вы со кіх ка му ніс тыч ных, рэ ва
лю цый ных дзея чаў Еў ро пы і 
Азіі. Баць кі ўдзе лам у пад поль
най ра бо це, ва ен ных дзе ян нях 
па шы ра лі аб ся гі пра ле тар скай 
рэ ва лю цыі, а іх дзе ці, як яны 
лі чы лі, зна хо дзі лі ся ў бо лей 
бяс печ ных умо вах. Юра Га ла
він, Юлій Ге ра, Чжу Мінь, Іон
ка Чын ге лаў, Ва ло дзя Мар сін… 
Му зей так і на зы ва ец ца: “Дзе ці 
лі ха лец ця”. Яго за сна ва лі з пад
каз кі пісь мен ні ка Вя ча сла ва 

Ада мчы ка (ён жа на ра дзіў ся 
ў не да лё кай, су сед няй з На ва
ель няй Ва ра ком шчы не), які ў 
1984 го дзе пры ехаў на су стрэ чу 
са школь ні ка мі. Вя ча слаў Адам
чык — вы пуск нік На ва ель нен
скай ся рэд няй шко лы. По тым 
руп ліў цы не каль кі га доў збі ра
лі роз ныя ма тэ ры я лы, а пас ля 
прад ста ві лі ўва зе школьнікаў 
дый ўсіх жы ха роў га рад ско га 
па сёл ка до сыць кра са моў ную 
экс па зі цыю пра дра ма тыч ныя 
ча сі ны, дра ма тыч ныя вы пра ба
ван ні Вя лі кай Ай чын най…

Прой дзе час — і па дзеі ў 
На ва ель ні, здзе кі фа шыс таў над 
дзець мі роз ных на ро даў, якія не 
па спе лі эва ку я вац ца ў тыл, ста
нуць ас но вай для да ку мен таль
ных філь маў бал гар скіх кі не ма

та гра фіс таў, мно гіх ча со піс ных 
і кніж ных пуб лі ка цый. Кі тай цы 
зды муць у Бе ла ру сі не ка то рыя 
фраг мен ты мас тац ка га філь
ма “Чыр во ная віш ня”: пра лёс 
юнай кі та ян кі Чжу Мінь. Дач ка 
ад на го з пер шых кі тай скіх мар
ша лаў, вя до ма га па лі тыч на га 
і ва ен на га дзея ча КНР — Чжу 
Дэ (1886–1976), яна прай шла 
праз вы пра ба ван не і фа шысц
кім кан цэнт ра цый ным ла ге рам, 
ку ды па тра пі ла пас ля На ва ель ні 
ў сту дзе ні 1944 го да. На вя лі
кае шчас це, Чжу Мінь здо ле ла 
вы жыць. З Гер ма ніі дзяў чы на 
вяр ну ла ся ў Са вец кі Са юз. Вый
шла за муж. І праз не ка то ры час 
ака за ла ся ў ся бе на ра дзі ме, су
стрэ ла ся з баць ка мі. Яна за кон
чы ла ВНУ ў Маск ве. Вы кла да ла 
рус кую мо ву ў Пе кін скім дзяр
жаў ным пе да га гіч ным уні вер
сі тэ це. Па спе ла на пі саць кні гу 

“Мой баць ка Чжу Дэ” — пра 
мар ша ла, ад на го з кі раў ні коў 
КНР, які пра жыў 90 га доў. Са ма 
Чжу Мінь пай шла з жыц ця на 
84м го дзе жыц ця — у 2009 го
дзе… Кні га “Мой баць ка Чжу 
Дэ” вый шла на кі тай скай і рус
кай мо вах.

Ча му б не рас ка заць Лі дзіі 
Гры гор’ е вай (а мо й ад бу дзец
ца су стрэ ча на Дзят лаў шчы не, 
у На ва ель ні?!) яшчэ пра зга да
на га ўжо вя до ма га бе ла рус ка га 
пра за іка Вя ча сла ва Ада мчы
ка?.. На ра дзіў ся ён у 1933 го дзе 
ў Ва ра ком шчы не. Ву чыў ся ў 
На ва ель нен скай ся рэд няй шко
ле. За кон чыў там сем кла саў. 
Пай шоў пра ца ваць груз чы
кам на мяс цо вую чы гу нач ную 
стан цыю. І ву чыў ся ў вя чэр няй 
шко ле. Пас ля — Мінск, ву чо
ба ва ўні вер сі тэ це, пра ца ў рэ
дак цы ях га зет, лі та ра тур ных 
ча со пі сах. Вя ча слаў Ада мчык 
стаў вя до мым пісь мен ні кам, 
ён — аў тар кніг апа вя дан няў 
“Свой ча ла век” (1958), “Млеч
ны шлях” (1960), “Міг бліс ка ві
цы” (1965), “Дзі кі го луб” (1972) 

ды ін шых. У ад ным з ін тэр в’ю 
сын пісь мен ні ка — па эт, пра
за ік, мас так Адам Гло бус так 
рас ка заў аб пра воб ра зах з ра ма
наў баць кі — “Чу жая баць каў
шчы на”, “Год ну ля вы”, “І ска жа 

той, хто на ро дзіц ца”: “…Мі
ця — гэ та та кі свое асаб лі вы аў
та парт рэт баць ка ра біў. На коль
кі я ра зу мею. Зру ша ны ў ча се. 
Ад не се ны ў мі ну лае. Вяс ко вы 
па эт. Гэ та ўсё быў аў та парт рэт. 
Але сю знеш не баць ка пі саў з 
ма ці. Пры нам сі, та кі вось, каб 
бы лі рэ аль ныя лю дзі з рэ аль най 
фак ту рай. Ня ду маю, што ўсе 
яны бы лі ў рэ аль нас ці. Края ві
ды — так”. І рас каз ваў пра тое 
па эт у са мой Ва ра ком шчы не, 
сам спры чы ніў шы ся да род най 
ста рон кі. Ха ця ж яму яна з ма
лен ства зна ё мая, бо пры яз джаў 
ту ды гас ця ваць да дзя ду лі з ба
бу ляй. Па свіў там ка роў, гу ляў 
па ва ко лі цах…

У На ва ель нен скай ся рэд няй 
шко ле пас ля Вя лі кай Ай чын най 
вай ны пра ца ваў на стаў ні кам бе
ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры сла
ву ты лі та ра ту раз наў ца, кры тык, 
пісь мен нік, док тар фі ла ла гіч ных 
на вук Сця пан Алек санд ро віч 
(1921–1986). Аў тар кніг “Ста
рон кі брат няй друж бы” (1960), 
“Не за быў ны мі сцеж ка мі” 
(1962), “Па сля дах паэ тыч най 
ле ген ды” (1965), “Кні гі і лю дзі” 
(1976), “Тут зям ля та кая” (1985), 
ін шых ці ка вых прац, без якіх 
нель га ўя віць гіс то рыю бе ла
рус кай лі та ра ту ры. Мно гія свае 
твор чыя кло па ты Сця пан Ху сей
на віч па чаў рэа лі зоў ваць яшчэ ў 
На ва ель ні, бо ў рэс пуб лі кан скай 
лі та ра тур най пе ры ё ды цы ён па
чаў дру ка вац ца ў 1946 го дзе.

У На ва ель ні ў 1947 го дзе 
на ра дзіў ся па эт Кас тусь Іль
ю шчыц. Праў да, пра вёў там 
толь кі са мае ма лен ства. Сям’я 
Кас ту ся пе ра еха ла на ра дзі му 
баць коў — у вёс ку Рог, што ка ля 
Ста ро бі на, у ця пе раш нім Са лі
гор скім ра ё не. З 1968 го да Кас
тусь Іль ю шчыц звя заў свой лёс 
з вай ско вай служ бай. А вер шы 
пі саў пабе ла рус ку. Вы даў паэ
тыч ныя кні гі “Та ёж ны гар ні
зон”, “Ар мей скія буд ні”. Вер шы 
на ша га зем ля ка пе ра кла дзе ны 
на рус кую, укра ін скую, поль
скую, гру зін скую мо вы.

У шко ле ў На ва ель ні пра
ца ва ла на стаў ні цай бе ла рус кая 
мо ва знаў ца, док тар фі ла ла гіч
ных на вук Ма рыя Ка нюш
ке віч (у дзявоцтве Дзядовіч). 
На ра дзі ла ся таксама на Дзят
лаў шчы не: у вёс цы По гі ры, у 
1941 го дзе.

Марш ру ты лі та ра тур на га 
края знаў ства па Дзят лаў шчы не 
яшчэ не за вер ша ны. І, ка неш не 
ж, іх пра даў жэн не су пад зе са 
згад ка мі шмат пра якіх пісь мен
ні каў, гіс то ры каў лі та ра ту ры, 
якія на ра дзі лі ся, ву чы лі ся, жы
лі, пра ца ва лі ў гэ тым ці ка вым і 
ба га тым на гіс то рыю краі.

Алесь Карлюкевіч

радзімазнаўства
На ва ель ня і бліз кія ад ра сы 

На ва ель ня — гэ та сён ня га рад скі па сё лак у Дзят лаў скім ра ё не Гро дзен-
шчы ны, пры зліц ці рэ чак Моў чадзь і Ят ран ка. Ін тэр нэт пад каз вае: па-
се лі шча — за 13 кі ла мет раў да ўсхо ду ад Дзят ла ва. Мно гім, хто ез дзіць 
па яз да мі па лі ніі Ба ра на ві чы — Лі да, вя до мая й чы гу нач ная стан цыя 
На ва ель ня. Вось у тыя мя сці ны й за гля нем, ванд ру ю чы па лі та ра тур ных 
ад ра сах Мір скіх ва ко ліц.

Вячаслаў Адамчык

Кастусь Ільюшчыц

Марыя Канюшкевіч

Наваельня. Царква Раства Багародзіцы. 1876—79 гг. Наваельня. Чыгуначная станцыя. 1923 г.
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
І на зва лі яе: “Учо ра шчас це 

толь кі гля ну ла ня сме ла”.
Хто яны, тыя дзяў ча ты, якія 

змаг лі ўска лых нуць сэр ца па лы
мя на га, страс на га ра ман ты ка? 
Са мае ўзвыш ан ае ка хан не ў паэ
та бы ло, мяр ку ец ца, да Ан ны Ка
ку е вай, сяст ры яго ад на клас ні ка 
па Яра слаў скай муж чын скай 
гім на зіі Ра фа і ла Ка ку е ва. Як раз 
Ан на ста ла для Мак сі ма ідэа
лам вы со кай кра сы, жа ноц кас ці, 
ха раст ва. Яна вый шла за муж за 
ад на клас ні ка Мак сі ма, Іва на Лі
ле е ва. (У ін тэр нэ це ёсць ці ка выя 
ўспа мі ны сы на Ан ны ды Іва на, 
які прай шоў праз ста лін скія ла
ге ры. — Рэд.) Быў Мак сім за ка
ха ны ў сваю стры еч ную сяст ру 
Ню ту Га па но віч. Для яе пе ра
вёў паэ тыч ны збор нік “Вя нок” 
на рус кую мо ву. Аня Ка ку е ва і 
Ню та Га па но віч не бы лі абы яка
выя да Мак сі ма Баг да но ві ча, але, 
пэў на, да вы со кай са ма ах вяр нас
ці пад няц ца не здо ле лі. Ле там 
1915га, ка лі Мак сім ад па чы ваў 
у Ста рым Кры ме, ус пых ну ла яго 
пал кае ка хан не да Кла вы Са лты
ко вай, ар мян кі па на цы я наль нас
ці. “За бу дет ся мно гое, Кла ва,/ Но 
бу ду я помнить всег да,/ Как в 
серд це кипела от ра ва/ Любви и 
тоски, и сты да…” — гэ та рад кі 
з яго ных вер шаў. Але ж Клаў
дзія бы ла за муж няя… “Ін тым ны 
дзён нік” за на та ва ны паэ там у ча
се яго су стрэч з Кла вай, цал кам 
не рас шыф ра ва ны.

З Ван дай Ля віц кай, дач кой 
пісь мен ні ка Яд ві гі на Ш., да та
го ж ак тыў най удзель ні цай лі
та ра тур награ мад ска га й асвет
ніц ка га ру ху ў Мін ску, Мак сім 
па зна ё міў ся па пе ра піс цы. Іні
цы я ты ва пісь мо ва га зва ро ту да 
Баг да но ві ча сы хо дзі ла ме на ві та 
ад яе. Ліс ты бы лі вель мі пры го
жыя, шчы рыя, на тхнё ныя. Во
сен ню 1916 го да па эт пры яз джае 
ў Мінск, яны су стра ка юц ца. Але 
знеш не Ван да Мак сі му не спа да
ба ла ся. Ці склаў ся б іх су мес ны 
да лей шы лёс — мож на толь кі 
га даць. У сту дзе ні 1917га Баг

да но віч ад праў ля ец ца ў Ял ту на 
ля чэн не — і там жа 25 мая па
мі рае.

На пра ця гу амаль трох га
дзін вер шы паэ та кра на лі ўсіх, 
хто прый шоў на су стрэ чу, пры
ха ва ны мі ў іх са мы мі глы бо кі мі, 
ін тым ны мі, па та ем ны мі па чуц
ця мі. Мы з Свят ла най Краў
цо вай (абод ва — за слу жа ныя 
ра бот ні кі куль ту ры Рэс пуб лі кі 
Крым) імк ну лі ся пе ра даць ра
дасць, ту гу, го рыч, дра ма тызм 
тво раў паэ та. Чар га ва лі ся вер
шы з аў тэн тыч ны мі бе ла рус кі мі 
на род ны мі пес ня мі, якія спя ваў 
я: “У ле се, у ле се на ду боч ку”, 
“Як я вый ду за ва ро ты двой чы”, 
“А дзе ж тая кры ні чань ка, што 
го луб ку паў ся”… Туж лі выя, 
шчым лі выя спе вы да па ма га лі 
рас крыць на строй вер шаў. Ра
зам спя ва лі мы сла ву ты ра манс 
“Зор ка Ве не ра”, за ла поў ні ла
ся й цу доў ны мі гу ка мі фар тэ

пі ян най му зы кі — гра лі на шы 
зем ля кі. Аляк сандр Мі ка ла е віч 
Сер бін, ро дам з Мін ска, на га даў 
лю бі мыя тво ры Мак сі ма: па ла
нэз М.К. Агін ска га “Раз ві тан не 
з Ра дзі май”, ра манс Е. Шаш най 
на верш М. Лер ман та ва “Вы хо
жу один я на до ро гу”. Цу доў на 
дэк ла ма ваў вер шы пра ка хан не 
Ян кі Ку па лы. Але на Вік та раў на 
Ма ка ра ва па да ра ва ла слу ха чам 
пес ню Фрэн ка Сі нат ры “Мой 
шлях” і ра манс Мі ха і ла Глін кі 
“Я встретил вас”.

Тэ ме ка хан ня пры свя ча юць 
свае тво ры і сяб ры Ял цін ска га 
ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 
Кры ма. Стар шы ня са ю за, на
ша зям ляч ка з Ор шы Люд мі ла 
Ку лікКу ра ко ва чы та ла вер шы 
Мак сі ма Баг да но ві ча, а так са ма 
свой верш “На кры лах ма ты ля 
ня ма мар шчын” у пе ра кла дзе на 
бе ла рус кую мо ву Свят ла ны Бы
ка вай, паэ тэ сы з Бе ла ру сі. На лі

та ра тур най ні ве пра цуе так са ма 
на ша зям ляч ка Але на Уль я на ва, 
ро да выя ка ра ні яе зпад Го ме ля. 
Але на, да рэ чы, упер шы ню за ві
та ла на ве ча ры ну, пры све ча ную 
Баг да но ві чу. Чы та ла свае вер
шы пра ка хан не. Пад цёп лыя 
апла дыс мен ты ёй бы ло ўру ча на 
па свед чан не сяб ра Са ю за пісь
мен ні каў Кры му. Да рэ чы, гэ тую 
твор чую су пол ку ўзна чаль вае 
Ула дзі слаў Кі ле са, прод кі яко га 
з Ма гі лёў шчы ны. Дзя лі ла ся сва
і мі твор чы мі зда быт ка мі Ве ра 
Кі ры чэн ка, яна — га лоў ны рэ
дак тар лі та ра тур на га аль ма на ха 
“Пла не та дру зей”, па да ра ва ла 
нам 77ы вы пуск аль ма на ха. На 
ўкра ін скай мо ве вер шы пра ка
хан не чы та ла Ала Страль ніц кая.

Упры го жы лі на шу су стрэ чу 
й бе ла ру сы Се ва сто па ля: Та і са 
Пар чын ская і Ла ры са Бел ік чы
та лі вер шы Мак сі ма Баг да но ві
ча. Ва каль ны ду эт Іры ны Ан

то на вай і Свят ла ны Ват чы най, 
ан самб лі “Бе лая Русь”, “На
тхнен не” (мас тац кі кі раў нік На
тал ля Жыл кі на) вы ка на лі пес ні 
“Зям ля Бе ла ру сі”, “Во дар бэ за
вы”, “Вёс ка бе ла рус кая”, “Бе ла
русь мая бла кіт на во кая”, “Ехаў 
Ясь на ка ні”, “Мы вам жа да ем” 
ды ін шыя. Утуль ная за ла му зея, 
доб ра зыч лі выя гас па ды ні яе, 
шчы расць і ад кры тасць паэ тыч
ных сэр цаў, як і ўзвыш аная паэ
зія Мак сі ма, доў га не ад пус ка лі 
ў той дзень зем ля коў з Алуш ты, 
Ял ты, Се ва сто па ля.

За зна чу яшчэ: на пра ця гу 
ўся го го да згад ва юць бе ла ру сы 
Кры ма пра Мак сі ма Баг да но ві
ча. На го ды для та го роз ныя бы
ва юць. Ле тась у лі пе ні, ска жам, 
на ад па чы нак у Ял ту пры яз
джа ла з сям’ ёй на ша зям ляч ка з 
Яра слаў ля Ека ця ры на Міц ке віч. 
Яна — заў зя ты па пу ля ры за тар 
твор час ці паэ та на бе ра зе Вол гі. 
Ра зам з Люд мі лай Ку лікКу ра ко
вай мы па ка за лі гас цям ку точ кі 
Ял ты, звя за ныя з паэ там. Па ча лі 
з са бо ра Аляк санд ра Не ўска га, 
дзе ад пя ва лі паэ та: за па лі лі ў ім 
свеч кі па мя ці. По тым па еха лі на 
ву лі цу Мак сі ма Баг да но ві ча, да 
бы ло га пан сі ё на “Ша лаш”, там 
ус кла лі квет кі. Па кру тых ву лач
ках спус ці лі ся на ста рыя мо гіл
кі. Перш чым ус клас ці квет кі да 
пом ні ка паэ ту, пры бра лі з над
ма гіл ля апа лыя га лін кі, хвою ад 
кі па ры саў: бо на па чат ку ле та ў 
Ял це быў моц ны ўра ган. Па чы
та лі яго вер шы. Квет кі ад нес лі 
так са ма да бу дын ка клу ба са на
то рыя “Ял та”, дзе на бы лой ву
лі цы Мі ка ла еў скай за кон чыў ся 
зям ны шлях паэ та. За вяр шы ла
ся ж на шае па да рож жа па сцеж
ках Мак сі ма ў му зеі на ву лі цы 
Ека ця ры нін скай, дзе хо ра ша 
ўша на ва ны яго імя, яго паэ зія. 
Маг ча ма, па эт і бы ваў ля гэ та га 
пры го жа га бу дын ка, гу ля ю чы па 
ста рых ву лач ках Ял ты.

Ві таль Бар то хаў,  
лаў рэ ат прэ міі 

 імя Мак сі ма Баг да но ві ча.  
Ял та — Алуш та. 
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“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

тАЛенты

У ял це пом няць пра Мак сі ма

Удзельнікі беларускай сустрэчы пры будынку Музея “Куль ту ра Ял ты 19 — на ча ла 20 ве ков”

на пя рэ дад ні но ва га го да,  
27 снеж ня, у цэнт ры  
бе ла рус кай куль ту ры  
Даў гаў піл са прай шла  
твор чая ве ча ры на паэ та,  
сяб ра Са ю за пісь мен ні каў  
бе ла ру сі Ста ні сла ва  
ва лодзь кі

Пра тое, што плён ным быў 
для спа да ра Ста ні сла ва мі ну лы 
год, свед чаць но выя кні гі аў та ра. 
На ве ча ры не ён па да ра ваў ЦБК 
і мяс цо ва му бе ла рус ка му та ва
рыст ву “Уз дым” свае кні гі на бе
ла рус кай і рус кай мо вах: “На гэ
тай зям лі” і “Под не бом Родины”. 
Яны ня даў на па ба чы лі свет, у іх 
зме шча ны вер шы, на вэ лы, п’е
са бе ла рус ка га пісь мен ні ка, што 

даў но жы ве ў Лат віі, ад нак ні ко лі 
не губ ляе моц ных по вя зяў з Баць
каў шчы най. Па да ра ваў Ста ні
слаў у біб лі я тэ ку ЦБК і скла дзе
ны ім, ужо шос ты па лі ку, збор нік 
пе сен даў гаў піл скіх аў та раў “Пе
сен ный го род”. Кні гі ды збор нік 
вы да дзе ны Та ва рыст вам Лат вій
скаБе ла рус кай са друж нас ці пры 
фі нан са вай пад трым цы Даў гаў
піл скай га рад ской ду мы.

На ве ча ры не гу ча лі пес ні ў 
вы ка нан ні ан самб ляў ЦБК і “Уз
ды ма” “Спад чы на” (кір. Яні на 
Юзэ фо віч) і “Ку па лін ка” (кір. 
Вя ча слаў Пят роў), са ліс та з лі
тоў ска га Ві са гі на са Сяр гея Ша
ба да ла ва, ду э та з Лі ван Яў ге на 
Па шке ві ча ды Лі дзіі Зно ты ні, 

даў гаў піл скіх спе ва коў Анд рэя 
Пар не ві ча, Вэл ты Ло цэ, Рэ гі ны 
Ро дзі ка вай і Тац ця ны Баг да на
вай. То бы лі роз ныя пес ні на 
вер шы Ста ні сла ва Ва лодзь кі, 
а так са ма пе ра кла дзе ныя ім на 
бе ла рус кую мо ву з рус кай, укра
ін скай і ла тыш скай, аў тар скія і 
на род ныя пес ні. Аў та ры му зы кі: 
Яў ген Лі ві цін, Аль берт Бе лусь, 
Мі ко ла Яц коў, Ана толь Мядз
ве дзеў, Эду ард Вар та наў, Дзміт
ры Пят ро віч, Аляк сандр Рудзь і 
Вік тар Ан то наў.

Вер шы Ста ні сла ва Ва лодзь
кі чы та лі сяб ры “Уз ды ма” Га
лі на Сан тоц кая (“Мі ха ліш скі 
кас цёл”, “Ня хай бя ро за...”), Ва
лян ці на Ані кі на (“Яз мін”, “Лат

га лія”) і Анас та сія Са за нко ва 
(“Мат чы ны зёл кі”).

На ім прэ зе ня ма ла доб рых 
слоў ка за лі ў ад рас паэ та ўдзель
ні кі кан цэр та, а так са ма ды рэк
тар ка ЦБК і стар шы ня та ва рыст
ва “Уз дым” Жан на Ра ма ноў ская, 
сяб ры праў лен ня “Уз ды ма” Іна 
Ва люш ка і Тац цяна Дзя ні са
ва, сяб ры Рус кай пісь мен ніц кай 
ар га ні за цыі Даў гаў піл са Па вел 

Плот ні каў, Ва лян ці на Пруд ні ка
ва, Яў ці хій Ка нап лёў, Люд мі ла 
Ві лю мэ, Тац ця на Са лцэ віч і Тац
ця на Аляк се е ва. На ім прэ зе Ста
ні слаў Ва лодзь ка быў ус це ша ны, 
атры маў шы аў тар скія эк зэмп ля
ры толь кі што вы да дзе най Рус
кай пісь мен ніц кай ар га ні за цы яй 
кні гі “Ра ду га жизни”, у якой на
дру ка ва ны і яго вер шы.

Алё на Свет лая

Станіслаў Валодзька (у цэнтры, у першым радзе) з сябрамі

Шчод ры ве чар, твор чы ве чар ір
ы
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