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Стар. 7

Стар. 5

Стар. 8

Да 75‑годдзя Вызвалення

Музыка-самавук прыйшоў
у музыку дзякуючы
трафейнаму гармоніку
ды бацьку-салдату з Кубані,
які вызваляў Беларусь,
дайшоў да Берліна
і вярнуўся з перамогай
на Капыльшчыну —
да дзяўчыны, якую ў вайну
пакахаў
Абараняць Айчыну можна,
як кажуць, з розных флангаў —
і ў ваенны, і ў мірны час. Як там
у класіка нямецкай літаратуры:
“І варты толькі той жыцця ды
волі,/ Хто кожны дзень за іх ідзе
на бой…” Памяць пра падзеі
Другой сусветнай вайны ўслед
за бацькамі-ветэранамі, парты
занамі ў Беларусі зберагаюць іх
сыны, дочкі. А гэта — велізарная
сіла! Неацэнны досвед змагання
за жыццё, навуку перамагаць,
не адступаць перад цяжкасцямі
ды радавацца кожнаму новаму
дню многія з нашчадкаў сал
датаў Перамогі самі засвоілі ад
старэйшых — і далей перада
юць па жыццёвай эстафеце.
З ліку такіх і Дзмітры Ровен
скі — знакаміты музыка-сама
вук з Капыльшчыны, сын сал
дата. ➔ Стар. 4

Конкурс

Дзмiтры Ровенскi,
сын салдата

Што такое
“Краса WEEK”?

Прыгожа, з музыкай ідзе па жыцці Дзмітры Ровенскі

Юныя мастакі з Растована-Доне рыхтуюць творчыя
працы на Міжнародны
конкурс выяўленчага
мастацтва з беларускай
прапіскай. Далучайцеся!
Абвестку
пра
конкурс
Уладзімір Банцэвіч, кіраўнік
Саюза беларусаў Дону, паба
чыў на сайце Мінскага дзяр
жаўнага мастацкага каледжа
імя А. К. Глебава. Падзівіўшыся
назве, звярнуўся ў рэдакцыю: а
што такое “Краса WEEK”? Яго
юныя сябры вырашылі ў конкурсе паўдзельнічаць.
У гульні з беларускай назвай
месяца “зашыфраваны” зварот
да красы-прыгажосці, а таксама й
абвяшчэнне веку прыгажосці —
не проста тыдня. Гэта конкурс
для маладых творцаў, якім хочацца тварыць свет у новым
фармаце. Асноўная мэта конкурсу — падтрымка маладых
талентаў, прычым “арганізатары
імкнуцца дапамагчы талентам
разгарнуць свой патэнцыял на
максімум”. Ладзіць жа конкурс
згаданы Мастацкі каледж. Працы прымаюцца з 1 па 23 сакавіка
2019 года.
Янка Яцкавец

Лінія жыцця

Тысячы ніцяў, якія не парваць
Галоўны рэдактар газеты
“На страже Родины” Заходняй
ваеннай акругі Расіі
Сяргей Мартынкевіч даўно жыве
ў Санкт-Пецярбурзе, аднак заўсёды
памятае пра свае беларускія
родавыя карані
Пачну з невялічкай інтрыгі. Ці веда
еце вы ў Расіі горад, дзе жывуць звыш
200 тысяч выхадцаў з Беларусі? Пад
казку шукайце ў кнізе ўраджэнца Нава
грудчыны, доктара філалагічных навук
Мікалая Нікалаев а “Беларускі Пецяр
бург”. Кніга пабачыла свет 10 гадоў та
му: у 2009‑м. І ў адной з рэцэнзій сцвяр
джалася, што аўтар, цяперашні піцерац,
такі горад адшукаў. Нацяжкі тут няма:
у Санкт-Пецярбурзе мо й болей тых, хто
спалучаны роднаснымі, сваяцкімі, куль
турнымі, эканамічнымі ды іншымі сувя
зямі-ніцямі з Беларуссю як з Радзімай ці
зямлёю продкаў. Пра нашы родныя мес
цы (сам я з Матырына, з‑пад Вушачаў)
нагадваюць і піцерскія назвы: Віцебскі
вакзал, Віцебскі праспект, вуліцы Бела
руская, Бабруйская, Віцебская, Гомель
ская, Дзвінская, Магілёўская, Канстанці
на Заслонава, Дзмітрыя Аскаленкі, Зіны
Партновай, Віцебская плошча, Віцебскі
мост, Гродзенскі завулак, Нёманскі заву
лак… У згаданай кнізе распавядаецца й

пра Сяргея Мартынкевіча, які цяпер —
галоўны рэдактар газеты “На страже Родины” Заходняй ваеннай акругі Расіі.
Рыхтаваўся да размовы з ім, думаў:
ці не будзе зямляк мяне “ціснуць” пра
фесіян
 алізмам? А ён і дапамагаў, і скі
роўваў дыялог у вызначаным рэчышчы.
Хоць знаём
 ыя мы з Сяргеем Антонаві
чам больш за чвэрць стагоддзя, ды ад
крываўся ён і новымі гранямі. Расказаў
пра бацьку, які быў майстрам на ўсе ру
кі ў будаўніцтве, а найбольш працаваў
цесляром. Антон Вікенцевіч мог узвесці
хату, лазню, хлеў… І сына прыцягваў да
такой працы гадоў з 12‑ці. (Раней у Бе
ларусі цесляроў было шмат. Бадай што
кожны дарослы мужчына мог сам “зру
біць” з бярвёнаў хату й гаспадарчыя
пабудовы. — Рэд.). Мартынкевіч-ста
рэйшы працаваў у Бабруйску на вага
вым заводзе (цяпер завод вагавымяраль
ных прыбораў), швейнай фабрыцы імя
Ф. Э. Дзяржынскага (цяпер “Славянка”).
Пабываў і на цаліне. Сяргей памятае, як
бацька яго адвучваў ад курэння: “Паліш?
Ну, давай, палі… Гэта ж трэба так маз
гі наладзіць, каб за свае грошы ўласнае
здароўе губіць!”.
Маці, Любоў Мікалаеўна (у дзя
воцтве Станкевіч, з 1930 года), — так
сама з Магілёўшчыны: з вёскі Добас

на Кіраўскага раён
 а. Яе бацька памёр
яшчэ ў 1937‑м, айчым загінуў на вайне,
а 1944‑м Любу з сёстрамі (9 і 2 гадоў),
маці ды іншымі жыхарамі вёскі Даброці
на, дзе яны жылі, немцы пагналі пешшу
пад Азарычы — гэта Калінкавіцкі раён
Гомельшчыны. Вязняў загналі ў драбна
лессе на балоце, ачапілі тое месца калю
чым дротам і трымалі без ежы, вады й
цяпла каля тыдня. Быў сакавік, на зямлі
яшчэ ляжаў снег. (Да пачатку 1944 года
гітлераўцы былі выбіты з 2 абласных
і 36 раённых цэнтраў Беларускага Па
лесся. У Гомелі пачаў дзейнічаць СНК
БССР. Таму план у Гітлера быў такі: зра
біць з людзей зброю масавага знішчэн
ня й накіраваць яе супраць воін
 аў Чыр
вонай арміі. За калючым дротам у трох
лагерах смерці пад Азарычамі апыну
лася больш за 50 тысяч чалавек, і амаль
палова з іх засталіся там назаўсёды. Іх
спецыяльна заражалі сыпным тыфам: як
натуральным чынам (праз вошай), так і
распыляючы бактэрыял агічныя сродкі з
самалёта. — Рэд.) Бабуля Сяргея ўрата
вала ўсіх сваіх дачок, бо здолела схаваць
на целе сухары, патрохі выдавала іх дзе
цям. Многія палонныя памерлі ад хола
ду й голаду, астатніх вызвалілі савецкія
войскі. Любоў Мікалаеўна казала сынам:
“Нашы вызвалілі!”. ➔ Стар. 6

кола дзён

шануй сваё!

Хто мову ведае, той больш разумее
гій. А між тым кожная мова мо
жа зберагчы й нават развіць нашу
культурную спадчыну. Любая
дзейнасць па распаўсюджванні
роднай мовы дапамагае не толь
кі лінгвістычнай разнастайнасці
ды шматмоўнасці. Гэта й шлях да
больш глыбокага разумення моў
ных і культурных традыцый па
ўсім свеце. Праз шматмоўнасць
развіваюцца навыкі памяркоўнас
ці, дыялогу між людзьмі розных
нацыянальнасцяў.
Ганна Лагун

З чаго пачынаецца мужнасць

nlb.by

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ўшанавалі лаўрэатаў
спецыяльнай прэміі Прэзідэнта дзеячам культуры і мастацтва

Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны ў Нацыянальнай
бібліят эцы складалі “Оду мужнасці”. На святочны канцэрт
з такой назвай сабралася шмат людзей: сталых, з ардэна
мі й медалямі на грудзях, і маладых, у курсанцкай форме.
Прыйшлі тыя, каму падабаюцца добрыя песні з мінула
га. Ужо ў фае панавала святочная атмасфера: на сцэну ж
выйдуць лаўрэаты спецпрэміі Прэзідэнта за 2018 год. Гэта
Акадэмічны ансамбль песні й танца Узброен
 ых сіл Бела
русі ды творчы калектыў “Судьбы” з былых непаўналет
ніх вязняў фашызму, які створаны ў Першамайскім раён
е
Мінска.
Ад пачатку канцэрта гучалі натхнёныя словы, верша
ваныя радкі, сардэчныя песні пра Маці-Беларусь. Бо, як
вядома, і абараняць Айчыну, і служыць ёй, народу сваім
і
добрымі справамі ў мірны час немагчыма без глыбокай,
моцнай любові да роднага краю. З патрыятычных песень
у асноўным і складаецца рэпертуар згаданага ансамбля
Узброеных сіл, што робіць вялікі ўнёсак у скарбніцу бела
рускай музыкі, нацыянальнай культуры ў цэлым, дорачы
слухачам бадзёрыя армейскія песні ды танцы. Уручэнне
прэміі для ансамбля стала знакавай падзеяй і таму, што
9 студзеня ён адзначыў 80‑годдзе. Узнагароду ад Прэзі
дэнта ансамбль атрымаў за рэалізацыю праекта “Айчыне
служым”: артысты давалі канцэрты ў раённых і абласных
цэнтрах, воінскіх часцях і дамах культуры Беларусі. Ця
пер калектыў узначальвае выпускнік ваенна-дырыжорска
га факультэта пры Маскоўскай дзяржкансерваторыі імя
П. І. Чайкоўскага, магістр мастацтваў, заслужаны артыст
Беларусі, палкоўнік Уладзімір Варапаеў. Ансамбль даў
пад яго кіраўніцтвам з 2004 года больш 2100 канцэртаў
як у Беларусі, так і ў Германіі, Польшчы, Францыі, Расіі.
Уладзімір Сяргеев іч на імпрэзе ў Нацыянальнай бібліят э
цы сказаў: патрыятычныя песні патрэбны ў першую чаргу
маладому пакаленню, выхаванне з дапамогай армейскіх
песняў і танцаў будзе пашырацца.
Я ўжо згадала юнакоў у курсанцкай форме. Цікава, пра
што думалі яны, калі на сцэну падняліся былыя непаўна
летнія вязні фашызму? З гадамі ж толькі мы разумеем,
што мужнасць пачынаецца не заўсёды на полі бою. Яна
не толькі ў тым, каб быць гатовым загінуць за родных,
за свой народ, але і ў тым, каб выжыць дзеля сваёй Баць

Ваенная гісторыя
вачыма патрыётаў
Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны Аляксандр Лукашэнка наведаў Ваенную акадэмію:
адбылася сустрэча Прэзідэнта з курсантамі,
слухачамі й выкладчыцкім складам элітнага ваеннай ВНУ краіны. Прэзідэнт знаёміўся з Залай ваеннай гісторыі, якая была створана да
100‑годдзя Узброеных Сіл Беларусі. У экспазіцыі

Падзея

Людміла Бурдыка разам з хорам

Са стужкі навін

каўшчыны ў цяжкіх, нечалавечых умовах. А потым — біць
у набат, папярэджваць іншых: будзьце пільныя! Не дайце
разгарэцца новым узброен
 ым канфліктам! Бабулі, дзядулі
паважанага веку паўсталі перад хлопцамі як сапраўдныя
героі ўжо таму, што змаглі выжыць, выстаяць у жыцці,
прайшоўшы ў дзяцінстве праз здзекі ў канцлагерах, голад
і нястачу пад час блакады, акупацыі. Яны ж і цяпер цвёрда
стаялі ў страі, плячом да пляча, і хорам спявалі песні пра
Перамогу.
Хор “Судьбы” атрымаў спецпрэмію Прэзідэнта за ак
цыю “Не фашызму! Дзяцінства без вайны!”, якая старта
вала ў 2014 годзе ў Ваеннай акадэміі Беларусі. Пра тую
акцыю, дарэчы, не раз пісала й наша газета. Хор выступаў
у Чэхіі, Францыі, Галандыі, Бельгіі, Фінляндыі, Швецыі,
Расіі, Казахстане, Кыргызстане, Эстоніі ды іншых краін
 ах.
А ў французкім горадзе Арадур былыя вязні фашызму пад
пісалі зварот да ўсіх народаў Еўропы з заклікам не дапус
ціць паўтарэння жахаў вайны. Хор створаны ў 2004 годзе
ў плыні сумеснага беларуска-нямецкага праекта “Песні
для справы міру”. Ініцыятары яго стварэння — кіраўніца
арганізацыі былых непаўналетніх вязняў фашызму Пер
шамайскага раён
 а Мінска Галіна Змушко ды яе брат Міка
лай Дзенісевіч (яго летась не стала), выкладчыца гісторыі
137‑й мінскай школы імя П. М. Машэрава Людміла Шчэн
нікава, канцэртмайстар Алена Наумчык. Мастацкі кіраў
нік хора — Людміла Бурдыка.

БЕЛТА

Міжнародны дзень роднай мовы быў абвешчаны на
30-й сесіі ЮНЕСКА па прапанове Бангладэш і свят
куецца штогод 21 лютага
Дні роднай мовы пачалі святкавацца ў Беларусі розны
мі дзяржустановамі, грамадскімі суполкамі з 2009 года.
Якраз тады Арганізацыя Аб’яднаных Нацый па пытаннях
адукацыі, навукі й культуры палічыла: беларуская мова
таксама знаходзіцца пад пагрозай знікнення. З таго часу
ў нашай краін
 е ладзяцца імпрэзы,
Ад рэдакцыі. У многіх беларускіх суполвыставы, публічныя чытанні бе
ках замежжа на святочных імпрэзах адзналарускамоўных твораў ды шэраг
чаецца Дзень родная мовы. Бо якраз мова, як
іншых акцый, што прыцягваюць
вядома, дапамагае трымаць духоўныя повязі
да мовы ўвагу, пашыраюць сфе
з Бацькаўшчынай, заставацца і ўдалечыні ад
ры яе ўжывання.
яе — разам з ёю. Без ведання роднай мовы гуЯк сведчаць эксперты, цяпер у
бляецца прамы доступ да вялікіх духоўных
свеце — каля 6 тысяч моў, пры
скарбаў, назбіраных нашымі папярэднікамі.
чым 43% з іх — пад пагрозай знік
Паведамленні пра святочныя імпрэзы
нення. Усяго некалькі соцен моў
паступаюць у рэдакцыю: з украінскага
адыгрываюць заўважную ролю ў
Мікалаева, літоўскай Клайпеды… Раскасістэмах адукацыі, дзяржсферы і
жам пра тое ў наступным нумары.
менш за 100 моў выкарыстоўва
юцца ў свеце лічбавых тэхнало
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прадстаўлены экспанаты і з далёкай мінуўшчыны:
ад рыцарскіх часоў. Бо, як вядома, ва ўсе вякі
ўмелі нашы продкі бараніць Бацькаўшчыну. Вайсковая спадчына — неад’емная часткі летапісу
незалежнай Беларусі. Асаблівая ўвага ў Зале
нададзена бітвам, аперацыям, што праходзілі
на нашай зямлі альбо з удзелам беларусаў. Знаёмячыся з экспазіцыяй, Аляксандр Лукашэнка
адзначыў: беларускую гісторыю спрабавалі ламаць, перапісваць, крышыць. Таму, на яго думку,
важна цяпер паглядзець на яе вачыма патрыётаў,
ваенных людзей, сумленных, аб’ектыўных — не
ва ўгоду нейкім палітыкам.
Потым у адной з аўдыторый прайшла сустрэча
Прэзідэнта з выкладчыкамі, курсантамі акадэміі.
Ён выступіў са змястоўнаю прамовай, а потым
адказаў на шматлікія пытанні.

Старты ў Раўбічах
Чэмпіянат Еўропы па біятлоне праходзіў 20–
24 лютага ў рэспубліканскім Цэнтры алімпійскай
падрыхтоўкі па зімовых відах спорту “Раўбічы”.
На снежную трасу выйшлі 160 біятланістаў і
135 біятланістак з 37 краін. Былі разыграны
8 камплектаў узнагарод. Першае месца ў медальным заліку — у зборнай Швецыі, а Беларусь з
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трыма ўзнагародамі — на пятай пазіцыі. З нашых
спартсменаў вызначылася Ірыны Крыўко (на здымку): заваявала серабро ў пасьюце (спаборніцтва
яшчэ называюць гонкай пераследу) і бронзу ў
індывідуальнай гонцы. Наша каманда заваявала
таксама трэцяе месца ў змешанай эстафеце.

Чатыры раёны ў турзвязцы

Выступае Акадэмічны ансамбль
песні й танца Узброеных сіл Беларусі

Ушанаванне лаўрэатаў прэміі Прэзідэнта ў Нацыяналь
най бібліят эцы — добрая ўжо штогадовая традыцыя. На гэ
ты раз бібліят эка прадставіла й кніжную выставу “Вялікі
талент, вялікая праца, вялікае сэрца”, прысвечаную лаў
рэатам прэміі Прэзідэнта “За духоўнае адраджэнне”, спец
прэміі Прэзідэнта дзеячам культуры і мастацтва, спецпрэ
міі Прэзідэнта “Беларускі спартыўны Алімп” за 2018 год.
Дэманстраваліся кнігі, каталогі, буклеты, артыкулы з пе
рыёд
 ыкі, выяўленчы матэрыял з бібліят эчных фондаў,
у якіх расказваецца пра лаўрэатаў.
Ганна Лагун

Аматары вандраванняў добра ведаюць
чароўныя мясціны ў паўночнай, азёрнай частцы
Беларусі. Цяпер жа тым прадпрымальнікам, хто
працуе ў сферы турызму ў Гродзенскім, Мёрскім,
Браслаўскім і Мядзельскім раёнах, будзе аказана падтрымка. Такі пілотны праект рэалізуюць
Міністэрства спорту і турызму разам з ПРААН
(Праграма Развіцця Арганізацыі Аб’яднаных Нацый). Фінансавую падтрымку тым, хто шчыруе
на ніве турыстычных паслуг, аказвае праграма
Міністэрства замежных спраў Польшчы “Польская дапамога”.
Такія захады прадпрымаюцца, каб дасягнуць
устойлівага развіцця рэгіёнаў. Тэма гэтая набывае новае гучанне. Як вядома, 17 Мэт устойлівага
развіцця прыняты ў адпаведнасці з Рэзалюцыяй
Генасамблеі ААН у верасні 2015-га. Беларусь далучылася да “Парадку дня ў галіне ўстойлівага
развіцця на перыяд да 2030 года” — і рухаецца ў
гэтым кірунку. Зроблены шэраг важных захадаў
для яго рэалізацыі на нацыянальным узроўні. Так
што бізнес у рэгіёнах — развіваецца.
Падрыхтаваў Іван Ждановіч —
паводле матэрыялаў БелТА

гісторыя і сучаснасць

Голас Радзімы серада, 27 лютага, 2019
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У далонях Сусвету

Грамніцы: жывы працяг традыцый
Спрадвечныя звычаі, абрады беларусаў, якія раней бытавалі пераважна па вёсках,
цяпер адаптуюцца і ў гарадскіх умовах, прычым — у далёкай Сібіры
Зіма сёлета ў Беларусі пра
ходзіць пад знакам плюс, б’е
тэмпературныя рэкорды. Таму,
пэўна, не так засумавалі мы па
вясне, як супляменнікі з Сібіры,
дзе маразы былі за мінус 30. І до
піс у рэдакцыйнай пошце Вікто
рыі Канінай пра тое, што “Кры
вічы” саграваюць Іркуцк, — не
выпадковы: хочацца ж людзям
цяпла! Вось і сабраліся ў холад
актывісты Іркуцкага Беларуска
га клуба “Крывічы”, каб правес
ці абрад “Грамніцы”. Тое было
на выспе Юнасць, што пасярод
Ангары ў цэнтры Іркуцка. Да
таго ж ладзілі абрад беларусы
2 лютага — “па Сонцы”, паводле
язычніцкіх вераванняў продкаў.
Як вядома, у беларускай мі
фалогіі ёсць Бог грому й малан
кі Пярун, а ягоную жонку завуць
Грамніца, яна — Багіня лета. Яе
нашы продкі сабе ўяўлялі як
прыгожую, добрую жанчыну,
заступніцу сялян. Яе й прасілі
пра дождж у летнюю спякоту.
Верылі: калі зімою Пярун з жон
каю клаліся спаць, то Грамніца
першаю прачыналася ды назіра
ла, ці моцна лютуе на зямлі Бог
зімы — Зюзя.
З прыходам хрысціянства на
Беларусь “Грамніцы” займелі
яшчэ назву “Стрэчэньне”. Кара

Грамнічная свечка сагравае

ні ж абраду сягаюць у эпоху ста
ражытнаславянскую. Даслед
чыкі лічаць: людзі заўважылі,
што на пачатку лютага пасля
моцных студзеньскіх маразоў
прыходзіць адліга. Потым яшчэ
зноў маглі ўдарыць маразы, раз
гуляцца завеі. То лічылі: гэта
сустрэча Зімы й Лета — кас
мічных, сёння б сказалі, энер
гетычных плыняў. Вось такія
“парадоксы надвор’я” адсачылі
мудрацы, зафіксавалі ў свядо
масці ды вераваннях, у адмет
ным абрадзе, які мае шмат роз
ных нюансаў.
На ангарскай выспе сабра
лася ладзіць Грамніцы каля 40
чалавек: былі нават студэнты з
Германіі ды ЗША, якія “па абме

не” вучацца на міжнародным фа
культэце Іркуцкага дзяржунівер
сітэта. Ды суровыя ўмовы такі
вымусілі частку абраду з вуліцы
перанесці ў кафэ “Остров”. Дзяў
чаты па чарзе выклікалі Грамні
цу: стукалі драўлянай калатуш
кай па жалезным кальцы. Потым
усе падзяліліся на дзве каманды:
“Зіму” й “Лета”. Пачаліся спа
борніцтвы ў традыцыйных бела
рускіх гульнях “Кавенька”, “На
сілкі”, “Цягалкі”. Ну што ж, у Ір
куцку “Лета” саступіла “Зіме” —
чакай маразоў.
Пад дахам мужчыны здабы
лі рытуальны Агонь, высекшы
іскру з крэменю. Ад яго запалілі
галоўную Грамнічную свечку, і
ад яе кожны змог пераняць по
лымя для сваёй, загадаць жадан
не. Магічная сіла свечкі, вераць
беларусы, спрыяе ў розных ва
рунках: зняць зубны боль, па
ладзіць з тым, каго кахаеш...
Сіла тая ўзмацнілася, калі гурт
аўтэнтычнай песні “Крывічы”
праспяваў песню “Зіма з летам
стрэлася”. Потым былі яшчэ ін
шыя песні, танцы — імі завяр
шалі Грамніцы.
А наўздагон гэтаму допісу з
Іркуцка прыйшоў яшчэ адзін: як
актывісты Іркуцкага таварыства
беларускай культуры імя Яна
Чэрскага святкавалі Стрэчанне.
Тое было, напісалі нам з ІТБК,

15 лютага на вулічнай пляцоў
цы Дома рамёстваў і фалькло
ру. Запрасілі паўдзельнічаць у
абрадзе аднадумцаў, аматараў
народных традыцыйных святаў.
Некаторыя нават загадзя зрабілі
васковыя свечкі: яны жаўтава
тыя, пахнуць мёдам. “Глядзіш
на іх — і на душы становіц
ца цяплей”, — пішуць нашы
сябры. Сонечны, ясны дзянёк
выдаўся. І спрыяў ён таксама
добраму настрою. І на гэты раз
высеклі іскру, запалілі агонь,
потым Грамнічныя свечкі, спя
валі абрадавыя песні. Яшчэ на
шы сябры пішуць: “Калі пра
спявалі “Благаславі, Божа!”, то
здавалася, што скрозь аблокі,

галіны дрэў сыходзіць на нас
дабраславенне. На душы было
лёгка й добра. Усе разам вадзілі
карагоды, гулялі, танцавалі пад
гармонік. Наш дзень прадказаў:
вясна будзе ранняю ды прынясе
добры ўраджай пшаніцы”.
Ну вось, будзе яшчэ ў Іркуц
ку магчымасць праверыць: чый
жа прагноз надвор’я, зробле
ны ў пару Грамніц і Стрэчання,
вытрымае выпрабаванне часам.
Зрэшты, я ўпэўнена: у тых, хто
ўдзельнічае ў народных абра
дах, паглыбляецца ў чароўны
свет народных традыцый — і ба
рометр душы спрацоўвае больш
на пазітыў, на сонечную й цёп
лую, камфортную будучыню.

А ляксандр Новікаў

Вольга Ігнатчык

Ад вогнішча запалілі Грамнічныя свечкі

Каштоўны досвед

Летапіс дружбы праз лёсы людзей
У чарговы раз падведзены
вынікі конкурсу даследчых
работ, які праводзіць Саюз
беларусаў Латвіі
Алесь Мурочак

Газета не раз ужо расказва
ла пра цікавы конкурс даслед
чых работ “Беларусы Латвіі.
Мінулае й сучаснасць”, які пра
водзіць Саюз беларусаў Латвіі
пры падтрымцы Беларускага
дзяржаўнага
педуніверсітэ
та імя Максіма Танка. (Гл.: “З
лёсаў тчэцца гісторыя” — ГР,
15.02.2018.) Конкурс гэты што
год збірае шмат удзельнікаў, ён
спрыяе паглыбленню, пашы
рэнню разнастайных кантактаў
між суседнімі краінамі, брат
німі народамі. Праз лёсы кан
крэтных людзей, сямей, праз
даследаванне
шматстайных
абставінаў супольнага беларус
ка-латышскага жыцця ствара
ецца ўнікальны Летапіс друж
бы. Можна меркаваць, што з
часам каштоўныя матэрыялы,
назбіраныя ды аформленыя
даследчыкамі, будуць шыро
ка даступнымі й праз інтэрнэт.
А сучасныя ІТ-тэхналогіі, як вя
дома, дазваляюць зрабіць нават
з завалаў разрозненых дакумен
таў, з рознафарматных файлаў
сапраўдную электронную базу
дадзеных, у якой можна лёгка
з’арыентавацца, весці пошукі,
папаўняць і ўдакладняць раней

Ганна Міхірова (з дыпломам) на ўзнагароджанні ўдзельнікаў
конкурсу ў Генконсульстве Беларусі ў Даўгаўпілсе

пададзеныя звесткі. Такія тэх
налогіі ў Беларусі ўжо ёсць.
Штогод конкурс мае свае “ма
гістральныя” тэмы. Летась арга
нізатары скіравалі ўвагу моладзі,
краязнаўцаў на юбілейныя даты:
100‑годдзе Латвійскай Рэспуб
лікі, 15‑годдзе Саюза беларусаў
Латвіі. Згадвалі й жалобныя даты:
75 гадоў было Асвейскай траге
дыі, Хатынскай трагедыі. Сярод
лепшых у намінацыі “Беларусы
Латвіі. Цікавыя асобы” апыну
лася й даследчая праца Ганны
Міхіровай з беларускага горада
Жодзіна, яна працуе ў Цэнтраль
най гарадской бібліятэцы. Праца
пад назвай “Калі ты нарадзіўся,
за Дзвіной гарэла неба” пры
свечана вядомаму беларускаму
пісьменніку Сяргею Панізьніку,
ягонай дакументальнай аповесці
“Асвейская трагедыя”. Нагада

ем: нястомны творца шмат зра
біў і робіць для развіцця літара
турных, культурных стасункаў
паміж дзвюма краінамі, братнімі
народамі. За заслугі перад Лат
віяй у 1998 годзе ён ганараваны
Ордэнам Трох Зорак Латвійскай
Рэспублікі.
Аповесць “Асвейская тра
гедыя” — гэта шчымлівы апо
вед пра чорную старонку ў бе
ларускай гісторыі: пра карную
антыпартызанскую аперацыю
на тэрыторыі Віцебскай воблас
ці пад час Вялікай Айчыннай
вайны. Яна пачалася 15 лютага
1943 года ў вёсцы Росіца (Верх
нядзвінскі раён) і мела назву
“Зімовае чараўніцтва”. Нелюдзі
сагналі ў касцёл мірных жыха
роў, пратрымалі іх там у холадзе
й голадзе некаторы час, а пасля
“сартавання” 1528 чалавек спа

лілі жыўцом на ўскрайку вёскі.
Так Росіца стала своеасаблівым
знакам вялікай бяды — першай
вёскай, якую спалілі карнікі ў
аперацыі “Зімовае чараўніцтва”.
Чытаем у аповесці: “Карная
аперацыя, якую арганізавалі гіт
лераўскія захопнікі, па жорст
касці перасягнула ўсе раней
праведзеныя імі акцыі па зні
шчэнні мірнага насельніцтва.
У выніку блакады толькі ў бы
лым Асвейскім раён
 е спалены
былі ўсе 158 населеных пунк
таў, частка з іх знішчана разам
з людзьмі… На Віцебшчыне ў
вайну не стала кожнага трэця
га, тут кожны другі мужчына з
вайны дамоў не вярнуўся… На
Асвейшчыне 120 вёсак так і за
сталіся не адноўленымі”.
Унікальная Кніга народнай
памяці, якую стварыў Сяргей
Сцяпанавіч Панізьнік, цяжкая
для прачытання. Аўтару “даво
дзілася трывожыць скалечаную
вайной памяць людзей, хваля
ваць чалавечыя сэрцы”. На ста
ронках “Асвейскай трагедыі”
сведкі жудасных падзей распа
вядалі, як сядзелі некалькі дзён
у халодным касцёле, як іх по
тым сартавалі, разлучалі многіх
назаўжды з роднымі, блізкімі.
А потым яшчэ тым, хто ацалеў,
трэба было выжываць у лаге
рах смерці. Уявіць сабе цяжка,
што перажылі мірныя жыхары,
якія бачылі ўсё тое на свае вочы.
Колькі ж ім патрэба было сіл

духоўных і фізічных, цярпення,
каб вытрымаць здзекі фашыс
таў, падмануць голад, проста
не змерзнуць. Аўтар “Асвей
скай трагедыі”, сам былы афі
цэр, заклінае ўсіх нас быць
пільнымі, не дапусціць, каб тыя
жахі калі-небудзь паўтарыліся.
Ганна Міхірова, расказваю
чы пра аўтара, саму Асвейскую
трагедыю, аповесць з такой наз
вай, нагадвае: кнігу Сяргея Па
нізьніка ў Жодзіне можна ўзяць
пачытаць у Цэнтральнай гарад
ской бібліятэцы.
Паўдзельнічаць у конкур
се даследчых работ “Беларусы
Латвіі. Мінулае й сучаснасць”,
які праводзіць Саюз беларусаў
Латвіі пры падтрымцы Бела
рускага дзяржаўнага педуні
версітэта імя Максіма Танка,
можа кожны ахвочы. Развіваю
чы свой праект, актывісты СБЛ
спрыяю
 ць творчаму, сяброўска
му яднанню ўсіх народаў, якія
жывуць у Латвіі. Яны ж гурту
юць аднадумцаў з розных кра
ін, сацыяльных груп і рэгіён
 аў,
якія працуюць на карысць доб
расуседства, узаем
 аўзбагачэння
культур беларусаў і латышоў.
Асабліва ж вялікая доля бела
рускага насельніцтва ў памеж
ным рэгіён
 е, таму ёсць заўсёды
пра каго й пра што расказаць.
Дарэчы, і Сяргей Панізьнік —
таксама з беларускага Пры
дзвіння родам, а ягоная сястра
даўно жыве ў Рызе.

4

ПоВязь часоЎ

Голас Радзімы серада, 27 лютага, 2019

Да 75-ГоДДЗя ВыЗВаЛеННя

Дзмiтры Ровенскi, сын салдата
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Наша газета пісала пра
яго раней. Нагадаем: Дзмітры
Дзмітравіч у 1970 годзе стварыў (хутка паўвека!) гурт “Дударыкі”. Яго артысты разам з
мастацкім кіраўніком пабывалі
амальу40краін
 ахзамежжа,далі звыш 500 канцэртаў, атрымалі10Гран-прынаміжнародных
фестывалях.Заслужаныаматарскі дзіцячы фальклорны калектыў цяпер смела можна лічыць
адной з нацыян
 альных каштоўнасцяў Беларусі. Дзясяткі тры
таленавітых дзяцей розных узростаў,непрафесійныхартыстаў
ствараюць на сцэне дзівоснае
шоу:віртуознаграюцьнагармоніках, дудках, дудах, скрыпках,
акарынах,цымбалах,барабанахі
бубнах,атойначыгункахціпілах, пральных дошках, звычайных чарацінках ці саломінках. І
спяваюць,ітанцуюць.Выступаюцьпаўсімсвеце,наватуПарыжы, у штаб-кватэры ЮНЕСКА
давалі канцэрт у маі 2014 года:
там у вялікай канцэртнай зале
прайшоў канцэрт “Дударыкаў”
сумесназНацыян
 альнымакадэмічнымрускімнароднымхорам
імя Пятніцкага. Канцэрт ладзіўсязнагоды60-годдзяўступленняБеларусідыРасііўЮНЕСКА.
Музыка-самавук — таксама
й“бацька”гурта“Мінскіямузыкі”,якомуўжобольшза20гадоў
ігалоўныў“Сямейнымансамблі
Ровенскіх” (створаны ў 1980-м).
Неўсеведаюць,алежРовенскіз
аднадумцамістварыліў14-ймінскайгімназіі,дзеаднараджэння
жывуць“Дударыкі”,яшчэйМузей беларускай культуры й побыту:існуез1985года.АМузей
музычных інструментаў заснаваны там жа ў 2003-м. Так што
шырокім фронтам сын салдата
Перамогізмагаеццазадухоўную
моц Бацькаўшчыны, узяўшы
за аснову народную беларускую
культуру,“мабілізаваўшы”ўсвае
шэрагі, у глабальныя творчыя
праектыюныяталентызМінска,
сваіхсямейнікаў.Апошніхварта
й пералічыць: гэта жонка Лідзія
Яўгенаўна, трое іх дзяцей (Марыя, Віталь і Васіль), а таксама
ўнукіЛінаіЛаліта,Дзіма,Мікіта,Ілона,СафіяіЦімоха.Самжа
Дзмітры Дзмітравіч з 12 гадоў
іграўна12традыцыйныхінструментах,засвоіўбагатырэпертуар
полекінайгрышаўпесеннайКапыльшчыны, цяпер ён увогуле,
яккажуць,наўсерукімайстар.
І тут да месца будзе сказаць: ёсць у Музеі музычных
інструментаў і трафейны гармонік-“венка”,зякогапачынаўся калісьці музычны лёс гэтага
“Заслужанагадзеячакультуры”,
а таксама й “Выдатніка адукацыі”Беларусі.
Сам жа Дзмітры Ровенскі — сын кавалерыста, казака
зКубані,яківызваляўБеларусь,
Мінск у складзе арміі генерала
Бялова. Ён дайшоў да Берліна
і — бывае ж такое не толькі ў
кіно! — вярнуўся пасля Перамогі з шашкаю, з трафейным
гармонікам на беларускую КапыльшчынудадзяўчынызвёскіРжаўкіЛіныНагорнай,якую
пакахаўувайну.Зёюіажаніўся.
Пэўна ж, і той гармонік“венка”маркіHohner—невы-

падковаядэтальужыцці салдата Ровенскага.
Ёсць у родзе паданне:
ягоны бацька-дваранін
Фёдар Аляксандравіч
пасля рэвалюцыі ўсю
маёмасць аддаў бальшавікам добраахвотна, — толькі скрыпку
пакінуўусабе.
“Дзед
адукаваны
быў,іўсетрыдачкіяго
мелі вышэйшую адукацыю, — расказаў мне
музыка. — Ён добра
граў на скрыпцы, любоў да музыкі й дапамагласям’і,скажамтак,
непралетарскага пахоУ сына салдата — “мірныя” ўзнагароды
джання выжыць за савецкім часам. Зарабляў
на жыццё, працуючы ў школе ягопадарыўмне.Яўжомелодыі
настаўнікам музыкі й спеваў. падбіраў. Дапамагала й мама:
Потым — вайна, дочкі пайшлі спявалахораша,аяспрабаваўпанафронт.Ацалелаўагнівайны дыгрываць. У дзяцінстве ж найтолькімаяцёткаАксана,другая лепш,пераконваўсяўтымнераз,
згарэлаўсамалёце,трэцяя—у музыцы вучыцца. Не паверыце:
танку.Абацькумаймубудучаму першае вяселле я сыграў з сябй18-цінебыло,дыкёнгодсабе рамСашкам,калімыяшчэўшкодадаўітаксамапайшоўваяваць. лунехадзілі!Зтагойпачалося:
ІвосьжалёспавёўягодаПера- запрашалінавечарынкі,гулянкі.
могіпразБеларусь,якаяйстала Жыў я да школы ў вёсцы РжаўРадзімаю для мяне (нарадзіўся цыўбабуліСерафімы.Тамнавяў канцы 1947-га, у пашпарце селлях,фэстахгралімузыкі,дый
запісаны1948-ы),маіхдзяцейі самаянацудоўнаспявала,танцаўнукаў”.
вала,мянедамузыкіпадахвочваКубанскі казак, бравы стар- ла—родіпамамінайлінііўнас
шына эскадрона, калі здабыў музычнывельмі,спеўныбыў”.

Былайтакаянавука:
у 12 гадоў пры Палацы культуры ў Капылі
ён закончыў духавую
школу па класе барытона. Пазней іграў вяселлі ўжо і ў складзе
духавога аркестра, з
“макароннікамі”—так
звалі музыкантаў, што
прайшлі службу ў ваенных аркестрах. А з
1961-га яны з

Той самы гармонік-“венка”

бацькам і сястрою Людмілай
ігралі таксама ў “Капыльскіх
дударах”. То быў вядомы гурт.
Наватфільмыпраягоздымалі,
парадыёчастаягомузыкагучала.ІкаліўМінскуўжоДзмітры
Ровенскі ствараў дзіцячы гурт,
тоназваўяго“Дударыкі”—іў
памяць пра людзей, з якімі пачынаўвыходзіцьнавялікіясцэныБеларусі.

Здымак на памяць у Штаб-кватэры ЮНЕСКА. Парыж, май 2014 г.

з сябрамі Вялікую Перамогу,
здаўсяўсалодкіпалонпрыгажуні-беларусцыЛіне.БацькаАмброжый якой, дарэчы, цудоўна
граўнабарабане,самірабіўіх,
а ў вайну загінуў на фронце. У
Каўнасеказакзакончыўміліцэйскуюшколу,вярнуўсяўКапыльскі раён: участковым працаваў,
потымследчым.Ягонесталаў
1968-м, калі сын Дзмітры ў арміі служыў. Дарэчы, у Маскве,
у элітных войсках: стаяў на ганаровайварцеўМаўзалеі.
Але вернемся ў вяскова-капыльскаедзяцінствамузыкі.“Якраз трафейны гармонік-“венка”
йабудзіў,напэўна,мойспадчынны музычны талент,— разважае
Дзмітры Дзмітравіч. — Складаны гармонік нямецкага строю
(на жым і разжым мяхоў там —
розныя гукі), а я на ім вучыўся граць. Ён жа, можна лічыць,
і самы першы экспанат у Музеі
музінструментаў,аіхужоза350.
Мойтата,якідзед,вельмілюбіў
музыку, і гармонік часам браў
урукі.Нуіятудыж…Аякспоўніласямнепяцьгадоў,тобацька

Летась у адным з тэкстаў,
прысвечаных 70-годдзю ДзмітрыяРовенскага,япрачытаў:тое
першаебыловяселлеягосуседа
ЛеанідаВілейкі.Амаленькімузыка так запомніўся маладым,
што жаніх і нявеста потым запрасілі Ровенскага сыграць і
наіхзалатымвяселлі.
Дзмітры згадвае, што амаль
усе Нагорныя гралі на розных
інструментах, хоць не мелі музычнай адукацыі. З радні склаўся цэлы аркестр! Тых музыкаў з
вёскіКазакоўкінаКапыльшчыне
звалі “Сляпыя”: бо іх кіраўнік
Уладзімір Міхайлавіч Давідовіч
быўзусімсляпы.Іамальштобез
пальцаў:уягоўрукахразарваўся снарад. А як іграў на баяне!
Вялікую школу з тымі музыкамі
прайшоў і стваральнік “Дударыкаў”: “Са “Сляпымі” я й пазней
шматадыграў.З66-гаўжоўМінскужыў,апрыязджаўзімінаКапыльшчыну граць, і вельмі многамуўіхнавучыўся”.У60-ягады
тойсамадзейныгуртпрадстаўляў
КапыльшчынуйнаІУсесаюзным
фестывалімастацкайтворчасці.

Вялікая ўдзячнасць бацькусалдату за жыццёвую навуку,
за прывітую з ранняга дзяцінствалюбоўдапарадку,дапрацы,
атаксамайдамузыкіжывеўяго
сэрцы й цяпер. Дзмітры Дзмітравічрасказаўмненядаўна,што
50гадоўшукаўфільм1963года
“Беларускія напевы” пра “Капыльскіхдудароў”—ізнайшоўтакіягоўархівеўДзяржынску.
Тамёсцьнакадрах,расказвае,і
яго настаўнік Аляксей ФядотавічКлякін,іянызбацькам.
Упрацягвосьгэтыхнататкаў
я рыхтую тэкст пад рубрыкай

“МузыкаПерамогі”.Кабпадрабязней расказаць пра ўнікальныя музінструменты з багатай
калекцыі Дзмітрыя Ровенскага,
такціінакшзвязаныязягобацькам-салдатамдыіншыміветэранаміВялікайАйчыннай.
Пра тое, якім вялікім аўтарытэтам для дзяцей былі іх
бацькі-франтавікі, партызаны,
мы згадвалі, калі Дзмітры Ровенскі наведаўся ў рэдакцыю.
ЯмузЧыліперадаўукалекцыю
два экзатычныя музінструменты наш сябар, былы капітан
дальняга плавання Пётр Рабко.
Гэта ўкраінец з Чарнігаўшчыны,бацькаягозагінуўу1944-м,
вызваляючы Беларусь — і таму сябе лічыць беларусам. Раней гэты нястомны вандроўнік
бываў у гасцях у “Дударыкаў”,
слухаў іх музыку, спевы. Ровенскі з Рабко — абодва сыны
франтавікоў! — вельмі хутка
пасябравалі.ЦяперПётрДзям’янавічпаўсімсвецепразінтэрнэт расказвае, што за цуд ёсць
уБеларусі,дзеліццаспасылкамі
на іх відэа. І вырашыў зрабіць
заакіянскі падарунак сябрам.
ДзмітрыДзмітравічзцікавасцю
аглядваўякчылійскуюакарыну
(паспрабаваўіграць),такірэчз
рознаўзроўневымі драўлянымі
цыліндрыкамі ў два рады (таксама духавы інструмент). Папрасіў перадаць вялікі дзякуй
сябру-дабрадзею.
І яшчэ штрых да гісторыі
з гармонікам-“венкаю”, з якога пачыналася музычная дарога
Майстра. Дарэчы, апошняе вызначэнне ўжо не проста словы:
наМіжнародныммузычнымконкурсеімяІванаМаланінаўНовасібірску ў 2014-м ён з Антонам
Лукашэвічам атрымаў Гран-пры
ўнамінацыі“Настаўніківучань”.
Быўушанаваныганаровымзваннем “Народны гарманіст Зямлі
Рускай”.Дыквось,пра“венку”.
Назва,мусіць,такаяпрыстала—
бо карані гармоніка недзе пад
напоўненаю музыкай Венаю. І
дзіўнымчынамтуды,уАўстрыю
занесласілатворчасцісынасалдатазяго“Дударыкамі”.Ушматфарбнымбуклецеда45-хугодкаў
гуртаёсцьфота-2012уАўстрыі:
там “Дударыкі” з прэзідэнтам
фестывалюфальклорныхгуртоў,
генералам Х. Эберлам. Ровенскі
патлумачыў: і ў 2014-м гурт
выступаў там. Генерал Эберл у
2012-м уручыў сыну савецкага
салдата медаль за прапаганду
народнайкультурыўЕўропе.Запрашэнненафэстмаюцьісёлета.
Цікава:ціведаюцьтам,штоякраз
трафейны гармонік-“венка” і
павёўхлопчыказКапыльшчыны,
звёскіРжаўкіўвялікімузычны
свет?
Iван Ждановiч

Дарэчы. Дзмітры Ровенскі мне сказаў: на гармоніку граў і
знакамітымаршалГеоргійЖукаў—маршалПерамогі.Урасійскім
серыяле“Жуков”—яговобразстварыўАляксандрВалуеў—ёсць
эпізод,дземаршалнагармонікуграе.Уліпені2015-гагурт“Мінскія
музыкі” выступаў у горадзе Жукаў — на радзіме палкаводца, у
Калужскай вобласці. Тады кіраўніцтва Фонду імя Г.К.Жукава
ўшанавалаДзмітрыяРовенскагамедалём“Замужнасцьілюбоўда
Айчыны”.Сімвалічна!Паколькіжмарыцькіраўнік“Дударыкаў”
знайсціспонсараў,кабзладзіцьгастролігуртапагарадахРасіі—
томожадаюбілеюВызваленняБеларусіціПерамогітоезрабіць?
Якпадарунакрасіянам,братняйкраіне,зякойуДзмітрыяРовенскага,якізБеларуссю,ёсцьмоцнаякрэўнаяповязь.

ЮБілеЙ
Адкрываючы імпрэзу, вітала ўсіх старшыня таварыства
Алёна Лазарава. Потым старшыня Саюза беларусаў Латвіі
Валянціна Піскунова казала,
што “Прамень” — адна з найстарэйшых беларускіх суполак
у краіне, адзін з заснавальнікаў СБЛ.Таварыства працуе
ўжо30гадоў,маешматузнагарод ад Мінкультуры Беларусі,
а ў кастрычніку 2018-га было
адзначана й Міністэрствам замежныхспраўБеларусізаважкі ўнёсак у развіццё добрасуседскіхадносінпаміжЛатвіяйі
Беларуссю.Каштоўныскладнік
беларускагарухуўЛатвіітаксама—ансамбльбеларускайпесні“Надзея”.Адчасустварэння
ён дасягнуў высокага майстэрства, палюбіўся слухачам, пастаянна ўдзельнічае ў святах
песні, за што атрымаў падзяку
іадПрэзідэнтаЛатвііРаймандса Веяніса. Людміла Піскунова
таксама зачытала прывітальны
лістадМінкультурыБеларусі.
ДалейюбіляраўадімяРыжскай Думы й Дэпартамента
адукацыі, культуры й спорту
віншаваў Арніс Мілтыньш. Ён
уручыў Алёне Лазаравай Ганаровую грамату, падзякаваў
за плённую працу таварыства
накарысцьяднанняграмадства,
пажадаўпоспехаўусёйбеларускайдыяспары.Юбіляраўвіталі:
прадстаўнік Дома недзяржаўных арганізацый Зінта Гуганэ,
дарадца-пасланнік Амбасады
Беларусі ў Латвіі Аляксей Мацюхевіч і айцец Алег Пелевін,
протаіерэй праваслаўнай царквыСвятогаАрхангелаМіхаіла.
Вялікі канцэрт распачаўся
радкаміЯнкіКупалы:“Яадвас
далёка, бацькаўскія гоні,/ На
другое неба я гляджу сягоння,/ Але ў думках, сэрцы толькі вас вітаю,/ Як і жыў, жыву
я ў сваім родным краі./ І няма
насвецетойвялікаймеры,/Іняма на свеце тых каваных дзвераў,/Кабхоцьнагадзіну,убудні
ціўнядзелю/МянеадРадзімы
адарваць сумелі”. На сцэну
выйшаў гурт-юбіляр “Надзея”
(музычны кіраўнік — Ларыса Люцько). І загучалі песні:
акапэльна — “Явар і каліна”
на словы Янкі Купалы, народная “Шчодры вечар”, а пасля
пад акампанемент акардэона
Дар’іГрышынай—“Цісвет,ці
світае”ды“Гары,касцёр”.
Вядучыя Алёна Міцкевіч і
ЯгорЛазараўзнаёміліўсіхзгісторыяй ансамбля. Нагадалі, як
у 1988-м, на хвалі перабудовы
ў СССР, савецкія людзі пачалі
ўспамінаць пра нацыянальныя
карані, гуртавацца. У рыжскіх
беларусаўазначыўсягуртокспевакоўзлюдзейрозныхузростаў
іпрафесій,якіхпаядноўвалабеларускаякультура,роднаяпесня.
Кіраўніцтва ўзяла на сябе Ніла
Александровіч, настаўніца спеваўаднойсашколРыгі.Апершаюпесняйгуртастала“Люблю
мойкрай”насловыКанстанцыі
Буйло, далей пайшоў шэраг
народных. Паступова да гурта далучаліся беларусы з Огрэ,
Олайнэ,Вангажы.З’явіўсяканцэртмайстар Валеры Буль, ён і
цяпер сябруе з гуртом, напісаў
музыку для некаторых песень.
Пачалі выяўляцца салісты, іх
насвяцепрадстаўлялі:сур’ёзны,
адказнычалавекСімаСмірнова,
шчыры аматар народнай песні
Галіна Берзіня, “наш званочак”
Дана Марцюшова, уважлівая й
добразычліваяНадзеяПяткевіч.
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“Надзея” плюс “Прамень”

Урачыстая вечарына ў гонар 30-годдзя ансамбля беларускай
песні “Надзея” і Беларускага таварыства “Прамень” прайшла
ў шматлюднай зале Рыжскага Латышскага таварыства
Тыя, хто стаяў ля вытокаў
“Надзеі”,кажуць:спевакіадчувалі сябе маленькім лісточкам
на магутным дрэве народнай
культуры.Першаевыступленне
гурта на людзях прайшло
31кастрычніка1990года:навечарыне, прысвечанай 500-годдзю з дня нараджэння Францыска Скарыны, якую ладзіла
суполка “Прамень”. Невялічкі
гуртвыйшаўнасцэну.Усехваляваліся… А прынялі спевакоў
вельмі цёпла й добразычліва,
грамада была ўзрушана гучаннем роднай мовы, хараством і
мілагучнасцюпесень.Тоейнадало сіл, упэўненасці выканаўцам,кіраўніцы.
Безумоўна, шлях “Надзеі”
непарыўнаспалучаныздзейнасцю суполкі “Прамень”, якая з
першых дзён існавання (1988)
мае мэту захоўваць беларускуюмовуўЛатвіі,узнаўляць
нацыянальныятрадыцыі,ладзіць мастацкую самадзейнасць, выпускаць беларускую газету ў Прыбалтыцы. І
мясцовыя беларусы хлынулі ў
“Прамень”, бо выдатна сябе адчувалі ў коле шчырых і спачувальных супляменнікаў, маглі
рэалізаваць тут свае таленты.
Пра цесныя сувязі таварыства й
ансамбля казалі дырэктар Латвійскага Цэнтра нацыянальных
культурСігнэПуят эіспецыяліст
цэнтраAйгаВасілеўская,супрацоўнікіМінкультурыЛатвііДзянісКраталаўіКрысцінаЛіепіня.
Шаноўныя госці віншавалі ўсіх
з юбілеем. І падарункам стала
з’яўленне на сцэне гасцей з Беларусі: заслужанага аматарскага калектыву фольк-шоу балета
“Альянс”згімназіі-каледжамастацтваў горада Бабруйска. Першы ж танец “Кросны” выклікаў
авацыі: так прыгожа, энергічна,
спрытнайзладжанавыглядалій
рухалісятанцоры!“Альянс”быў
раней на Беларускім кірмашы
ў Даўгаўпілсе, а летам 2019-га
плануецца паездка “Надзеі” ў
Бабруйск на Міжнародны фестываль“Вянокдружбы”.
У другой частцы канцэрта
на сцэну выйшаў гурт “Надзея”,
перамяніўшы касцюмы. Гучала старадаўняя царкоўная песня
“Ой,наморы,моры”,апасля—
хваласпеў “Свету заступніца”

напева Пюхціцкага манастыра
на словы Ю.Жадоўскай (перакладнабеларускуюмовуАлёны
Міцкевіч) прысвечаная Божай
маці.Песнігучалічысцютка,пранізліва, краналі найтонкія струныдушы.Потымдоўганезмаўкалі апладысменты. І вось ужо
насцэне—госцязМінска,даўняя сяброўка “Праменя”, пісь-

Алёна Лазарава

менніца,сцэнарыстка,навукоўца
Наталля Голубева. Яна расказала,штодаўноіўважліваназірае
за суполкай, вітае ўсе ініцыят ывы,дзівіццашырынітворчыхзадумаў, праектаў актывістаў. Госцяпадарылаюбілярамсвяточны
ручнік, выказала гатоўнасць дапамагацьувыпускукнігі,фільма
пражыццёйдзейнасцьбеларусаў
Латвіі. Яе выступленне падтрымалі дырэктар Акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага ўніверсітэта
Вента Коцэрэ і кіраўніца Беларускага інфармацыйнага цэнтра
ЛіндаЭлтэрманэ.Былаўшанаванапамяцьспевака,баяністаСтаніслава Клімава — ён і акампанаваў ансамблю, і пісаў музыку
давершаў.Летасьбыло80гадоў
адчасуягонараджэння.Угонар
Станіслава Клімава — спевакабаяніста,якіакампанаваўансамблюіпісаўмузыку—гучалаяго
любімаяпесня.
З1994годатаварыства“Прамень” пачало выпуск газеты з

такойжаназвай.Уяестварэнне
многасілуклаліВалянцінаПіскунова, Алесь Карповіч, Лявон
Шакавец, Раіса Сакалова, Валянціна Шыбаева ды іншыя.
Да24кастрычніка2016годагалоўным рэдактарам “Праменя”
быўЛявонШакавец:журналіст,
таленавіты апавядальнік. Ён
шмат пісаў пра жыццё беларусаў, удзельнічаў у выданні кнігі “Прамень” (2008), зборніка
вершаўлатвійскіхбеларусаў“А
водарРадзімыўсёклічаікліча”.
Яго памяці ансамбль таксама
прысвяціў песню. Алёна Лазаравапотымнагадала,штоўрозныя гады суполкаю “Прамень”
паслядоўна кіравалі: ВалянцінаКліменка(да1991г.),Алесь
Карповіч (1991–1996), Мікола
Буры (1996–2003), Валянціна
Піскунова(2003–2011).
І Ніла Александровіч,
першаямузычнаякіраўніца
гурта“Надзея”,былаўшанаваная: прыехала на свята з
Мінска.ІЗояКальвіш,якая
працавалазгуртом(1989–
2006)—самародакішчырая душа. Пры ёй значна
пашырыўся, узбагаціўся
рэпертуар, ансамбль пачаў
удзельнічаць у песенных фэстах Латвіі й Беларусі. Выпусцілікампакт-дыск.ЗояКальвіш
ушанавана Ганаровай граматай
Мінкультуры Беларусі. Трэцяя
кіраўніца гурта — Людміла
Серада — працягнула справу
папярэдніц да 2016 года. Гэта прафесіянал, творчая асоба.
Яна акцэнтавала ўвагу на новых формах гучання песень,
развівалавакальныяздольнасці
спевакоў. На штогадовых аглядах гурт ацэньваўся высокімі
баламі,“Надзея”ездзіланафестывалі ў Літву, Эстонію, Беларусь,многавыступалаўЛатвіі.
Людміла ўшанавана Ганаровай
граматай Мінкультуры Беларусі, граматай Рэспубліканскага
цэнтра нацыянальных культур
Беларусі.
З удзячнасцю Алёна Лазарава паклікала на сцэну й
шматгадовых актывістаў таварыства “Прамень”, што стаялі
лявытокаўсуполкі,песеннага
гурта:ВалянцінуШыбаеву,Сіму Смірнову, Раісу Сакалову,
АлёнуМіцкевіч,ІосіфаЦырга-

5

новіча, Міхаіла Саўчука, Галіну Междрэю, акампаніятараў
Сяргея Калеснікава і Валерыя
Буля. Ветэраны з натхненнем
спявалі знакавую для нас песню “Люблю мой край”. Усе
“першапраходцы” атрымалі
падзякі, падарункі, пад апладысментысышлісасцэны.Паэт Станіслаў Валодзька, сябар
суполкі “Уздым” з Даўгаўпілса,чытаўсваевершы,прысвечаныя “Праменю” і “Надзеі”,
потым яны разам з уздымаўцамВалерыемАмбросавымвіталіюбіляраў.Даіхдалучылісяактывістысуполак“Мара”з
Ліепаі,“Злата”зЕлгавы,“Узоры”зЛіван.Зноўгучаліпесні,
а спевакоў зменьвалі танцоры
з “Альянса” — госці паказалі
пяць цудоўных народных танцаў з “Лявоніхай” напрыканцы.А“Надзея”ўтойжаплыні
спявала “Чабатуху”, поўную
народнага гумару й весялосці.
ЗаладоўганеадпускаласалісткуЗоюКальвіш,гуртіакампаніятараСавуЗіха.
Далей вядучыя расказалі:
у 2011-м на чале “Праменя”
стала Алёна Лазарава, і з яе
прыходам суполка набыла новаедыханне.Алёна—чалавек
творчы, рознабаковы, са шчырай душой і гарачым сэрцам,
янарухаеўсёновыяініцыятывы, дабіваецца іх здзяйснення.
Скажам,шматувагіцяпернадаецца культурна-адукацыйным
праектам. З яе падачы штогод
праводзяццаўЛатвііДнібеларускайкультуры,падтрыманыя
СБЛ.Добры плён мае Конкурс
даследчых работ “Беларусы
Латвіі. Мінулае і сучаснасць”:
за5гадоўпадрыхтавана65работ. А колькі ўсяго цікавага
ўмясціўпраект“Ручнік—традыцыйны элемент беларускай
культуры”!(Пратое—утэкстах“Родныясэрцуўзоры”(ГР,
22.06.2016), “Латвійскаму народуўдар”(ГР,28.12.2018).—
Рэд.)
Апошнія  два гады ансамблем “Надзея” кіруе Ларыса
Люцько,педагогмузычнайшколыйвыдатнаяспявачка.Шліфуецца майстэрства спевакоў, пашыраецца рэпертуар. Ларыса з
ГалінайПаляковайспяваеіўпапулярным вакальным “Класікдуэце”,ёнвыканаўнасвяцепесню“Аўполівярба”падгітарны
акампанемент Іны Райхманэ.
Выступалі й салісты “Надзеі”:
АлёнаЛазаравайСвятланаАстроўская(песня“Ручнік”насловы Станіслава Валодзькі), Зоя
КальвішіНадзеяПяткевіч(“Калягаю,там,дзерэчка”).АЛюдміла Сінкевіч спявала “Па-над
белымпухамвішняў”насловы
Максіма Багдановіча. Уразіла
ўсіх сям’я Мараніных: мама і
тры дачкі цудоўна праспявалі
народнуюпесню“Ручнікі”.Выступаў яшчэ інструментальны
дуэт — Дар’я Грышына з Інай
Райхманэ.
Кожны з удзельнікаў гурта
“Надзея” — па-свойму цікавы,
таленавітыспявак.Мыдзякуем
вам, сябры, і жадаем здароўя,
новыхтворчыхздзяйсненняў.
Па традыцыі вечарыну закончылі агульнай песняй “Родны край” — своеасаблівым
гімнамбеларусаўзамежжа.Спяваластоячыўсязала,натхнёная
агульным настроем цеплыні й
дабразычлівасці.
Алёна Міцкевіч,
сябаррэдкалегіігазеты
беларусаўЛатвіі“Прамень”
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ЛіНія жыцця

Тысячы ніцяў, якія не парваць
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Пасля вайны пакутнікаў
з-пад Азарычаў прызналі вязнямі канцлагераў, таму маці
Сяргея, сёстры яе атрымлівалі
кампенсацыю ад Нямеччыны.
“Школьныя гады мамы прыйшліся на цяжкую пару, змагла
яна закончыць толькі пачатковую школу,— патлумачыў
ён.—Казала:утойчасунасботаў,сынок,небыло,кабушколу
хадзіць.Дляяестрашнаюзгадкайправайну,пасляваеннычас
быўголад,ітамупатрадыцыіў
талерцы нельга было пакінуць
нікрошачкіежынаватмне,найменшамуўсям’і”.
Убабруйскайсям’іМартынкевічаў, як і большасць людзей
у горадзе, размаўлялі па-руску,
і вучоба так вялася ў гарадскіх
школах.Дымойсуразмоўца,які
нарадзіўся 11 мая 1962 года, і
да роднай мовы далучаўся. Тамуспрыялішкольныязаняткіпа
беларускай мове й літаратуры,
шматлікія радыё- і тэлеперадачы,спектаклідлядзяцейутэатрах,кнігі,перыядычныдрук.Ён
памятае “Палескіх рабінзонаў”
Янкі Маўра, “Міколку-паравоза”МіхасяЛынькова,творыІвана Навуменкі, Івана Шамякіна,
ВасіляХомчанкі,ІванаМележа,
МаксімаТанкадымногіхіншых.
А як мой суразмоўца ўпершыню трапіў у Піцер? Пасля
восьмагакласазБабруйскапаехаў на экскурсію ў Ленінград,
кватараваўуроднагадзядзькіпа
маці. Палюбіў горад, вырашыў
у ім застацца. Бацькі не пярэчылі,іСяргейуследзастрыечным братам пайшоў вучыцца
на электрыка. Пасялілі беларуса ў рабочы інтэрнат, дзе жылі равеснікі з розных месцаў
СССР.Тамёнупершынюадчуў,
штотакоеземлякі,тугапаБацькаўшчыне. Калі ж было надта цяжка, то гаварылі з братам
на беларускай мове — і адступалатуга,падымаўсянастрой.
Пачынаўсяжвайсковышлях
Сяргея Мартынкевіча з факультэта журналістыкі Львоўскага
вышэйшага ваенна-палітычнага
вучылішча. Перад тым, у ПТВ
пры Металічным заводзе, ён
быў старастам групы, займаўся грамадскаю працай, быў любімцам выкладчыцы па этыцы,
эстэтыцыйлітаратуры.Тамнавучыўсябіцца(іпастаяцьзасябе), працаваць напільнікам, малатком і зубілам, асвоіў асновы
электраманцёрскай справы. Ды,
аднак, добра запомніў, як рабацягі з 13-га механазборачнага
цэхаказаліямупадчаспрактыкі:“Нетваёгэтамесца,хлопец!
Ідзі адсюль туды, куды душа
цягне”.Двойчыпаступаўуваеннае вучылішча: вялікі конкурс,
а ведаў малавата. Як зрэзаўся
першы раз, то вярнуўся на завод, працаваў — і рыхтаваўся,
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хадзіўнападрыхтоўчыякурсыў
Палітэхнічныінстытут.Аўрэшце стаў курсантам Львоўскага
ВВПВ. Для Мартынкевіча прыкладамі “делать жизнь с кого”
быў бабруйскі ваенрук-франтавікШункевічдыягопершаянастаўніцаМарыяПанфілаўна,былаяпартызанка.Дыяшчэбацька
Сяргея,калішчыра,небыўпрыхільнікамсавецкайулады:востраперажываўнесправядлівасць,
яго раздражнялі “пустаслоўе”,
“паказуха”.Датагожудаўнічас
арыштаваліягобацьку-хлебароба,прыпісаліямуантысавецкую
дзейнасць і саслалі на Поўнач.
Антон Мартынкевіч, па словах
сына, верыў у сілу друкаванага
словаіўсімпакрыўджанымраіў
пісаць у газеты: каб дамагчыся
праўды. Сам выпісваў “Труд” і
“Советскую Белоруссию”, гарадскуюгазету“Камуніст”,што
выходзіла на беларускай мове.
Такштойпавагабацькідапрэсы,сцвярджаежурналіст-прафесіянал,паўплываланаяговыбар.
Афіцэрскую службу лейтэнант Мартынкевіч пачаў у Запаляр’і — супрацоўнікам рэдакцыі газеты мотастралковай
дывізіі.Яготэкстыдрукавалісяі
ўармейскай,акруговайгазетах.
Калі ж яму сустракаліся вартыя ўвагі ўраджэнцы Беларусі,
топісаўпраіхінарадзімуўзорных воінаў: у рэдакцыі абласных, раённых газет. Належны
ўзровень журналісцкага майстэрства беларуса заўважылі
ў акруговай газеце “На страже
Родины”.Каліў1988-мСяргей
выканаў некалькі канкрэтных
заданняў кіраўніцтва рэдакцыі,
яго запрасілі на размову да галоўнага рэдактара. Неўзабаве
ён — ужо штатны супрацоўнік
аддзелакамсамольскагажыцця.
У90-ягадыцяжкажылосясупрацоўнікам рэдакцыі, друкарні
акружной газеты: фінансаванне
іхішлозперабоямі.Тамунярэдка журналісты выдавалі друкаваную прадукцыю пад іншымі
кідкімі назвамі, аднак з рэквізітамігазеты—ізатакіявыпускі
ўдаваласямецьхоцьякіягрошы:
на выпуск чарговага “нармальнага” нумара. Прычым актыўную дзейнасць у тым кірунку

Ад рэдакцыі. Днямі Васіль Іванавіч даслаў нам прыемную
навіну:УказамПрэзідэнтаРасііСяргеюМартынкевічупрысвоена званне “Ганаровы работнік культуры Расійскай Федэрацыі”.
Наўрачыстымсходзе21лютагаўМасквеёнпрымаўвіншаванні,
атрымаўзнакіадпаведнаепасведчанне.
Віншуем,СяргейАнтонавіч!Спадзяемся,вашыартыкулыпра
цікавыхсупляменнікаў-беларусаўзСанкт-Пецярбургадыіншых
месцаўРасіітаксамабудуцьз’яўляццанастаронках“ГоласуРадзімы”.

развіваў і Сяргей: тры гады ён
адказваў за падбор матэрыялаў
для выдання “Автостоп” — і ні
разунесарваўяговыпуск.
У2007-мпадпалкоўнікСяргей Мартынкевіч узяў інтэрв’ю
ў палкоўніка Аркадзя Пінчука — пісьменніка, журналіста,
сцэнарыста. Апошнія гады перад звальненнем у запас той
быў карэспандэнтам “Красной
звезды” па Ленінградскай ваеннай акрузе ды ўзаемадзейнічаў з іх рэдакцыяй. Упершыню
Сяргей даведаўся пра земляка
яшчэўЛьвове—івосьадкрыў
АркадзяФёдаравічазновагабоку. Пераканаўся: яго кнігі “Белый аист летит…”, “Беларусь
партизанская” — грандыёзныя
творы пра Бацькаўшчыну. (Аркадзь Пінчук быў родам з Васілевіч — гэта Рэчыцкі раён
Гомельшчыны.
Падрабязней
пра яго напісаў сябар, ваенны
журналіст Міхаіл Захарчук з
Масквы тут: https://www.sb.by/
artіcles/on-opіsal-svoyu-smertv-poslednem-romane-belyy-aіstletіt-.html — Рэд.) Мартынкевіч
убачыўпадабенствасвайголёсу
з лёсам суразмоўцы: іх дзяды
былі рэпрэсаваныя ў 30-я, маці
знаходзілісяўканцлагерыўАзарычах,саміянысталіваеннымі
журналістамі… Падрыхтаваны
тэкст Сяргей накіраваў у беларускуюгазету“Літаратураімастацтва”,ёнбыўапублікаваны.
Гутарка з Аркадзем Пінчуком прымусіла журналіста
з іншага ракурсу паглядзець
на гісторыю Беларусі, паглыбіццаўяе.Пасляінтэрв’юземлякі зблізіліся, а Сяргей пачаў
лічыць Аркадзя Фёдаравіча
сваім духоўным настаўнікам.
І трагедыяй для яго стала, калі
старэйшы таварыш пайшоў з
жыцця.Удзень85-годдзяАркадзяПінчукаёнзладзіўвечарыну
памяцізудзеламсваякоўнябожчыка, журналістаў, актывістаў
суполкі “Расійска-беларускае
братэрства”, Беларускай культурна-нацыянальнай аўтаноміі
Санкт-Пецярбурга, прадстаўнікоў мясцовага аддзялення ПасольстваБеларусіўРасіі.
Год 2008-ы стаў для беларуса знамянальным: ён узначаліў
рэдакцыюгазеты“НастражеРодины”, атрымаў званне палкоўніка,датагожзавізаваўудрукі
выхадусвет28-тысячнынумар.
І на новай пасадзе журналіст
шматпіша:стаўлаўрэатамконкурсуМінабароныРасіі“Слово,
ведущеевбой”(2008).У2009-м
ён стаў пераможцам конкурсу
“Патриот России”. Публікуецца
й на старонках беларускіх вы-

данняў. Некалькі разоў Сяргей
Мартынкевіч наведваў Беларусь, калі ладзіліся прэс-туры
для расійскіх журналістаў, а па
выніках—друкаваўматэрыялы
якусваёйгазеце,такіўіншых
выданнях. У 2011-м Пастаянны камітэт Саюзнай дзяржавы
прызнаў яго лаўрэатам конкурсужурналісцкіхработ“Расія—
Беларусь. Крок у будучыню”.
За ўнёсак у развіццё добрасуседскіх сувязяў паміж братнімі
краінаміёнадзначаныпадзякай
УпаўнаважанагапасправахрэлігійінацыянальнасцяўБеларусі.
У другой палове “нулявых”
гадоўпрайшлочарговаерэфармаванне Узброеных сіл Расіі,
што закранула й ваенныя СМІ.
У рэдакцыях газет ліквідаваліся пасады ваеннаслужачых,
наіхмесцаўзяліграмадзянскіх
людзей. І палкоўніку Сяргею
Мартынкевічу прапанавалі застацца на пасадзе — у статусе
грамадзянскага спецыяліста.
Ёнзвольніўсяўзапасіўтойжа
дзеньбыўзацверджаныгалоўрэдамгазеты.Аміжтымпераход
нановыштатнырасклад—крок
няпросты.Цяперпасадымогуць
займацьіжурналісты,якіяпорахуненюхалі.Алежтрэбарасказвацьпражыццё,дзейнасцьвойскаўакругі,ускладякойувайшлі
былаяМаскоўскаяваеннаяакруга,БалтыйскідыПаўночныфлаты. У гэтай сітуацыі галоўрэд
звярнуўся да “старой гвардыі”,
прыцягнуў да працы ў рэдакцыі афіцэраў запасу з адпаведным досведам працы, стварыў
ваенкараўскія пасты ў воінскіх
і флоцкіх калектывах. Дзякуючытамугазетапачалавыходзіць
уновымфармацепрактычнабез
перапынку, на высокім узроўні. У 2013 і 2018 гадах Сяргей
Мартынкевічарганізаваўсвяткаванне95-і100-гадовыхюбілеяў
газеты,якуюцяперузначальвае.
Праведзеныя мерапрыемствы
атрымалівысокуюацэнкуякначальнікаў,таківетэранаў.
ТакштонашзямлякСяргей
Мартынкевіч—вядомаяасоба,
прытым не толькі ў Санкт-Пецярбурзе. А ці не шкадуе,
запытаў я, што жыве не ў
Беларусі? “Заўсёды марыў
вярнуцца ў родны край,—
шчыра кажа мой суразмоўца.—Хацеўперавесціся у Беларускую ваенную
акругу, у вайсковую газету.
КаліжрухнуўСССР,трэба
былонеяквыжываць.Утой
час хапала цяжкасцяў і ў
Беларусі. Бацькі сталі
пенсіянерамі, пра іх
трэба было клапаціцца. А ў Ленінградзе
ў мяне пасля шматгадовыхблуканняўпакамуналках з’явілася сваё
жыллё, пайшла ў школу
дачка. Я мог зарабіць
і на сям’ю, і чымсьці дапамагаць бацькам. Зрэшты, тое, што
яраблюўРасііпасваёй асноўнай пасадзе,
мяркую, на карысцьіБеларусі:мыж
у Саюзнайдзяржаве”.

Газета “На страже Родины”
асвятляесумесныярасійска-беларускіявайсковыявучэнні,каліяныпраходзяць.Журналісты
ўдзельнічаюць у прэс-турах па
Беларусі, пісалі пра братнюю
краіну. Супрацоўнік рэдакцыі
СяргейПорахаўзкалегамі-паэтамі ў 2017-м зрабіў пераклад
паэмы Якуба Коласа “Сымонмузыка”нарускуюмову.Кнігу
прыгожа аформілі, надрукавалі
ўСанкт-Пецярбурзе—пратое
пісалііўбеларускіхСМІ,аінтэрв’ю Сяргея Мартынкевіча з
ініцыятарамперакладузмясціла
газета“Звязда”.
Варта згадаць, што Сяргей — у актыве суполкі “Расійска-беларускае братэрства”,
якой кіруе прафесар Аляксей
Варанцоў.Далучаныйдаспраў
Беларускайрэгіянальнайнацыянальна-культурнай аўтаноміі
Санкт-Пецярбурга: старшынёй
саветаўсуполцыМікалайРусакевіч.Улікувартыхжурналісцкай увагі піцерскіх беларусаў
мой субяседнік згадаў Мікалая
Андрэйчанку, Мікалая Нікалаева,СяргеяВішняка,народную
артыстку Расіі Ірыну Мазуркевіч ды іншых. “Я з вялікай павагайстаўлюсядамалойрадзімы,— прызнаўся мне Сяргей
Антонавіч.—Назямліпродкаў
жывуцьдзвецёткіпамаці(уРагачовейБабруйску).Старэйшы
братАляксандріягосям’я,што
вярнуліся з Украіны яшчэ ў сярэдзіне 90-х,— таксама ў Бабруйску. Там пахаваныя бацькі.
МянезвязваюцьзБацькаўшчынайтысячыніцяў,хоцьіжывуў
Расіі,прычыміх—непарваць.
Тойшлях,якіпрайшоўбеларускі народ пасля распаду СССР,
выклікае ў мяне вялікі гонар. І
ябудурабіцьусё,каббратэрскі
СаюзРасіідыБеларусіўмацоўваўся”.
Такімі людзьмі, як ураджэнецБабруйскаСяргейМартынкевічганарыццаБеларусь,ганарыццайРасія.
Васіль Шалак,
беларусзСанкт-Пецярбурга

З роднымі на роднай зямлі

тЭрыторыя сяБроЎ

Голас Радзімы серада, 27 лютага, 2019

Хвалі кніжнага шчасця
Згадкі пра тое, чым запомнілася XXVІ Мінская міжнародная
кніжная выстава-кірмаш і які паслясмак пакінула
Неяк раней пасля выставы-кірмашу
я пісаў пра кніжнае мора, у якім павандраваць кожнаму цікава. Можна выбіраць
свае курсы, швартавацца да невядомых
выспаў, спазнаваць новых людзей, новыя
кнігі,апразіх—ікраін
 ы.Развіваючывобразмора,лёгкаўявіцьсабейцёплыяхвалі
кніжнагашчасця,уякіямыакунаемсязгалавойпадчаспадобныхпадзейміжнароднагакультурнагаўзроўню.Прычымлавіўсябенадумцыяшчэўвялізнымвыставачным

павільён
 е,гайдаючысяўхваляхгукаў,вобразаў,галасоў:аздоравабыцьнатакойвыставеняспешнымвандроўнікам,анеўпрэжанымучасавыхамут(тэрміноваўнумар!)
журналістам. Зрэшты, праца ўсё ж робіць
нас, а не толькі мы яе. І таму плюхаўся ў
пругкіх хвалях выставы-кірмашу я такі
не бязмэтна: выбіраў кірункі руху ў адпаведнасцізфарматамроднайгазеты.
Цізапозненыянататкімае?Наўрадці…
Добрая ж кніга, кажуць, гэта сябар на ўсё

жыццё. Мы й цяпер, з сівізною ў галаве,
згадваемтую,шточыталіўдзяцінстве.Тамулагічнаперабрацьупамяціпадзеінядаўняга часу: сустрэчы, фотаздымкі ды кнігі,
штозасталісяпасля“кніжнагацунамі”.Бо
хоцьвыставайпрайшла,апаслясмак(“послевкусие”,праякоекажуцьаматарыякаснайежыйнапояў)застаеццанадоўга.
Падымаем ветразі ўспамінаў. Гартаем
паметкіўблакноце,заглядаемдляпэўнасці
ўтыяінфахвалі,уякіхкупалісякалегі.

Два Ільдары з Татарстана

Казахстанская беларуска
Любоў Шашкова
Паэтку з кніжкамі ў руках я сустрэў непадалёк ад галоўнай
пляцоўківыставы-кірмашу.БольшведаюцьбеларускуможаўАлматы:якжурналістку,паэтэсу.Ранейпрацавалаў“Казахстанскай
правде”,цяпер—намесніцагалоўрэдаўлітаратурна-мастацкімчасопісе“Простор”.ЛюбоўШашковасціплатакстаялапрыстэндзе
выдавецтва “Мастацкая літаратура”. На пытанне, ці ведае гэтую
жанчыну,АлесьБадак,дырэктарвыдавецтва,расплыўсяваўсмешцы:“Нетольківедаю,алейбыўаднымзпершыхчытачоўкнігі”.
УпершынюяетворывыйшліўБеларусіасобнымвыданнемнабеларускаймове.Івыдавецтва“МЛ”датагоспрычынілася.
За такі падарунак Любоў Канстанцінаўна ўдзячная найперш
АлесюКарлюкевічу,цяперМініструінфармацыі.Згадвае,якяшчэ
неведаючыяе,напісаўёнцёплуюрэцэнзіюнападборкувершаў
уаднымзбеларускіхчасопісаў.КнігаЛюбовіШашковай“Лугзалаты”—гэтаўжорадасная,шчасліваярэальнасцьдляўраджэнкі
вёскіВасілёўкі,“штокіламетраўза30адБабруйска”.Ранейтобыў
ПарыцкіраёнМагілёўшчыны.Туюрэальнасць—разамзаўтаркай і Алесем Бадаком — я сфатаграфаваў на цёплай хвалі кніжнага шчасця. Весткі ж прыводжу з маёй публікацыі пра зямлячку (“Крылы для творчага палёту” — ГР, 24.11.2011). Тады якраз
уКазахстаневыйшлаяекніга“Двавольныякрылы”,аўпаэтэсы
быўюбілей—нарадзіласяяна18лістапада1951года.Назвукнігі,
прызнавалася,“нашапталіабедзверадзімы”.Інастварэнневершаў
іпаэмЛюбоўШашковунатхняюцьякБеларусь,такіКазахстан.“З
тымдарамземлякаміляцелаЛюбоўзАлматы,дзеўжосоракгадоў
жывейпрацуе,уМінск,—пісаўяў2011-м.—Паэтку,журналісткузапрасілінапрэзентацыюкнігіказахскагакласікаМухтараАуэзава“ШляхАбая”ўновымперакладзенарускуюмовуАнатолія
Кіма”.ТоможанатуюкнігувершаўпісаўрэцэнзіюАлесьМікалаевіч?
Зямлячказахапляеццадзейнасцюкалегіякрадзімазнаўца,пісьменніка, даследчыка. Пахваліла кнігу Алеся Карлюкевіча “Братэрства”(Мінск,2014)—ёсцьіўнэцеhttps://fіctіonbook.ru/author/
ales_karlyukevіch/bratyerstva/read_onlіne.html. Потым абмеркавалі,
якзберагаеццаўКазахстане,БеларусіпамяцьпраўраджэнцаНясвіжа,даследчыкакультурыказахаўАдольфаЯнушкевіча.Згадаліпра
помнікнаягомагілеўДзягільне(ДзяржынскіраёнпадМінскам)ды
ўнёсакУладзіславаЦыдзікаўягостварэнне,прадаследчыцуФаінуСцяклову,якаявывучаладзейнасцьссыльныхрэвалюцыянераў.
АкнігаАдольфаЯнушкевіча“Дневникииписьмаизпутешествия
показахскимстепям”былавыдадзенаўАлма-Ацеў1966годзе—
Сцякловатамбылаперакладчыцай,аўтаркайпрадмовы.
Вершызборніка“Лугзалаты”перастварылізрускаймовывядомыя беларускія творцы Мікола Мятліцкі ды Казімір Камейша.
Сустрэўапошняганавыставе-кірмашы,ёнказаў:вельмімоцныя,і
тонкія,ібеларускіяпадухувершыўзямлячкізКазахстана.Перакладыжраней,у2014-м,друкавалісяўчасопісе“Полымя”.Яглянуўунэце:у2006-мвершыйпаэмыЛюбовіШашковайпадназвай
“Лугзолотой”выходзіліўАлматы—усерыі“Литературанародов
Казахстана”.Якбачым,кветкамізлугазалатогаяепаэтычнайтворчасцімаюцьмагчымасцьлюбаваццаўрозныхкраін
 ах.

ІхнастэндзеРасііцяжкабылонезаўважыць:вясёлыя,уцюбецейках…Яныахвотнафатаграфавалісязнаведнікамі,прапаноўвалікупіцькнігіТатарскагакніжнагавыдавецтва.Назвуцяпербачу
насваімстале:насімпатычнымюбілейнымкаляндарыку,якізКазаніхлопцы—ІльдарСагдатшындыІльдарХуснутдзінаў—падарылі. Выдавецтва святкуе 100-гадовы юбілей, а паўдзельнічала ў
Мінскайміжнароднайкніжнайвыставе-кірмашыўпершыню.ПрычымхоцьабодваІльдары—кіраўніківысокагарангу,першыўвогулегендырэктарвыдавецтва,аднак,зносілісязнаведнікамістэнда
па-свойску,адкрыта.Спачаткумнепатлумачылі,апотымінасайце
tatknіga.ru я знайшоў: Расія прадставіла нацыянальны стэнд плошчайбольшза200кв.метраў,вялікуюпраграмузудзелампапулярныхпаэтаў,пісьменнікаў.Былонастэндзебольшза500кніг!Якраз
там,дарэчы,сустрэўяйпаэтаМаксімаЗамшава,галоўнагарэдактара“Литературнойгазеты”зфіліжанкаюкавы.Праягораскажу
асобна,іншымчасам,боёнжаўпершынюпераклаўсанетыЯнкі
Купалы на рускую мову. І потым расказваў пра свае ўражанні ад
сустрэчызКупалавымсловам,чытаўперакладынасустрэчызчытачаміўМінску,дорачыімнумар“ЛГ”зрарытэтнайпублікацыяй.
А што ў Татарстане нагадвае пра Беларусь? Пра музей Янкі
КупалыўПячышчах,падКазанню,Ільдарычулі.Прабеларускую
суполкуўгорадзе—таксама,яекіраўнікаСяргеяМарудэнкуведаюць.ЁсцьуКазанівуліцаЯнкіКупалы:“усесябрытамжывуць”.
Знайшлінастэндзецудоўнавыдадзенуюкнігу“СказкинародовТатарстана”(2016).На50-йстаронцыёсцьтамібеларускаянародная
казка“Каня”.Узмесценапісана,штопераказаўяебеларусСяргей
Марудэнка.Гаварыліпраталерантнасцьтатараў:ёсцьурэспубліцы
месцы,дзеамальпобачстаяцьмячэць,сінагога,царква.АўКіраўскімраён
 еёсцьнаватХрамусіхрэлігій.Язгадаў:іунастаклюдзі
жывуць! Скажам, у Іўі, на Гродзеншчыне, Помнік талерантнасці
паставілі — з удзелам ураджэнкі тых месцаў Ядзвігі Юферавай,
вядомайрасійскайжурналісткі.

Два Ільдары з Казані на выставе-кірмашы ў Мінску

Добрым“паромшчыкам”,якідапамагаелітаратурнымзносінам
паміжБеларуссюйТатарстанам,стаўнародныпаэтТатарстанаРобертМінулін.МыўразмовезІльдарамізгадваліпраіхталенавітага
земляка.Пазнейяўдакладніў:ягокнігівершаў“Аднасям’я”,“Начныяптушкі”пабачылісветапошнімчасамуМінскузсяброўскімі
прадмоваміАлесяКарлюкевіча,уперастварэннізтатарскаемовы
адпаведн
 аЯныЯвічіМіколыМятліцкага.
Мы закранулі яшчэ цікавую вельмі для гасцей тэму пра татараўнаБеларусі(ажывуцьпрадстаўнікігэтаганароданабеларускіх
земляхз14стагоддзя!),празнакамітыяаль-кітабы,пашыраныяранейнаБеларусі.Вартанагадаць:“Аль-кітаб”ціпроста“кітаб”паарабскузначыць“кніга”.Убеларускіхмусульмантакзавуццакнігі
рэлігійныя.Адметнасцьбеларускіхаль-кітабаўутым,штопісаліся
яныхоцьарабскаювяззю,алебеларускімісловамі,ботатарымову
нашудобразасвоіл і,арабскуюждалёканеўсеведалі.Шэрагбеларускіхтатар,такіхякпісьменнік,доктарфілалагічныхнавукСцяпанАлександровіч,кампазітарДзмітрыСмольскі,гісторыкІбрагім
Канапацкідыіншыязрабілівялікіўнёсакубеларускуюкультуру.
ВосьбырасказацьпраіхчытачаміўТатарстане!Такаяпрапанова
гасцейзКазанівельмізацікавіла:казалі,праз“паромшчыка”РобертаМінулінабудуцьрухаццаўгэтымкірунку.
Павыставе-кірмашыпадарожнічаў Іван Ждановіч
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Пра беларускую
шляхту
і не толькі
Лютаўскі нумар
туркменскага літаратурнамастацкага часопіса
“Гарагум” (“Каракумы”)
выйшаў з падборкай твораў
беларускіх пісьменнікаў
У Туркменістана й Беларусі складваюцца добрыя
сяброўскія стасункі ў галіне
мастацкай літаратуры. Туркменскія аўтары друкуюцца ў
перакладзе на беларускую мову.Апрозуйпаэзіюбеларускіх
літаратараў — як класікаў, так
і сучаснікаў — апошнім часам
часта змяшчаюць на старонках
туркменскай перыёд
 ыкі. Вось
іўсёлетнімлютаўскімнумары
літаратурна-мастацкага часопіса “Гарагум” (“Каракумы”)
змешчаны “беларускі выпуск”.
Цыкл “Шляхецкія апавяданні”
ЛюдмілыРублеўскайпераклала
БягульАнабаев а,авершыВалерыі Радунь-Саротнік — Чэмен
Аннабердыев а.

Вядомы беларускі
паэт Мікола Мятліцкі
перастварыў творы
Махтумкулі

Прадстаўленне
беларускайлітаратурынатуркменскай
мове — добрая традыцыя й
для часопіса “Дунья эдэбіяты”
(“Сусветная літаратура”). Пачынаючы з 2012 года на старонках выдання з’явіліся ў
перакладзе на туркменскую
мовуапавяданнеЯкубаКоласа
(перакладчыца — Агульгазель
Шагулыева), аповесць Алега
Ждана “Прынцэса” (перакладчык—АразмуратТачмамедаў).
АтаксамавершыЯнкіКупалы,
Максіма Танка, Ніла Гілевіча,
Адама Шостака, Міколы Мятліцкага ды іншых беларускіх
паэтаў. Над пераўвасабленнямі паэтычных твораў на туркменскую працавалі Набаткулі
Рэджэпаў і Сейітмурад Гельдыеў. З інтэрв’ю ў часопісе
выступала маладая беларуская
пісьменніца Юлія Алейчанка,
якая пабывала ў Ашхабадзе.
Неаднойчы “Дунья эдэбіяты”
друкаваўгутаркізАлесемКарлюкевічам на тэму беларуска-туркменскіх літаратурных
сувязяў. Выйшлі ў часопісе і
ўспаміны беларускага літаратара пра туркменскіх пісьменнікаў Керыма Курбанняпесава,
КаюмаТангрыкуліева,Какабая
Курбанмурадава, Какалы Бердыева.ІхпераклаўнатуркменскуюАннакгаАтаеў.
Так што прастора ўяўленняўпрабеларускуюлітаратуру
ўТуркменістанепашыраецца.І
як блізкая перспектыва — выданне ў Ашхабадзе новых калектыўных зборнікаў, якія б
прадстаўлялі сучасную беларускуюпаэзію,сучаснуюбеларускуюпрозу.
Сяргей Шычко
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Суладдзе

Голас Радзімы серада, 27 лютага, 2019

дзень роднай мовы

Прыгажосць і сіла

Лес... у электронным фармаце

Духоўнае багацце

Каштоўным прыродным багаццем Беларусі застаюцца велізарныя лясныя масівы
Што Беларусь — лясны край,
тое ведаюць многія. Нездарма ж
раней, калі прыходзілі на род
ную зямлю ворагі, тут заўсёды
ўздымаўся масавы партызанскі
рух, а бярозы ды сосны стана
віліся партызанскімі сёстрамі.
Што да Вялікай Айчыннай вай
ны, то ў афіцыйных дакументах
была такая лічба: 374 тысячы
беларускіх партызан. Цяпер
падлічана: у нас на кожнага
жыхара прыпадае каля 1 гекта
ра пакрытых лесам земляў. Да
таго ж краін
 а — у ліку дзесяці
самых лясных у Еўропе.
Што сёння робіцца для та
го, каб ашчадна, рацыян
 аль
на, па-гаспадарску тыя багацці
выкарыстоўваць і ўзнаўляць?
Пра тое расказваў журналістам
на прэс-канферэнцыі ў Нацыя
нальным прэс-цэнтры Міністр
лясной гаспадаркі Беларусі Ві
таль Дрожжа. Прывядзем нека
торыя з фактаў.
Экспарт? Улік і кантроль!
Мінлясгас актыўна займаец
ца стварэннем адзінай дзяржаў
най аўтаматызаванай інфасістэ
мы ўліку драўніны й здзелак з
ёю. Спецыялісты прадпрыем
ства “Белдзяржлес” у 2017 го
дзе ўжо стварылі яе макет:
эксперыментальны комплекс
праграмна-апаратнага забеспя
чэння. Пры яго дапамозе будзе
весціся ўлік круглых лесаматэ

рыял аў у электронным выгля
дзе. Тэсціроўка макета сістэмы
прайшла летась на базе трох
лясгасаў: Уздзенскага, Гродзен
скага й Драгічынскага.
Цяпер ідзе дапрацоўка
праграмы. Стварэнне сістэ
мы ўліку драўніны й здзелак
з ёю плануюць завяршыць
у 2020 годзе. Патрэба ў ёй —
велізарная. Летась, напрыклад,
на экспарт пастаўлена лесапра
дукцыя, аказана паслуг на суму
больш за 140 мільёнаў даляраў
ЗША — 94 % да 2017‑га. І гэ
та зроблена было ва ўмовах,
калі экспарт круглага лесу
быў у Беларусі забаронены.
Такім чынам, у супастаўляль
ных умовах (без уліку экспарту
круглага лесу ў папярэднія га
ды) рост экспарту склаў 174 %.
Тое адбылося за кошт развіцця
ўласных дрэваапрацоўчых ма
гутнасцяў. Як вынік — забяс
печана выкананне ўсіх фінан
сава-эканамічных паказчыкаў,
ёсць стабільнае развіццё ляс
ной гаспадаркі.

гадненне аб пазыцы было пад
пісана ў красавіку 2015‑га: як
дадатак да праекта “Развіццё
лясной гаспадаркі Беларусі”.
МБРР прадаставіў Беларусі
пазыку на суму 40,714 млн да
ляраў ЗША. Савет выканаў
чых дырэктараў банка ў сака
віку 2018‑га прыняў рашэнне
й пра дадатковае фінансаванне
(12 млн еўра).

у аграгарадку Шчомысліца, пад
Мінскам. Сёлета запланавана й
будаўніцтва такога цэнтра на ба
зе Магілёўскага лясгаса. Два
комплексы працуюць з мінулага
года дзякуючы рэалізацыі пра
екта “Развіццё ляснога сектара
Беларусі”: адзін — у Івацэвіц
кім лясгасе (Брэстчына), дру
гі — у Глыбоцкім доследным
лясгасе (Віцебшчына). Кіраўнік
Мінлясгаса лічыць, што такія
комплексы дазволяць забяспе
чыць Беларусь пасадкавым ма
тэрыял ам палепшанай якасці,
да таго ж пастаўляць на экспарт
пэўную колькасць зялёнай пра
дукцыі.
На будаўніцтва сучасных
лесанасенных цэнтраў, комп
лексаў набыццё тэхнікі, аб
сталявання
выкарыстаны
сродкі Міжнароднага банка
рэканструкцыі й развіцця. Па

Перасадка? Круглы год!
Многія ведаюць: якасны
пасадкавы матэрыял — важ
ны складнік эканомікі лясной
гаспадаркі. Яшчэ адзін сучас
ны лесанасенны комплекс па
вырошчванні пасадкавага ма
тэрыял у з закрытай каранёвай
сістэмай здадуць гэтай вясной

Паляўнічы турызм?
Гэта выгадна!
Для паляўнічых з розных
краін у Беларусі ствараюцца
камфортныя ўмовы, іх прыяз
джае ўсё больш.
Замежны паляўнічы турызм
у 2018‑м прынёс лесапаляў
нічым гаспадаркам Беларусі
кожны пяты зароблены рубель.
Прыбыткі ад такой дзейнасці
летась — амаль 5 мільён
 аў руб
лёў. Палявалі ў асноўным на ла
ся, аленя й касулю.
Цяпер у лесапаляўнічых
гаспадарках Мінлясгаса ёсць
90 паляўнічых комплексаў:
у Брэсцкай вобласці — 13, Ві
цебскай — 18, Гомельскай —
14, Гродзенскай — 11, Мінс
кай — 21 і Магілёўскай — 13.
Каб стварыць камфортныя ўмо
вы для паляўнічых, збудаваны
новыя аб’екты, рэканструваны
комплексы ў Ганцавіцкім, Лёз
ненскім, Ваўкавыскім і Вало
жынскім лясгасах.

Музей Якуба Коласа ладзіў
акцыю “Дзясятка — за Коласа!”
Яе ўдзельнікам прапанавалі на
пісаць дыктоўку па творах Пес
няра й вызначыць: з якога твора
ўзяты ўрывак для яе. Кожны,
хто прыйшоў у музей, змог паў
дзельнічаць і ў інтарактыўнай
гульні-віктарыне “Куфэрак скар
баў роднай мовы” — трэба было
адказаць на пытанні пра жыццё
й творчасць Якуба Коласа, пака
заць веданне роднай мовы.
У свой час Якуб Колас на
пісаў радкі, якія застаюцца
актуальнымі:
“Найвялікшым
духоўным багаццем народа
з’яўляецца яго мова. У мове
адлюстравалася гісторыя наро
да, яго працоўнае жыццё, яго
барацьба, яго смутак і радасць,
яго прырода, яго любоў і гнеў”.

Са светам паразуменне
“Разнамоўны дзіўны свет” —
такі літаратурна-адукацыйны
праект да Свята роднай мовы
ладзілі супрацоўнікі Цэнтраль
най навуковай бібліятэкі НАН
Беларусі. Для дзяцей і падлет
каў прайшла цікавая праграма
з інтэлектуальнымі, лінгвістыч
нымі гульнямі, конкурсамі, вік
тарынай, гучнымі чытаннямі.
Працавала ў бібліят эцы так
сама інтэрактыўная кніжная
выстава “Чытаем сусветную
класіку па-беларуску”. Мно
гія шэдэўры рускай, польскай,
украінскай, а таксама француз
кай, англійскай, нямецкай літа
ратуры можна чытаць на роднай
мове.

Здароўе

Бараўляны — тэрыторыя надзеі
іру Дагану. Былы кіраўнік ізра
ільскай разведкі Масад, маючы
цяжкае анказахворванне, пра
жыў яшчэ больш за тры гады.
Намеснік Прэм’ер-міністра
Беларусі Ігар Петрышэнка, які
наведваў нядаўна Рэспублікан
скі навукова-практычны цэнтр
анкалогіі ды медыцынскай ра
дыялогіі імя М. М. Аляксанд
рава (у пасёлку Бараўляны пад
Мінскам), адзначыў поспехі яго
спецыялістаў у лячэнні анка
логіі. Дырэктар цэнтра, доктар
медыцынскіх навук, прафесар

omr.by

Наведнікі Анкалагічнага
цэнтра, у тым ліку
й замежныя, у хуткім часе
змогуць спыняцца ў новай
камфортнай гасцініцы, якая
ўзведзена пад Мінскам
“Хваробаю
цывілізацыі”
называюць у свеце ракавыя за
хворванні. У беларускіх спе
цыялістаў ёсць вялікі досвед іх
лячэння, звяртаюцца па дапамо
гу й пацыенты з замежжа. СМІ
пісалі, напрыклад, што ў 2012‑м
у Беларусі была праведзена апе
рацыя па перасадцы печані Ме
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Алег Суконка прыводзіў на су
стрэчы нямала доказаў на ка
рысць укаранення ў Беларусі
скрынінгавых праграм. Дарэчы,
Урад Беларусі падтрымлівае та
кую працу, скіраваную на ран
няе выяўленне анказахворван
няў. І ёсць яшчэ добрая навіна
для пацыентаў, іх сваякоў, якія
прыязджаюць у Бараўляны з‑за
мяжы ці аддаленых рэгіёнаў Бе
ларусі на абследаванне, лячэнне.
Хутка яны змогуць спыніцца ў
новай гасцініцы — будынак уз
ведзены, будзе адкрыты сёлета.
Там і сталовая, і рэстаран. Як
вядома, некаму даводзіцца ча
каць вынікаў абследавання пару
дзён. Змогуць там жыць і пацы
енты, якім зручней не плаціць
за шпіталізацыю, а праходзіць
лячэнне амбулаторна.
Сёння РНПЦ АМР імя
М. М. Аляксандрава — найбуй
ная даследчая медустанова Бе
ларусі. Сучасныя ўстаноўкі,
прыборы, якімі карыстаюцца
спецыялісты, можна ўбачыць
на яе сайце. Штогод у Бараўля
нах праходзяць абследаванне й
лячэнне больш за 2 тысячы ан
кахворых з замежжа, пераважна
з Расіі, Украіны, Азербайджана,
Грузіі, Казахстана, Узбекістана,
Арменіі, Літвы, Малдовы, Та
джыкістана, Латвіі, Эстоніі. Ёсць
і пацыенты з Балгарыі, Венг
рыі, Венесуэлы, Вялікабрытаніі,

а таксама з Ізраіля, Ірака, Лівіі,
ЗША. “З замежнікаў найчасцей
прыязджаюць расіяне са Сма
ленскай і Бранскай абласцей, з
Калінінградскай, — расказаў на
меснік дырэктара па навуковай
рабоце Сяргей Красны. — Часам
едуць прайсці дыягностыку: кам
п’ютарную тамаграфію, МРТ,
ультрагукавое
даследаванне,
здаць аналізы. Запатрабаваны
ўсе тры віды лячэння — хірургія,
прамянёвая тэрапія, хіміятэрапія.
Праўда, прамянёвая тэрапія да
статкова складаны й шматузроў
невы працэс, і кошт паслугі ад
паведны. Нядаўна з’явіўся ў нас
так званы гама-нож — унікальны
апарат для прамянёвай тэрапіі ды
радыёхірургіі. Ён таксама стаў
запатрабаваны ў расіян”.
Бывае, пацыенты з блізкага
замежжа едуць у цэнтр за лю
бой высокатэхналагічнай мед
дапамогай, калі яе няма ў іх рэ
гіён
 е ці не ўсім даступная. Тут
можна зрабіць звычайную энда
скапічную аперацыю з выкары
станнем лапараскапіі, аперацыі
на хрыбце, печані, нават мозгу.
Бывае, злаякаснае новаўтва
рэнне ў пацыента выяўлена, і
ў сваёй краін
 е ён пастаўлены ў
чаргу на бясплатную аперацыю,
аднак пухліна запушчана, і
нельга марудзіць. Тады таксама
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звяртаюцца па дапамогу ў бе
ларускі цэнтр, але на платнай
аснове. Людзям імпануе, што
ў Беларусі выкарыстоўваецца
комплекснае й камбінаванае ля
чэнне — так не ва ўсіх краін
 ах
заведзена. У цэнтры любы па
цыент на 3‑й, 4‑й стадыі захвор
вання на рак можа атрымаць усе
тры згаданыя віды лячэння. Ня
мала сярод замежнікаў і нашых
землякоў, якія, шукаючы рашэн
ня праблемы, едуць на Бацькаў
шчыну, у Бараўляны — з надзе
яй на лепшае.
Як вядома, на Захадзе стра
хавыя кампаніі аплочваюць
лячэнне толькі ў тых бальні
цах, якія прайшлі еўрапейскую
сертыфікацыю. Атрымаць такі
дакумент страхаўшчыкі прапа
ноўваюць і Анкацэнтру: абяца
ючы прыток замежнікаў. Хоць
лячэнне, медпрыборы тут най
сучасныя, аднак будынку больш
за 50 гадоў, і таму пакуль скла
дана цэнтру ўпісацца ва ўсе еў
растандарты. Між тым за апош
нія гады ў строй тут уведзены
чатыры будынкі, у тым ліку па
ліклінічны корпус, дзе — най
сучаснае абсталяванне. Летась
Анкацэнтр аказаў паслугі калі
2,5 тысячы замежных пацыен
таў, зарабіў на экспартных па
слугах 3,5 мільён
 ы даляраў.
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