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Абараняць Айчыну можна,
яккажуць,зрозныхфлангаў—
іўваенны,іўмірнычас.Яктам
укласіканямецкайлітаратуры:
“І варты толькі той жыцця ды
волі,/Хтокожныдзеньзаіхідзе
на бой…” Памяць пра падзеі
Другой сусветнай вайны ўслед
за бацькамі-ветэранамі, парты-
занаміўБеларусізберагаюцьіх
сыны,дочкі.Агэта—велізарная
сіла!Неацэнныдосведзмагання
за жыццё, навуку перамагаць,
неадступацьперадцяжкасцямі
ды радавацца кожнаму новаму
дню многія з нашчадкаў сал-
датаўПерамогісамізасвоіліад
старэйшых — і далей перада-
юцьпажыццёвайэстафеце.

ЗлікутакіхіДзмітрыРовен-
скі— знакаміты музыка-сама-
вук з Капыльшчыны, сын сал-
дата.➔ Стар. 4

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 

Пачнузневялічкайінтрыгі.Ціведа-
еце выўРасіі горад, дзежывуць звыш
200 тысяч выхадцаў з Беларусі? Пад-
казкушукайцеўкнізеўраджэнцаНава-
грудчыны, доктара філалагічных навук
Мікалая Нікалаева “Беларускі Пецяр-
бург”.Кнігапабачыласвет10гадоўта-
му:у2009-м.Іўаднойзрэцэнзійсцвяр-
джалася,штоаўтар,цяперашніпіцерац,
такі горад адшукаў. Нацяжкі тут няма:
уСанкт-Пецярбурземойболейтых,хто
спалучаныроднаснымі,сваяцкімі,куль-
турнымі,эканамічнымідыіншымісувя-
зямі-ніцямізБеларуссюякзРадзімайці
зямлёюпродкаў.Пранашыродныямес-
цы (самя зМатырына, з-падВушачаў)
нагадваюць і піцерскія назвы: Віцебскі
вакзал,Віцебскі праспект, вуліцыБела-
руская, Бабруйская, Віцебская, Гомель-
ская,Дзвінская,Магілёўская,Канстанці-
наЗаслонава,ДзмітрыяАскаленкі,Зіны
Партновай,Віцебскаяплошча,Віцебскі
мост,Гродзенскізавулак,Нёманскізаву-
лак…Узгаданайкнізераспавядаеццай

праСяргеяМартынкевіча, якіцяпер—
галоўнырэдактаргазеты“НастражеРо-
дины”ЗаходняйваеннайакругіРасіі.

Рыхтаваўся да размовы з ім, думаў:
цінебудзе зямлякмяне “ціснуць”пра-
фесіяналізмам?А ён і дапамагаў, і скі-
роўваўдыялогувызначанымрэчышчы.
Хоць знаёмыя мы з СяргеемАнтонаві-
чам больш за чвэрць стагоддзя, ды ад-
крываўсяён іновымігранямі.Расказаў
прабацьку,якібыўмайстрамнаўсеру-
кі ў будаўніцтве, а найбольш працаваў
цесляром.АнтонВікенцевічмогузвесці
хату,лазню,хлеў…Ісынапрыцягваўда
такойпрацыгадоўз12-ці.(РанейуБе-
ларусі цесляроў былошмат. Бадайшто
кожныдарослымужчынамогсам“зру-
біць” з бярвёнаў хату й гаспадарчыя
пабудовы. — Рэд.). Мартынкевіч-ста-
рэйшы працаваў у Бабруйску на вага-
вымзаводзе(цяперзаводвагавымяраль-
ных прыбораў), швейнай фабрыцы імя
Ф.Э.Дзяржынскага(цяпер“Славянка”).
Пабываўінацаліне.Сяргейпамятае,як
бацькаягоадвучваўадкурэння:“Паліш?
Ну,давай,палі…Гэтажтрэбатакмаз-
гіналадзіць,кабзасваегрошыўласнае
здароўегубіць!”.

Маці, Любоў Мікалаеўна (у дзя-
воцтве Станкевіч, з 1930 года),— так-
сама з Магілёўшчыны: з вёскі Добас-

на Кіраўскага раёна. Яе бацька памёр
яшчэў1937-м,айчымзагінуўнавайне,
а1944-мЛюбузсёстрамі (9 і2 гадоў),
мацідыіншыміжыхарамівёскіДаброці-
на,дзеяныжылі,немцыпагналіпешшу
падАзарычы—гэтаКалінкавіцкі раён
Гомельшчыны.Вязняўзагналіўдрабна-
лессенабалоце,ачапілітоемесцакалю-
чымдротам і трымалі без ежы, вадый
цяплакалятыдня.Быўсакавік,назямлі
яшчэляжаўснег.(Дапачатку1944года
гітлераўцы былі выбіты з 2 абласных
і 36 раённых цэнтраў Беларускага Па-
лесся. У Гомелі пачаў дзейнічаць СНК
БССР.ТамуплануГітлерабыўтакі:зра-
біць з людзей зброюмасавага знішчэн-
няйнакіравацьяесупрацьвоінаўЧыр-
вонайарміі.Закалючымдротамутрох
лагерах смерці пад Азарычамі апыну-
ласябольшза50тысяччалавек,іамаль
палова з іх засталіся там назаўсёды. Іх
спецыяльназаражалісыпнымтыфам:як
натуральнымчынам(празвошай),такі
распыляючыбактэрыялагічныясродкіз
самалёта.—Рэд.) БабуляСяргея ўрата-
валаўсіхсваіхдачок,боздолеласхаваць
нацелесухары,патрохівыдавалаіхдзе-
цям.Многіяпалонныяпамерліадхола-
дуйголаду,астатніхвызвалілісавецкія
войскі.ЛюбоўМікалаеўнаказаласынам:
“Нашывызвалілі!”.➔ Стар. 6
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Лес... 
у элект рон ным 

фар ма це 
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КоНКуРС

Што такое 
“Краса WEEK”?
Юныя мастакі з Растова-
на-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
імяА.К.Глебава.Падзівіўшыся
назве,звярнуўсяўрэдакцыю:а
штотакое“КрасаWEEK”?Яго
юныя сябры вырашылі ў кон-
курсепаўдзельнічаць.

Угульнізбеларускайназвай
месяца “зашыфраваны” зварот
дакрасы-прыгажосці,атаксамай
абвяшчэнневекупрыгажосці—
не проста тыдня. Гэта конкурс
для маладых творцаў, якім хо-
чацца тварыць свет у новым
фармаце. Асноўная мэта кон-
курсу — падтрымка маладых
талентаў,прычым“арганізатары
імкнуцца дапамагчы талентам
разгарнуць свой патэнцыял на
максімум”. Ладзіць жа конкурс
згаданыМастацкікаледж.Пра-
цыпрымаюццаз1па23сакавіка
2019года.

Янка Яцкавец

“На дзея” 
плюс 

“Пра мень”
  Стар. 5

Хва лі 
кніж на га 

шчас ця
Стар. 7

Ты ся чы ні цяў, якія не па рваць 
Лі Нія жыц ця

Дзмiт ры Ро вен скi, 
сын сал да та 

Да 75-ГоД ДЗя Вы ЗВа ЛеН Ня

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

Прыгожа, з музыкай ідзе па жыцці Дзмітры Ровенскі
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Ваенная гісторыя 
вачыма патрыётаў

Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны Аляк-
сандр Лукашэнка наведаў Ваенную акадэмію:
адбылася сустрэча Прэзідэнта з курсантамі,
слухачамі й выкладчыцкім складам элітнага ва-
еннай ВНУ краіны. Прэзідэнт знаёміўся з За-
лай ваеннай гісторыі, якая была створана да
100-годдзяУзброеныхСілБеларусі.Уэкспазіцыі

прадстаўленыэкспанатыіздалёкаймінуўшчыны:
ад рыцарскіх часоў. Бо, як вядома, ва ўсе вякі
ўмелінашыпродкібараніцьБацькаўшчыну.Вай-
сковая спадчына— неад’емная часткі летапісу
незалежнай Беларусі. Асаблівая ўвага ў Зале
нададзена бітвам, аперацыям, што праходзілі
нанашай зямлі альбо з удзеламбеларусаў. Зна-
ёмячыся з экспазіцыяй, Аляксандр Лукашэнка
адзначыў: беларускую гісторыю спрабавалі ла-
маць,перапісваць,крышыць.Таму,наягодумку,
важнацяперпаглядзецьнаяевачымапатрыётаў,
ваенныхлюдзей,сумленных,аб’ектыўных—не
ваўгодунейкімпалітыкам.

Потымуаднойзаўдыторыйпрайшласустрэча
Прэзідэнтазвыкладчыкамі,курсантаміакадэміі.
Ён выступіў са змястоўнаю прамовай, а потым
адказаўнашматлікіяпытанні.

Старты ў Раўбічах
Чэмпіянат Еўропы па біятлоне праходзіў 20–

24лютагаўрэспубліканскімЦэнтрыалімпійскай
падрыхтоўкі па зімовых відах спорту “Раўбічы”.
На снежную трасу выйшлі 160 біятланістаў і
135 біятланістак з 37 краін. Былі разыграны
8камплектаўузнагарод.Першаемесцаўмедаль-
ным заліку — у зборнай Швецыі, а Беларусь з

трымаўзнагародамі—напятайпазіцыі.Знашых
спартсменаўвызначыласяІрыныКрыўко(на здым-
ку): заваявала серабро ў пасьюце (спаборніцтва
яшчэ называюць гонкай пераследу) і бронзу ў
індывідуальнай гонцы. Наша каманда заваявала
таксаматрэцяемесцаўзмешанайэстафеце.

Чатыры раёны ў турзвязцы
Аматары вандраванняў добра ведаюць

чароўныямясціныўпаўночнай,азёрнайчастцы
Беларусі.Цяпержатымпрадпрымальнікам,хто
працуеўсферытурызмуўГродзенскім,Мёрскім,
Браслаўскім іМядзельскім раёнах, будзе аказа-
на падтрымка. Такі пілотны праект рэалізуюць
Міністэрства спорту і турызму разам з ПРААН
(ПраграмаРазвіццяАрганізацыіАб’яднаныхНа-
цый). Фінансавую падтрымку тым, хтошчыруе
на ніве турыстычных паслуг, аказвае праграма
Міністэрства замежных спраў Польшчы “Поль-
скаядапамога”.

Такіязахадыпрадпрымаюцца,кабдасягнуць
устойлівага развіцця рэгіёнаў. Тэма гэтая набы-
ваеноваегучанне.Яквядома,17Мэтустойлівага
развіццяпрынятыўадпаведнасці зРэзалюцыяй
ГенасамблеіААНуверасні2015-га.Беларусьда-
лучылася да “Парадку дня ў галіне ўстойлівага
развіццянаперыядда2030года”—ірухаеццаў
гэтымкірунку.Зробленышэрагважныхзахадаў
дляягорэалізацыінанацыянальнымузроўні.Так
штобізнесурэгіёнах—развіваецца.

Пад рых та ваў Іван Жда но віч —  
па вод ле ма тэ ры я лаў БелТА

НапярэдадніДняабаронцаўАйчыныўНацыянальнай
бібліятэцыскладалі“Одумужнасці”.Насвяточныканцэрт
зтакойназвайсабраласяшматлюдзей:сталых,зардэна-
міймедалямінагрудзях,імаладых,укурсанцкайформе.
Прыйшлі тыя, каму падабаюцца добрыя песні з мінула-
га.Ужоўфаепанаваласвяточнаяатмасфера:насцэнуж
выйдуцьлаўрэатыспецпрэмііПрэзідэнтаза2018год.Гэта
АкадэмічныансамбльпеснійтанцаУзброеныхсілБела-
русідытворчыкалектыў“Судьбы”збылыхнепаўналет-
ніхвязняўфашызму,якіствораныўПершамайскімраёне
Мінска.

Адпачаткуканцэртагучалінатхнёныясловы,верша-
ваныярадкі, сардэчныяпесніпраМаці-Беларусь.Бо, як
вядома,іабараняцьАйчыну,іслужыцьёй,народусваімі
добрымі справамі ўмірнычаснемагчымабез глыбокай,
моцнайлюбовідароднагакраю.Зпатрыятычныхпесень
у асноўным і складаецца рэпертуар згаданага ансамбля
Узброеныхсіл,шторобіцьвялікіўнёсакускарбніцубела-
рускаймузыкі,нацыянальнайкультурыўцэлым,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-
дэнтаансамбльатрымаўзарэалізацыюпраекта“Айчыне
служым”:артыстыдаваліканцэртыўраённыхіабласных
цэнтрах, воінскіхчасцях ідамахкультурыБеларусі.Ця-
перкалектыўузначальваевыпускнікваенна-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
якуБеларусі,такіўГерманіі,Польшчы,Францыі,Расіі.
УладзімірСяргеевічнаімпрэзеўНацыянальнайбібліятэ-
цысказаў:патрыятычныяпесніпатрэбныўпершуючаргу
маладому пакаленню, выхаванне з дапамогай армейскіх
песняўітанцаўбудзепашырацца.

Яўжозгадалаюнакоўукурсанцкайформе.Цікава,пра
штодумаліяны,калінасцэнупаднялісябылыянепаўна-
летнія вязні фашызму? З гадамі ж толькі мы разумеем,
штомужнасцьпачынаеццане заўсёдынаполі бою.Яна
не толькі ў тым, каб быць гатовым загінуць за родных,
засвойнарод,алеіўтым,кабвыжыцьдзелясваёйБаць-

каўшчыныўцяжкіх,нечалавечыхумовах.Апотым—біць
унабат,папярэджвацьіншых:будзьцепільныя!Недайце
разгарэццановымузброенымканфліктам!Бабулі,дзядулі
паважанагавекупаўсталіперадхлопцаміяксапраўдныя
героі ўжо таму, што змаглі выжыць, выстаяць у жыцці,
прайшоўшыўдзяцінствепразздзекіўканцлагерах,голад
інястачупадчасблакады,акупацыі.Яныжіцяперцвёрда
стаяліўстраі,плячомдапляча,іхорамспяваліпесніпра
Перамогу.

Хор“Судьбы”атрымаўспецпрэміюПрэзідэнтазаак-
цыю“Нефашызму!Дзяцінствабезвайны!”,якаястарта-
валаў2014 годзеўВаеннайакадэмііБеларусі.Пра тую
акцыю,дарэчы,неразпісалайнашагазета.Хорвыступаў
уЧэхіі,Францыі,Галандыі,Бельгіі,Фінляндыі,Швецыі,
Расіі,Казахстане,Кыргызстане,Эстоніідыіншыхкраінах.
АўфранцузкімгорадзеАрадурбылыявязніфашызмупад-
пісалізваротдаўсіхнародаўЕўропыззаклікамнедапус-
ціцьпаўтарэнняжахаўвайны.Хорствораныў2004годзе
ў плыні сумеснага беларуска-нямецкага праекта “Песні
длясправыміру”.Ініцыятарыягостварэння—кіраўніца
арганізацыі былых непаўналетніх вязняўфашызмуПер-
шамайскагараёнаМінскаГалінаЗмушкодыяебратМіка-
лайДзенісевіч(яголетасьнестала),выкладчыцагісторыі
137-ймінскайшколыімяП.М.МашэраваЛюдмілаШчэн-
нікава,канцэртмайстарАленаНаумчык.Мастацкікіраў-
нікхора—ЛюдмілаБурдыка.

УшанаваннелаўрэатаўпрэмііПрэзідэнтаўНацыяналь-
найбібліятэцы—добраяўжоштогадоваятрадыцыя.Нагэ-
тыразбібліятэкапрадставілайкніжнуювыставу“Вялікі
талент, вялікая праца, вялікае сэрца”, прысвечаную лаў-
рэатампрэмііПрэзідэнта“Задухоўнаеадраджэнне”,спец-
прэмііПрэзідэнтадзеячамкультурыімастацтва,спецпрэ-
мііПрэзідэнта“БеларускіспартыўныАлімп”за2018год.
Дэманстравалісякнігі,каталогі,буклеты,артыкулызпе-
рыёдыкі, выяўленчы матэрыял з бібліятэчных фондаў,
уякіхрасказваеццапралаўрэатаў.

Ган на Лагун

Па ДЗея

З ча го па чы на ец ца муж насць
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ўшанавалі лаўрэатаў 
спецыяльнай прэміі Прэзідэнта дзеячам культуры і мастацтва

Выступае Акадэмічны ансамбль 
песні й танца Уз бро е ных сіл Бе ла ру сі 

Людміла Бурдыка разам з хорам

ШаНуй СВаё!

Хто мову ве дае, той больш ра зу мее
Між на род ны дзень род най мо вы быў аб ве шча ны на 
30-й се сіі ЮНеС Ка па пра па но ве Банг ла дэш і свят-
ку ец ца што год 21 лю та га

ДніроднаймовыпачалісвяткаваццаўБеларусірозны-
мі дзяржустановамі, грамадскімі суполкамі з 2009 года.
ЯкразтадыАрганізацыяАб’яднаныхНацыйпапытаннях
адукацыі, навукі й культуры палічыла: беларуская мова
таксама знаходзіццападпагрозай знікнення.З тагочасу
ўнашайкраінеладзяццаімпрэзы,
выставы, публічныя чытанні бе-
ларускамоўныхтвораўдышэраг
іншых акцый,што прыцягваюць
да мовы ўвагу, пашыраюць сфе-
рыяеўжывання.

Яксведчацьэксперты,цяперу
свеце—каля 6 тысячмоў, пры-
чым43%зіх—падпагрозайзнік-
нення.Усягонекалькі соценмоў
адыгрываюцьзаўважнуюролюў
сістэмахадукацыі,дзяржсферы і
менш за 100 моў выкарыстоўва-
юцца ў свеце лічбавых тэхнало-

гій.Аміжтымкожнаямовамо-
жазберагчыйнаватразвіцьнашу
культурную спадчыну. Любая
дзейнасць па распаўсюджванні
роднаймовы дапамагае не толь-
кі лінгвістычнай разнастайнасці
дышматмоўнасці.Гэтайшляхда
большглыбокагаразуменнямоў-
ных і культурных традыцый па
ўсім свеце. Праз шматмоўнасць
развіваюццанавыкіпамяркоўнас-
ці, дыялогуміжлюдзьмі розных
нацыянальнасцяў.

Ганна Лагун

Ад рэдакцыі. Умногіхбеларускіхсупол-
кахзамежжанасвяточныхімпрэзахадзна-
чаеццаДзеньроднаямовы.Боякразмова,як
вядома,дапамагаетрымацьдухоўныяповязі
зБацькаўшчынай,заставаццаіўдалечыніад
яе—разамзёю.Безведанняроднаймовыгу-
бляеццапрамыдоступдавялікіхдухоўных
скарбаў,назбіраныхнашыміпапярэднікамі.

Паведамленні пра святочныя імпрэзы
паступаюць у рэдакцыю: з украінскага
Мікалаева, літоўскай Клайпеды… Раска-
жампратоеўнаступнымнумары.
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у чар го вы раз пад ве дзе ны 
вы ні кі кон кур су да след чых 
ра бот, які пра во дзіць Са юз 
бе ла ру саў Лат віі 

Алесь Му ро чак 

Газетанеразужорасказва-
ла пра цікавы конкурс даслед-
чых работ “Беларусы Латвіі.
Мінулаейсучаснасць”,якіпра-
водзіць Саюз беларусаўЛатвіі
пры падтрымцы Беларускага
дзяржаўнага педуніверсітэ-
та імяМаксіма Танка. (Гл.: “З
лёсаў тчэцца гісторыя”— ГР,
15.02.2018.)Конкурсгэтышто-
годзбіраешматудзельнікаў,ён
спрыяе паглыбленню, пашы-
рэннюразнастайныхкантактаў
між суседнімі краінамі, брат-
німі народамі. Праз лёсы кан-
крэтных людзей, сямей, праз
даследаванне шматстайных
абставінаўсупольнагабеларус-
ка-латышскага жыцця ствара-
ецца ўнікальны Летапіс друж-
бы. Можна меркаваць, што з
часам каштоўныя матэрыялы,
назбіраныя ды аформленыя
даследчыкамі, будуць шыро-
кадаступнымійпразінтэрнэт.
АсучасныяІТ-тэхналогіі,яквя-
дома,дазваляюцьзрабіцьнават
ззавалаўразрозненыхдакумен-
таў, з рознафарматных файлаў
сапраўдную электронную базу
дадзеных, у якой можна лёгка
з’арыентавацца, весці пошукі,
папаўняцьіўдакладняцьраней

пададзеныя звесткі. Такія тэх-
налогііўБеларусіўжоёсць.

Штогодконкурсмаесвае“ма-
гістральныя”тэмы.Летасьарга-
нізатарыскіраваліўвагумоладзі,
краязнаўцаўнаюбілейныядаты:
100-годдзе Латвійскай Рэспуб-
лікі, 15-годдзеСаюза беларусаў
Латвіі.Згадвалійжалобныядаты:
75гадоўбылоАсвейскайтраге-
дыі,Хатынскайтрагедыі.Сярод
лепшых у намінацыі “Беларусы
Латвіі. Цікавыя асобы” апыну-
лася й даследчая праца Ганны
Міхіровай з беларускага горада
Жодзіна,янапрацуеўЦэнтраль-
найгарадскойбібліятэцы.Праца
падназвай “Калі тынарадзіўся,
за Дзвіной гарэла неба” пры-
свечана вядомаму беларускаму
пісьменніку Сяргею Панізьніку,
ягонайдакументальнайаповесці
“Асвейская трагедыя”. Нагада-

ем: нястомны творцашмат зра-
біўіробіцьдляразвіццялітара-
турных, культурных стасункаў
паміждзвюмакраінамі,братнімі
народамі. За заслугі перад Лат-
віяйу1998годзеёнганараваны
ОрдэнамТрохЗоракЛатвійскай
Рэспублікі.

Аповесць “Асвейская тра-
гедыя”— гэта шчымлівы апо-
ведпра чорнуюстаронку ў бе-
ларускай гісторыі: пра карную
антыпартызанскую аперацыю
натэрыторыіВіцебскайвоблас-
ці пад час Вялікай Айчыннай
вайны.Янапачалася15лютага
1943годаўвёсцыРосіца(Верх-
нядзвінскі раён) і мела назву
“Зімоваечараўніцтва”.Нелюдзі
сагналі ў касцёлмірныхжыха-
роў,пратрымалііхтамухоладзе
йголадзенекаторычас,апасля
“сартавання”1528чалавекспа-

ліліжыўцомнаўскрайкувёскі.
ТакРосіцасталасвоеасаблівым
знакамвялікайбяды—першай
вёскай, якую спалілі карнікі ў
аперацыі“Зімоваечараўніцтва”.

Чытаемуаповесці:“Карная
аперацыя,якуюарганізавалігіт-
лераўскія захопнікі, па жорст-
касці перасягнула ўсе раней
праведзеныя імі акцыі па зні-
шчэнні мірнага насельніцтва.
Увынікублакадытолькіўбы-
лым Асвейскім раёне спалены
былі ўсе 158 населеных пунк-
таў,частказ іхзнішчанаразам
з людзьмі…На Віцебшчыне ў
вайну не стала кожнага трэця-
га,туткожныдругімужчыназ
вайныдамоўневярнуўся…На
Асвейшчыне120вёсактакіза-
сталісянеадноўленымі”.

Унікальная Кніга народнай
памяці, якую стварыў Сяргей
Сцяпанавіч Панізьнік, цяжкая
дляпрачытання.Аўтару“даво-
дзіласятрывожыцьскалечаную
вайной памяць людзей, хваля-
вацьчалавечыясэрцы”.Наста-
ронках “Асвейскай трагедыі”
сведкіжудасныхпадзейраспа-
вядалі,яксядзелінекалькідзён
у халодным касцёле, як іх по-
тымсартавалі,разлучалімногіх
назаўжды з роднымі, блізкімі.
Апотымяшчэтым,хтоацалеў,
трэба было выжываць у лаге-
рах смерці.Уявіць сабе цяжка,
штоперажылімірныяжыхары,
якіябачыліўсётоенасваевочы.
Колькі ж ім патрэба было сіл

духоўныхіфізічных,цярпення,
каб вытрымаць здзекі фашыс-
таў, падмануць голад, проста
не змерзнуць. Аўтар “Асвей-
скай трагедыі”, сам былы афі-
цэр, заклінае ўсіх нас быць
пільнымі,недапусціць,кабтыя
жахікалі-небудзьпаўтарыліся.

ГаннаМіхірова, расказваю-
чыпрааўтара,самуАсвейскую
трагедыю,аповесцьзтакойназ-
вай,нагадвае:кнігуСяргеяПа-
нізьнікаўЖодзінеможнаўзяць
пачытацьуЦэнтральнайгарад-
скойбібліятэцы.

Паўдзельнічаць у конкур-
се даследчых работ “Беларусы
Латвіі.Мінулае й сучаснасць”,
які праводзіцьСаюз беларусаў
Латвіі пры падтрымцы Бела-
рускага дзяржаўнага педуні-
версітэта імя Максіма Танка,
можакожныахвочы.Развіваю-
чысвойпраект,актывістыСБЛ
спрыяюцьтворчаму,сяброўска-
му яднанню ўсіх народаў, якія
жывуцьуЛатвіі.Яныжгурту-
юць аднадумцаў з розныхкра-
ін,сацыяльныхгрупірэгіёнаў,
якіяпрацуюцьнакарысцьдоб-
расуседства,узаемаўзбагачэння
культур беларусаў і латышоў.
Асабліва ж вялікая доля бела-
рускага насельніцтва ў памеж-
нымрэгіёне,тамуёсцьзаўсёды
пра каго й пра што расказаць.
Дарэчы, і СяргейПанізьнік—
таксама з беларускага Пры-
дзвіння родам, а ягоная сястра
даўножывеўРызе.

КаШ тоў Ны До СВеД 

у Да Ло Нях Су СВе ту

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

Ле та піс друж бы праз лё сы лю дзей 

Воль га Іг нат чык

Зіма сёлета ў Беларусі пра-
ходзіць пад знакам плюс, б’е
тэмпературныя рэкорды. Таму,
пэўна, не так засумавалімыпа
вясне,яксупляменнікізСібіры,
дземаразыбылізамінус30.Ідо-
пісурэдакцыйнайпошцеВікто-
рыіКанінайпратое,што“Кры-
вічы”саграваюць Іркуцк,—не
выпадковы: хочацца ж людзям
цяпла!Восьісабралісяўхолад
актывістыІркуцкагаБеларуска-
гаклуба“Крывічы”,кабправес-
ці абрад “Грамніцы”. Тое было
навыспеЮнасць,штопасярод
Ангары ў цэнтры Іркуцка. Да
таго ж ладзілі абрад беларусы
2лютага—“паСонцы”,паводле
язычніцкіхвераванняўпродкаў.

Яквядома,убеларускаймі-
фалогііёсцьБоггромуймалан-
кіПярун,аягонуюжонкузавуць
Грамніца,яна—Багінялета.Яе
нашы продкі сабе ўяўлялі як
прыгожую, добрую жанчыну,
заступніцу сялян. Яе й прасілі
пра дождж у летнюю спякоту.
Верылі:калізімоюПярунзжон-
каюклалісяспаць,тоГрамніца
першаюпрачыналасядыназіра-
ла,цімоцналютуеназямліБог
зімы—Зюзя.

Зпрыходамхрысціянствана
Беларусь “Грамніцы” займелі
яшчэназву“Стрэчэньне”.Кара-

ніжабрадусягаюцьуэпохуста-
ражытнаславянскую. Даслед-
чыкі лічаць: людзі заўважылі,
што на пачатку лютага пасля
моцных студзеньскіх маразоў
прыходзіцьадліга.Потымяшчэ
зноўмагліўдарыцьмаразы,раз-
гуляцца завеі. То лічылі: гэта
сустрэча Зімы й Лета — кас-
мічных, сёння б сказалі, энер-
гетычных плыняў. Вось такія
“парадоксынадвор’я”адсачылі
мудрацы, зафіксавалі ў свядо-
масці ды вераваннях, у адмет-
нымабрадзе,якімаешматроз-
ныхнюансаў.

На ангарскай выспе сабра-
лася ладзіць Грамніцы каля 40
чалавек: былі нават студэнты з
ГерманіідыЗША,якія“паабме-

не”вучаццанаміжнароднымфа-
культэцеІркуцкагадзяржунівер-
сітэта. Ды суровыя ўмовы такі
вымусілічасткуабрадузвуліцы
перанесціўкафэ“Остров”.Дзяў-
чатыпачарзевыклікаліГрамні-
цу: стукалі драўлянай калатуш-
кайпажалезнымкальцы.Потым
усепадзялілісянадзвекаманды:
“Зіму” й “Лета”. Пачаліся спа-
борніцтвыўтрадыцыйныхбела-
рускіх гульнях “Кавенька”, “На
сілкі”,“Цягалкі”.Нуштож,уІр-
куцку“Лета”саступіла“Зіме”—
чакаймаразоў.

Паддахаммужчыныздабы-
лі рытуальны Агонь, высекшы
іскрузкрэменю.Адягозапалілі
галоўнуюГрамнічнуюсвечку, і
адяекожнызмогпераняцьпо-
лымядлясваёй,загадацьжадан-
не.Магічнаясіласвечкі,вераць
беларусы, спрыяеўрозныхва-
рунках: зняць зубны боль, па-
ладзіць з тым, каго кахаеш...
Сілатаяўзмацнілася,калі гурт
аўтэнтычнай песні “Крывічы”
праспяваўпесню“Зімазлетам
стрэлася”.Потымбыліяшчэін-
шыяпесні, танцы—імі завяр-
шаліГрамніцы.

Анаўздагонгэтамудопісуз
Іркуцкапрыйшоўяшчэадзін:як
актывістыІркуцкагатаварыства
беларускай культуры імя Яна
ЧэрскагасвяткаваліСтрэчанне.
Тоебыло,напісалінамз ІТБК,

15 лютага на вулічнай пляцоў-
цы Дома рамёстваў і фалькло-
ру. Запрасілі паўдзельнічаць у
абрадзе аднадумцаў, аматараў
народныхтрадыцыйныхсвятаў.
Некаторыянаватзагадзязрабілі
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
добрамунастрою.Інагэтыраз
высеклі іскру, запалілі агонь,
потымГрамнічныя свечкі, спя-
валіабрадавыяпесні.Яшчэна-
шы сябры пішуць: “Калі пра-
спявалі “Благаславі, Божа!”, то
здавалася, што скрозь аблокі,

галіны дрэў сыходзіць на нас
дабраславенне. На душы было
лёгкайдобра.Усеразамвадзілі
карагоды,гулялі,танцаваліпад
гармонік.Нашдзеньпрадказаў:
вяснабудзеранняюдыпрынясе
добрыўраджайпшаніцы”.

Нувось,будзеяшчэўІркуц-
кумагчымасцьправерыць:чый
жа прагноз надвор’я, зробле-
ныўпаруГрамніціСтрэчання,
вытрымае выпрабаванне часам.
Зрэшты,яўпэўнена:утых,хто
ўдзельнічае ў народных абра-
дах, паглыбляецца ў чароўны
светнародныхтрадыцый—іба-
рометрдушыспрацоўваебольш
напазітыў,насонечнуюйцёп-
лую,камфортнуюбудучыню.

Грам ні цы: жы вы пра цяг тра ды цый
Спрад веч ныя звы чаі, аб ра ды бе ла ру саў, якія ра ней бы та ва лі пе ра важ на па вёс ках, 
ця пер адап ту юц ца і ў га рад скіх умо вах, пры чым — у да лё кай Сі бі ры

Грамнічная свечка сагравае

Ад вогнішча запалілі Грамнічныя свечкі
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Дзмiт ры Ро вен скi, сын сал да та 
Да 75-ГоД ДЗя Вы ЗВа ЛеН Ня

ПоВязь часоЎ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Наша газета пісала пра

яго раней. Нагадаем: Дзмітры
Дзмітравіч у 1970 годзе ства-
рыў (хутка паўвека!) гурт “Ду-
дарыкі”. Яго артысты разам з
мастацкім кіраўніком пабывалі
амальу40краінахзамежжа,да-
лі звыш500канцэртаў,атрыма-
лі10Гран-прынаміжнародных
фестывалях.Заслужаныаматар-
скі дзіцячы фальклорны калек-
тыў цяпер смела можна лічыць
адной з нацыянальных каштоў-
насцяў Беларусі. Дзясяткі тры
таленавітых дзяцей розных уз-
ростаў,непрафесійныхартыстаў
ствараюць на сцэне дзівоснае
шоу:віртуознаграюцьнагармо-
ніках, дудках, дудах, скрыпках,
акарынах,цымбалах,барабанахі
бубнах,атойначыгункахціпі-
лах, пральных дошках, звычай-
ныхчарацінкахцісаломінках. І
спяваюць,ітанцуюць.Выступа-
юцьпаўсімсвеце,наватуПары-
жы, у штаб-кватэры ЮНЕСКА
давалі канцэрт у маі 2014 года:
там у вялікай канцэртнай зале
прайшоў канцэрт “Дударыкаў”
сумесназНацыянальнымакадэ-
мічнымрускімнароднымхорам
імяПятніцкага.Канцэртладзіў-
сязнагоды60-годдзяўступлен-
няБеларусідыРасііўЮНЕСКА.

Музыка-самавук — таксама
й“бацька”гурта“Мінскіямузы-
кі”,якомуўжобольшза20гадоў
ігалоўныў“Сямейнымансамблі
Ровенскіх” (створаныў1980-м).
Неўсеведаюць,алежРовенскіз
аднадумцамістварыліў14-ймін-
скайгімназіі,дзеаднараджэння
жывуць“Дударыкі”,яшчэйМу-
зей беларускай культуры й по-
быту:існуез1985года.АМузей
музычных інструментаў засна-
ваны тамжа ў 2003-м. Такшто
шырокім фронтам сын салдата
Перамогізмагаеццазадухоўную
моц Бацькаўшчыны, узяўшы
заасновународнуюбеларускую
культуру,“мабілізаваўшы”ўсвае
шэрагі, у глабальныя творчыя
праектыюныяталентызМінска,
сваіхсямейнікаў.Апошніхварта
йпералічыць:гэтажонкаЛідзія
Яўгенаўна, трое іх дзяцей (Ма-
рыя,Віталь і Васіль), а таксама
ўнукіЛінаіЛаліта,Дзіма,Мікі-
та,Ілона,СафіяіЦімоха.Самжа
Дзмітры Дзмітравіч з 12 гадоў
іграўна12традыцыйныхінстру-
ментах,засвоіўбагатырэпертуар
полекінайгрышаўпесеннайКа-
пыльшчыны, цяпер ён увогуле,
яккажуць,наўсерукімайстар.

І тут да месца будзе ска-
заць: ёсць у Музеі музычных
інструментаў і трафейны гар-
монік-“венка”,зякогапачынаў-
сякалісьцімузычнылёсгэтага
“Заслужанагадзеячакультуры”,
а таксама й “Выдатніка адука-
цыі”Беларусі.

Сам жа Дзмітры Ровен-
скі— сын кавалерыста, казака
зКубані,яківызваляўБеларусь,
Мінскускладзеарміі генерала
Бялова. Ён дайшоў да Берліна
і—бываеж такое не толькі ў
кіно! — вярнуўся пасля Пера-
могі з шашкаю, з трафейным
гармонікам на беларускую Ка-
пыльшчынудадзяўчынызвёс-
кіРжаўкіЛіныНагорнай,якую
пакахаўувайну.Зёюіажаніўся.

Пэўна ж, і той гармонік-
“венка”маркіHohner—невы-

падковаядэтальужыц-
ці салдата Ровенскага.
Ёсць у родзе паданне:
ягоны бацька-дваранін
Фёдар Аляксандравіч
пасля рэвалюцыі ўсю
маёмасць аддаў баль-
шавікам добраахвот-
на, — толькі скрыпку
пакінуўусабе.

“Дзед адукаваны
быў,іўсетрыдачкіяго
мелі вышэйшуюадука-
цыю, — расказаў мне
музыка. — Ён добра
граў на скрыпцы, лю-
боў да музыкі й дапа-
магласям’і,скажамтак,
непралетарскага пахо-
джання выжыць за са-
вецкім часам. Зарабляў
на жыццё, працуючы ў школе
настаўнікам музыкі й спеваў.
Потым— вайна, дочкі пайшлі
нафронт.Ацалелаўагнівайны
толькімаяцёткаАксана,другая
згарэлаўсамалёце,трэцяя—у
танку.Абацькумаймубудучаму
й18-цінебыло,дыкёнгодсабе
дадаўітаксамапайшоўваяваць.
ІвосьжалёспавёўягодаПера-
могіпразБеларусь,якаяйстала
Радзімаю для мяне (нарадзіўся
ў канцы 1947-га, у пашпарце
запісаны1948-ы),маіхдзяцейі
ўнукаў”.

Кубанскі казак, бравы стар-
шына эскадрона, калі здабыў

з сябрамі Вялікую Перамогу,
здаўсяўсалодкіпалонпрыгажу-
ні-беларусцыЛіне.БацькаАмб-
рожый якой, дарэчы, цудоўна
граўнабарабане,самірабіўіх,
аўвайну загінуўнафронце.У
Каўнасеказакзакончыўміліцэй-
скуюшколу,вярнуўсяўКапыль-
скі раён: участковым працаваў,
потымследчым.Ягонесталаў
1968-м,калісынДзмітрыўар-
міі служыў. Дарэчы, уМаскве,
у элітныхвойсках: стаяўна га-
наровайварцеўМаўзалеі.

Але вернемся ў вяскова-ка-
пыльскаедзяцінствамузыкі.“Як-
раз трафейны гармонік-“венка”
йабудзіў,напэўна,мойспадчын-
нымузычны талент,—разважае
Дзмітры Дзмітравіч.— Склада-
ны гармонік нямецкага строю
(нажым іразжыммяхоўтам—
розныя гукі), а я на ім вучыў-
ся граць. Ён жа, можна лічыць,
і самы першы экспанат уМузеі
музінструментаў,аіхужоза350.
Мойтата,якідзед,вельмілюбіў
музыку, і гармонік часам браў
урукі.Нуіятудыж…Аякспоў-
ніласямнепяцьгадоў,тобацька

ягопадарыўмне.Яўжомелодыі
падбіраў. Дапамагала й мама:
спявалахораша,аяспрабаваўпа-
дыгрываць.У дзяцінствежнай-
лепш,пераконваўсяўтымнераз,
музыцы вучыцца. Не паверыце:
першае вяселле я сыграў з сяб-
рамСашкам,калімыяшчэўшко-
лунехадзілі!Зтагойпачалося:
запрашалінавечарынкі,гулянкі.
Жыўядашколыў вёсцыРжаў-
цыўбабуліСерафімы.Тамнавя-
селлях,фэстахгралімузыкі,дый
самаянацудоўнаспявала,танца-
вала,мянедамузыкіпадахвочва-
ла—родіпамамінайлінііўнас
музычнывельмі,спеўныбыў”.

Летась у адным з тэкстаў,
прысвечаных 70-годдзюДзміт-
рыяРовенскага,япрачытаў:тое
першаебыловяселлеягосуседа
ЛеанідаВілейкі.Амаленькіму-
зыка так запомніўся маладым,
штожаніх і нявеста потым за-
прасілі Ровенскага сыграць і
наіхзалатымвяселлі.

Дзмітры згадвае, што амаль
усе Нагорныя гралі на розных
інструментах, хоць не мелі му-
зычнай адукацыі. З радні склаў-
сяцэлыаркестр!Тыхмузыкаў з
вёскіКазакоўкінаКапыльшчыне
звалі “Сляпыя”: бо іх кіраўнік
Уладзімір Міхайлавіч Давідовіч
быўзусімсляпы.Іамальштобез
пальцаў:уягоўрукахразарваў-
ся снарад. А як іграў на баяне!
Вялікуюшколу з тымімузыкамі
прайшоў і стваральнік “Дудары-
каў”: “Са “Сляпымі” я й пазней
шматадыграў.З66-гаўжоўМін-
скужыў,апрыязджаўзімінаКа-
пыльшчынуграць, івельмімно-
гамуўіхнавучыўся”.У60-ягады
тойсамадзейныгуртпрадстаўляў
КапыльшчынуйнаІУсесаюзным
фестывалімастацкайтворчасці.

Былайтакаянавука:
у 12 гадоў пры Пала-
цы культуры ў Капылі
ён закончыў духавую
школу па класе бары-
тона. Пазней іграў вя-
селлі ўжо і ў складзе
духавога аркестра, з
“макароннікамі”—так
звалі музыкантаў, што
прайшлі службу ў ва-
енных аркестрах. А з

1961-га яны з

бацькам і сястрою Людмілай
ігралі таксама ў “Капыльскіх
дударах”.Тобыўвядомы гурт.
Наватфільмыпраягоздымалі,
парадыёчастаягомузыкагуча-
ла.ІкаліўМінскуўжоДзмітры
Ровенскі ствараў дзіцячы гурт,
тоназваўяго“Дударыкі”—іў
памяцьпралюдзей,зякіміпа-
чынаўвыходзіцьнавялікіясцэ-
ныБеларусі.

Вялікая ўдзячнасць бацьку-
салдату за жыццёвую навуку,
за прывітую з ранняга дзяцін-
ствалюбоўдапарадку,дапрацы,
атаксамайдамузыкіжывеўяго
сэрцыйцяпер.ДзмітрыДзміт-
равічрасказаўмненядаўна,што
50гадоўшукаўфільм1963года
“Беларускія напевы” пра “Ка-
пыльскіхдудароў”—ізнайшоў-
такіягоўархівеўДзяржынску.
Тамёсцьнакадрах,расказвае,і
яго настаўнік АляксейФядота-
вічКлякін,іянызбацькам.

Упрацягвосьгэтыхнататкаў
я рыхтую тэкст пад рубрыкай

“МузыкаПерамогі”.Кабпадра-
бязней расказаць пра ўнікаль-
ныя музінструменты з багатай
калекцыі Дзмітрыя Ровенскага,
такціінакшзвязаныязягобаць-
кам-салдатамдыіншыміветэра-
наміВялікайАйчыннай.

Пра тое, якім вялікім аў-
тарытэтам для дзяцей былі іх
бацькі-франтавікі, партызаны,
мы згадвалі, калі Дзмітры Ро-
венскі наведаўся ў рэдакцыю.
ЯмузЧыліперадаўукалекцыю
два экзатычныя музінструмен-
ты наш сябар, былы капітан
дальняга плавання Пётр Рабко.
Гэта ўкраінец з Чарнігаўшчы-
ны,бацькаягозагінуўу1944-м,
вызваляючы Беларусь — і та-
му сябе лічыць беларусам. Ра-
ней гэты нястомны вандроўнік
бываў у гасцях у “Дударыкаў”,
слухаў іх музыку, спевы. Ро-
венскі з Рабко— абодва сыны
франтавікоў! — вельмі хутка
пасябравалі.ЦяперПётрДзям’-
янавічпаўсімсвецепразінтэр-
нэт 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 (так-
сама духавы інструмент). Па-
прасіў перадаць вялікі дзякуй
сябру-дабрадзею.

І яшчэ штрых да гісторыі
з гармонікам-“венкаю”, з яко-
га пачыналася музычная дарога
Майстра. Дарэчы, апошняе вы-
значэнне ўжо не проста словы:
наМіжнародныммузычнымкон-
курсеімяІванаМаланінаўНова-
сібірску ў 2014-м ён зАнтонам
Лукашэвічам атрымаў Гран-пры
ўнамінацыі“Настаўніківучань”.
Быўушанаваныганаровымзван-
нем “Народны гарманіст Зямлі
Рускай”.Дыквось,пра“венку”.
Назва,мусіць,такаяпрыстала—
бо карані гармоніка недзе пад
напоўненаю музыкай Венаю. І
дзіўнымчынамтуды,уАўстрыю
занесласілатворчасцісынасал-
датазяго“Дударыкамі”.Ушмат-
фарбнымбуклецеда45-хугодкаў
гуртаёсцьфота-2012уАўстрыі:
там “Дударыкі” з прэзідэнтам
фестывалюфальклорныхгуртоў,
генераламХ.Эберлам. Ровенскі
патлумачыў: і ў 2014-м гурт
выступаў там. Генерал Эберл у
2012-м уручыў сыну савецкага
салдата медаль за прапаганду
народнайкультурыўЕўропе.За-
прашэнненафэстмаюцьісёлета.
Цікава:ціведаюцьтам,штоякраз
трафейны гармонік-“венка” і
павёўхлопчыказКапыльшчыны,
звёскіРжаўкіўвялікімузычны
свет?

Iван Жда но вiч

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

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

У сына салдата — “мірныя” ўзнагароды

Той самы гармонік-“венка”Той самы гармонік-“венка”

ягопадарыўмне.Яўжомелодыі
падбіраў. Дапамагала й мама:
спявалахораша,аяспрабаваўпа-

енных аркестрах. А з
1961-га яны з

У сына салдата — “мірныя” ўзнагароды

Той самы гармонік-“венка”Той самы гармонік-“венка”
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Адкрываючы імпрэзу, віта-
ла ўсіх старшыня таварыства
Алёна Лазарава. Потым стар-
шыня Саюза беларусаў Латвіі
Валянціна Піскунова казала,
што “Прамень”— адна з най-
старэйшых беларускіх суполак
у краіне, адзін з заснавальні-
каў СБЛ.Таварыства працуе
ўжо30гадоў,маешматузнага-
род ад Мінкультуры Беларусі,
а ў кастрычніку 2018-га было
адзначана й Міністэрствам за-
межныхспраўБеларусізаваж-
кі ўнёсак у развіццё добрасу-
седскіхадносінпаміжЛатвіяйі
Беларуссю.Каштоўныскладнік
беларускагарухуўЛатвіітакса-
ма—ансамбльбеларускайпес-
ні“Надзея”.Адчасустварэння
ён дасягнуў высокага майстэр-
ства, палюбіўся слухачам, па-
стаянна ўдзельнічае ў святах
песні, зашто атрымаў падзяку
іадПрэзідэнтаЛатвііРайманд-
саВеяніса.ЛюдмілаПіскунова
таксама зачытала прывітальны
лістадМінкультурыБеларусі.

ДалейюбіляраўадімяРыж-
скай Думы й Дэпартамента
адукацыі, культуры й спорту
віншаваў Арніс Мілтыньш. Ён
уручыў Алёне Лазаравай Га-
наровую грамату, падзякаваў
за плённую працу таварыства
накарысцьяднанняграмадства,
пажадаўпоспехаўусёйбеларус-
кайдыяспары.Юбіляраўвіталі:
прадстаўнік Дома недзяржаў-
ных арганізацый Зінта Гуганэ,
дарадца-пасланнік Амбасады
Беларусі ў Латвіі АляксейМа-
цюхевіч і айцец Алег Пелевін,
протаіерэй праваслаўнай царк-
выСвятогаАрхангелаМіхаіла.

Вялікі канцэрт распачаўся
радкаміЯнкіКупалы:“Яадвас
далёка, бацькаўскія гоні,/ На
другое неба я гляджу сягон-
ня,/Алеўдумках, сэрцытоль-
кі вас вітаю,/ Як і жыў, жыву
я ў сваім родным краі./ І няма
насвецетойвялікаймеры,/Іня-
ма на свеце тых каваных дзве-
раў,/Кабхоцьнагадзіну,убудні
ціўнядзелю/МянеадРадзімы
адарваць сумелі”. На сцэну
выйшаў гурт-юбіляр “Надзея”
(музычны кіраўнік — Лары-
са Люцько). І загучалі песні:
акапэльна — “Явар і каліна”
на словы Янкі Купалы, народ-
ная “Шчодры вечар”, а пасля
пад акампанемент акардэона
Дар’іГрышынай—“Цісвет,ці
світае”ды“Гары,касцёр”.

Вядучыя Алёна Міцкевіч і
ЯгорЛазараўзнаёміліўсіхзгіс-
торыяй ансамбля. Нагадалі, як
у 1988-м, на хвалі перабудовы
ў СССР, савецкія людзі пачалі
ўспамінаць пра нацыянальныя
карані, гуртавацца. У рыжскіх
беларусаўазначыўсягуртокспе-
вакоўзлюдзейрозныхузростаў
іпрафесій,якіхпаядноўвалабе-
ларускаякультура,роднаяпесня.
Кіраўніцтва ўзяла на сябеНіла
Александровіч, настаўніца спе-
ваўаднойсашколРыгі.Апер-
шаюпесняйгуртастала“Люблю
мойкрай”насловыКанстанцыі
Буйло, далей пайшоў шэраг
народных. Паступова да гур-
та далучаліся беларусы зОгрэ,
Олайнэ,Вангажы.З’явіўсякан-
цэртмайстар 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.

Тыя, хто стаяў ля вытокаў
“Надзеі”,кажуць:спевакіадчу-
валі сябе маленькім лісточкам
на магутным дрэве народнай
культуры.Першаевыступленне
гурта на людзях прайшло
31кастрычніка1990года:наве-
чарыне, прысвечанай 500-год-
дзю з дня нараджэння Фран-
цыска Скарыны, якую ладзіла
суполка “Прамень”. Невялічкі
гуртвыйшаўнасцэну.Усехва-
ляваліся…Апрынялі спевакоў
вельмі цёпла й добразычліва,
грамада была ўзрушана гучан-
нем роднай мовы, хараством і
мілагучнасцюпесень.Тоейна-
дало сіл, упэўненасці выканаў-
цам,кіраўніцы.

Безумоўна, шлях “Надзеі”
непарыўнаспалучаныздзейнас-
цю суполкі “Прамень”, якая з
першых дзён існавання (1988)
мае мэту захоўваць беларус-
куюмовуўЛатвіі,узнаўляць
нацыянальныятрадыцыі,ла-
дзіць мастацкую самадзей-
насць, выпускаць беларус-
кую газету ў Прыбалтыцы. І
мясцовыя беларусы хлынулі ў
“Прамень”, бо выдатна сябе ад-
чувалі ў коле шчырых і спачу-
вальных супляменнікаў, маглі
рэалізаваць тут свае таленты.
Працесныясувязі таварыствай
ансамбля казалі дырэктар Лат-
війскага Цэнтра нацыянальных
культурСігнэПуятэіспецыяліст
цэнтраAйгаВасілеўская,супра-
цоўнікіМінкультурыЛатвііДзя-
нісКраталаўіКрысцінаЛіепіня.
Шаноўныя госці віншавалі ўсіх
з юбілеем. І падарункам стала
з’яўленне на сцэне гасцей з Бе-
ларусі: заслужанага аматарска-
га калектыву фольк-шоу балета
“Альянс”згімназіі-каледжамас-
тацтваў горада Бабруйска. Пер-
шыжтанец“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 фес-
тываль“Вянокдружбы”.

У другой частцы канцэрта
насцэнувыйшаўгурт“Надзея”,
перамяніўшы касцюмы. Гуча-
ла старадаўняя царкоўная песня
“Ой,наморы,моры”,апасля—
хваласпеў “Свету заступніца”

напева Пюхціцкага манастыра
на словы Ю.Жадоўскай (пера-
кладнабеларускуюмовуАлёны
Міцкевіч) прысвечаная Божай
маці.Песнігучалічысцютка,пра-
нізліва, краналі найтонкія стру-
ныдушы.Потымдоўганезмаў-
калі апладысменты. І вось ужо
насцэне—госцязМінска,даў-
няя сяброўка “Праменя”, пісь-

менніца,сцэнарыстка,навукоўца
Наталля Голубева. Яна расказа-
ла,штодаўноіўважліваназірае
засуполкай,вітаеўсе ініцыяты-
вы,дзівіццашырынітворчыхза-
думаў,праектаўактывістаў.Гос-
цяпадарылаюбілярамсвяточны
ручнік, выказала гатоўнасць да-
памагацьувыпускукнігі,фільма
пражыццёйдзейнасцьбеларусаў
Латвіі. Яе выступленне падтры-
малі дырэктарАкадэмічнайбіб-
ліятэкі Латвійскага ўніверсітэта
Вента Коцэрэ і кіраўніца Бела-
рускага інфармацыйнага цэнтра
ЛіндаЭлтэрманэ.Былаўшанава-
напамяцьспевака,баяністаСта-
ніслава Клімава— ён і акампа-
наваў ансамблю, і пісаў музыку
давершаў.Летасьбыло80гадоў
адчасуягонараджэння.Угонар
Станіслава Клімава — спевака-
баяніста,якіакампанаваўансам-
блюіпісаўмузыку—гучалаяго
любімаяпесня.

З1994годатаварыства“Пра-
мень” пачало выпуск газеты з

такойжаназвай.Уяестварэнне
многасілуклаліВалянцінаПіс-
кунова,АлесьКарповіч,Лявон
Шакавец, Раіса Сакалова, Ва-
лянціна Шыбаева ды іншыя.
Да24кастрычніка2016годага-
лоўным рэдактарам “Праменя”
быўЛявонШакавец:журналіст,
таленавіты апавядальнік. Ён
шмат пісаў пражыццё белару-
саў,удзельнічаўувыданнікні-
гі “Прамень” (2008), зборніка
вершаўлатвійскіхбеларусаў“А
водарРадзімыўсёклічаікліча”.
Яго памяці ансамбль таксама
прысвяціў песню. Алёна Лаза-
равапотымнагадала,штоўроз-
ныя гады суполкаю“Прамень”
паслядоўна кіравалі: Валянці-
наКліменка(да1991г.),Алесь
Карповіч (1991–1996), Мікола
Буры (1996–2003), Валянціна
Піскунова(2003–2011).

І Ніла Александровіч,
першаямузычнаякіраўніца
гурта“Надзея”,былаўшана-
ваная: прыехала на свята з
Мінска.ІЗояКальвіш,якая
працавалазгуртом(1989–
2006)—самародакішчы-
раядуша.Прыёй значна
пашырыўся, узбагаціўся

рэпертуар, ансамбль пачаў
удзельнічаць у песенных фэс-
тах Латвіі й Беларусі. Выпус-
цілікампакт-дыск.ЗояКальвіш
ушанаванаГанаровай граматай
Мінкультуры Беларусі. Трэцяя
кіраўніца гурта — Людміла
Серада — працягнула справу
папярэдніц да 2016 года. Гэ-
та прафесіянал, творчая асоба.
Яна акцэнтавала ўвагу на но-
вых формах гучання песень,
развівалавакальныяздольнасці
спевакоў.Наштогадовых агля-
дах гурт ацэньваўся высокімі
баламі,“Надзея”ездзіланафес-
тывалі ў Літву, Эстонію, Бела-
русь,многавыступалаўЛатвіі.
Людміла ўшанавана Ганаровай
граматайМінкультуры Белару-
сі, граматай Рэспубліканскага
цэнтра нацыянальных культур
Беларусі.

З удзячнасцю Алёна Ла-
зарава паклікала на сцэну й
шматгадовыхактывістаўтава-
рыства “Прамень”,што стаялі
лявытокаўсуполкі,песеннага
гурта:ВалянцінуШыбаеву,Сі-
му Смірнову, Раісу Сакалову,
АлёнуМіцкевіч,ІосіфаЦырга-

новіча,МіхаілаСаўчука,Галі-
ну Междрэю, акампаніятараў
Сяргея Калеснікава і Валерыя
Буля. Ветэраны з натхненнем
спявалі знакавуюдлянаспес-
ню “Люблю мой край”. Усе
“першапраходцы” атрымалі
падзякі, падарункі, пад апла-
дысментысышлісасцэны.Па-
этСтаніслаўВалодзька, сябар
суполкі “Уздым” з Даўгаўпіл-
са,чытаўсваевершы,прысве-
чаныя “Праменю” і “Надзеі”,
потым яны разам з уздымаў-
цамВалерыемАмбросавымві-
таліюбіляраў.Даіхдалучылі-
сяактывістысуполак“Мара”з
Ліепаі,“Злата”зЕлгавы,“Узо-
ры”зЛіван.Зноўгучаліпесні,
а спевакоў зменьвалі танцоры
з “Альянса”— госці паказалі
пяць цудоўных народных тан-
цаў з “Лявоніхай” напрыкан-
цы.А“Надзея”ўтойжаплыні
спявала “Чабатуху”, поўную
народнага гумаруй весялосці.
Заладоўганеадпускаласаліст-
куЗоюКальвіш,гуртіакампа-
ніятараСавуЗіха.

Далей вядучыя расказалі:
у 2011-м на чале “Праменя”
стала Алёна Лазарава, і з яе
прыходам суполка набыла но-
ваедыханне.Алёна—чалавек
творчы, рознабаковы, са шчы-
рай душой і гарачым сэрцам,
янарухаеўсёновыяініцыяты-
вы, дабіваецца іх здзяйснення.
Скажам,шматувагіцяпернада-
ецца культурна-адукацыйным
праектам. З яе падачы штогод
праводзяццаўЛатвііДнібела-
рускайкультуры,падтрыманыя
СБЛ.ДобрыплёнмаеКонкурс
даследчых работ “Беларусы
Латвіі. Мінулае і сучаснасць”:
за5гадоўпадрыхтавана65ра-
бот. А колькі ўсяго цікавага
ўмясціўпраект“Ручнік—тра-
дыцыйны элемент беларускай
культуры”!(Пратое—утэкс-
тах“Родныясэрцуўзоры”(ГР,
22.06.2016), “Латвійскаму на-
родуўдар”(ГР,28.12.2018).—
Рэд.)

Апошнія  два гады ансамб-
лем “Надзея” кіруе Ларыса
Люцько,педагогмузычнайшко-
лыйвыдатнаяспявачка.Шліфу-
ецца майстэрства спевакоў, па-
шыраецца рэпертуар.Ларыса з
ГалінайПаляковайспяваеіўпа-
пулярным вакальным “Класік-
дуэце”,ёнвыканаўнасвяцепес-
ню“Аўполівярба”падгітарны
акампанемент Іны Райхманэ.
Выступалі й салісты “Надзеі”:
АлёнаЛазаравайСвятланаАст-
роўская(песня“Ручнік”насло-
вы Станіслава Валодзькі), Зоя
КальвішіНадзеяПяткевіч(“Ка-
лягаю,там,дзерэчка”).АЛюд-
міла Сінкевіч спявала “Па-над
белымпухамвішняў”насловы
Максіма Багдановіча. Уразіла
ўсіх сям’я Мараніных: мама і
тры дачкі цудоўна праспявалі
народнуюпесню“Ручнікі”.Вы-
ступаў 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 за-
кончылі агульнайпесняй “Род-
ны край” — своеасаблівым
гімнамбеларусаўзамежжа.Спя-
валастоячыўсязала,натхнёная
агульным настроем цеплыні й
дабразычлівасці.

Алё на Міц ке віч,
сябаррэдкалегіігазеты

беларусаўЛатвіі“Прамень”

“На дзея” плюс “Пра мень”
Ура чыс тая ве ча ры на ў го нар 30-год дзя ан самб ля бе ла рус кай 
пес ні “На дзея” і Бе ла рус ка га та ва рыст ва “Пра мень” прай шла 
ў шмат люд най за ле Рыж ска га Ла тыш ска га та ва рыст ва

ЮБілеЙ

цыска Скарыны, якую ладзіла
суполка “Прамень”. Невялічкі
гуртвыйшаўнасцэну.Усехва-
ляваліся…Апрынялі спевакоў
вельмі цёпла й добразычліва,
грамада была ўзрушана гучан-
нем роднай мовы, хараством і
мілагучнасцюпесень.Тоейна-
дало сіл, упэўненасці выканаў-

Безумоўна, шлях “Надзеі”
непарыўнаспалучаныздзейнас-
цю суполкі “Прамень”, якая з
першых дзён існавання (1988)
мае мэту захоўваць беларус-
куюмовуўЛатвіі,узнаўляць
нацыянальныятрадыцыі,ла-
дзіць мастацкую самадзей-
насць, выпускаць беларус-
кую газету ў Прыбалтыцы. І
мясцовыя беларусы хлынулі ў
“Прамень”, бо выдатна сябе ад-
чувалі ў коле шчырых і спачу-
вальных супляменнікаў, маглі
рэалізаваць тут свае таленты.

няя сяброўка “Праменя”, пісь- шмат пісаў пражыццё белару-
саў,удзельнічаўувыданнікні-
гі “Прамень” (2008), зборніка
вершаўлатвійскіхбеларусаў“А
водарРадзімыўсёклічаікліча”.
Яго памяці ансамбль таксама
прысвяціў песню. Алёна Лаза-
равапотымнагадала,штоўроз-
ныя гады суполкаю“Прамень”
паслядоўна кіравалі: Валянці-
наКліменка(да1991г.),Алесь
Карповіч (1991–1996), Мікола
Буры (1996–2003), Валянціна
Піскунова(2003–2011).

першаямузычнаякіраўніца
гурта“Надзея”,былаўшана-
ваная: прыехала на свята з
Мінска.ІЗояКальвіш,якая
працавалазгуртом(1989–
2006)—самародакішчы-
раядуша.Прыёй значна
пашырыўся, узбагаціўся

рэпертуар, ансамбль пачаў
удзельнічаць у песенных фэс-

Алё на Ла за ра ва
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Ты ся чы ні цяў, якія не па рваць 
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Пасля вайны пакутнікаў
з-пад Азарычаў прызналі вяз-
нямі канцлагераў, таму маці
Сяргея, сёстры яе атрымлівалі
кампенсацыю ад Нямеччыны.
“Школьныя гады мамы прый-
шліся на цяжкую пару, змагла
яна закончыць толькі пачат-
ковую школу,— патлумачыў
ён.—Казала:утойчасунасбо-
таў,сынок,небыло,кабушколу
хадзіць.Дляяестрашнаюзгад-
кайправайну,пасляваеннычас
быўголад,ітамупатрадыцыіў
талерцы нельга было пакінуць
нікрошачкіежынаватмне,най-
меншамуўсям’і”.

Убабруйскайсям’іМартын-
кевічаў, 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. Та-
муспрыялішкольныязаняткіпа
беларускай мове й літаратуры,
шматлікія радыё- і тэлеперада-
чы,спектаклідлядзяцейутэат-
рах,кнігі,перыядычныдрук.Ён
памятае “Палескіх рабінзонаў”
Янкі Маўра, “Міколку-параво-
за”МіхасяЛынькова,творыІва-
на Навуменкі, ІванаШамякіна,
ВасіляХомчанкі,ІванаМележа,
МаксімаТанкадымногіхіншых.

А як мой суразмоўца ўпер-
шыню трапіў у Піцер? Пасля
восьмагакласазБабруйскапа-
ехаўнаэкскурсіюўЛенінград,
кватараваўуроднагадзядзькіпа
маці.Палюбіў горад, вырашыў
у ім застацца. Бацькі не пярэ-
чылі,іСяргейуследзастрыеч-
ным братам пайшоў вучыцца
на электрыка. Пасялілі белару-
са ў рабочы інтэрнат, дзе жы-
лі равеснікі з розных месцаў
СССР.Тамёнупершынюадчуў,
штотакоеземлякі,тугапаБаць-
каўшчыне. Калі ж было над-
тацяжка, то гаварылі з братам
на беларускаймове— і адсту-
палатуга,падымаўсянастрой.

Пачынаўсяжвайсковышлях
СяргеяМартынкевіча з факуль-
тэта журналістыкі Львоўскага
вышэйшага ваенна-палітычнага
вучылішча. Перад тым, у ПТВ
пры Металічным заводзе, ён
быў старастам групы, займаў-
ся грамадскаюпрацай,быўлю-
бімцам выкладчыцы па этыцы,
эстэтыцыйлітаратуры.Тамна-
вучыўсябіцца(іпастаяцьзася-
бе), працаваць напільнікам, ма-
латком і зубілам, асвоіў асновы
электраманцёрскай справы.Ды,
аднак, добра запомніў, як раба-
цягі з 13-га механазборачнага
цэхаказаліямупадчаспракты-
кі:“Нетваёгэтамесца,хлопец!
Ідзі адсюль туды, куды душа
цягне”.Двойчыпаступаўуваен-
нае вучылішча: вялікі конкурс,
а ведаў малавата. Як зрэзаўся
першы раз, то вярнуўся на за-
вод, працаваў — і рыхтаваўся,

хадзіўнападрыхтоўчыякурсыў
Палітэхнічныінстытут.Аўрэш-
це стаў курсантам Львоўскага
ВВПВ.ДляМартынкевіча пры-
кладамі “делать жизнь с кого”
быў бабруйскі ваенрук-франта-
вікШункевічдыягопершаяна-
стаўніцаМарыяПанфілаўна,бы-
лаяпартызанка.Дыяшчэбацька
Сяргея,калішчыра,небыўпры-
хільнікамсавецкайулады:вост-
раперажываўнесправядлівасць,
яго раздражнялі “пустаслоўе”,
“паказуха”.Датагожудаўнічас
арыштаваліягобацьку-хлебаро-
ба,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”, га-
радскуюгазету“Камуніст”,што
выходзіла на беларускай мове.
Такштойпавагабацькідапрэ-
сы,сцвярджаежурналіст-прафе-
сіянал,паўплываланаяговыбар.

Афіцэрскую службу лейтэ-
нант Мартынкевіч пачаў у За-
паляр’і — супрацоўнікам рэ-
дакцыі газеты мотастралковай
дывізіі.Яготэкстыдрукавалісяі
ўармейскай,акруговайгазетах.
Калі ж яму сустракаліся вар-
тыя ўвагі ўраджэнцы Беларусі,
топісаўпраіхінарадзімуўзор-
ных воінаў: у рэдакцыі аблас-
ных, раённых газет. Належны
ўзровень журналісцкага май-
стэрства беларуса заўважылі
ў акруговай газеце “На страже
Родины”.Каліў1988-мСяргей
выканаў некалькі канкрэтных
заданняў кіраўніцтва рэдакцыі,
яго запрасілі на размову да га-
лоўнага рэдактара. Неўзабаве
ён—ужоштатнысупрацоўнік
аддзелакамсамольскагажыцця.

У90-ягадыцяжкажылосясу-
працоўнікамрэдакцыі, друкарні
акружной газеты: фінансаванне
іхішлозперабоямі.Тамунярэд-
ка журналісты выдавалі друка-
ваную прадукцыю пад іншымі
кідкімі назвамі, аднак з рэквізі-
тамігазеты—ізатакіявыпускі
ўдаваласямецьхоцьякіягрошы:
на выпуск чарговага “нармаль-
нага” нумара. Прычым актыў-
ную дзейнасць у тым кірунку

развіваў і Сяргей: тры гады ён
адказваў за падбор матэрыялаў
длявыдання“Автостоп”— іні
разунесарваўяговыпуск.

У2007-мпадпалкоўнікСяр-
гейМартынкевіч узяў інтэрв’ю
ў палкоўніка Аркадзя Пінчу-
ка — пісьменніка, журналіста,
сцэнарыста. Апошнія гады пе-
рад звальненнем у запас той
быў карэспандэнтам “Красной
звезды” па Ленінградскай ва-
еннай акрузе ды ўзаемадзейні-
чаў з іх рэдакцыяй.Упершыню
Сяргей даведаўся пра земляка
яшчэўЛьвове—івосьадкрыў
АркадзяФёдаравічазновагабо-
ку. Пераканаўся: яго кнігі “Бе-
лый аист летит…”, “Беларусь
партизанская” — грандыёзныя
творы пра Бацькаўшчыну. (Ар-
кадзь Пінчук быў родам з Ва-
сілевіч — гэта Рэчыцкі раён
Гомельшчыны. Падрабязней
пра яго напісаў сябар, ваенны
журналіст Міхаіл Захарчук з
Масквы тут: https://www.sb.by/
artіcles/on-opіsal-svoyu-smert-
v-poslednem-romane-belyy-aіst-
letіt-.html—Рэд.)Мартынкевіч
убачыўпадабенствасвайголёсу
з лёсам суразмоўцы: іх дзяды
былірэпрэсаваныяў30-я,маці
знаходзілісяўканцлагерыўАза-
рычах,саміянысталіваеннымі
журналістамі… Падрыхтаваны
тэкст Сяргей накіраваў у бела-
рускуюгазету“Літаратураімас-
тацтва”,ёнбыўапублікаваны.

Гутарка з Аркадзем Пін-
чуком прымусіла журналіста
з іншага ракурсу паглядзець
на гісторыю Беларусі, паглы-
біццаўяе.Пасляінтэрв’юзем-
лякі зблізіліся, а Сяргей пачаў
лічыць Аркадзя Фёдаравіча
сваім духоўным настаўнікам.
І трагедыяйдляягостала, калі
старэйшы таварыш пайшоў з
жыцця.Удзень85-годдзяАрка-
дзяПінчукаёнзладзіўвечарыну
памяцізудзеламсваякоўнябож-
чыка, журналістаў, актывістаў
суполкі “Расійска-беларускае
братэрства”, Беларускай куль-
турна-нацыянальнай аўтаноміі
Санкт-Пецярбурга, прадстаўні-
коў мясцовага аддзялення Па-
сольстваБеларусіўРасіі.

Год2008-ыстаўдлябелару-
са знамянальным: ён узначаліў
рэдакцыюгазеты“НастражеРо-
дины”, атрымаў званне палкоў-
ніка,датагожзавізаваўудрукі
выхадусвет28-тысячнынумар.
І на новай пасадзе журналіст
шматпіша:стаўлаўрэатамкон-
курсуМінабароныРасіі“Слово,
ведущеевбой”(2008).У2009-м
ён стаў пераможцам конкурсу
“Патриот России”. Публікуецца
й на старонках беларускіх вы-

данняў. Некалькі разоў Сяргей
Мартынкевіч наведваў Бела-
русь, калі ладзіліся прэс-туры
для расійскіх журналістаў, а па
выніках—друкаваўматэрыялы
якусваёйгазеце,такіўіншых
выданнях. У 2011-м Пастаян-
ны камітэт Саюзнай дзяржавы
прызнаў яго лаўрэатам конкур-
сужурналісцкіхработ“Расія—
Беларусь. Крок у будучыню”.
За ўнёсак у развіццё добрасу-
седскіх сувязяў паміж братнімі
краінаміёнадзначаныпадзякай
Упаўнаважанагапасправахрэлі-
гійінацыянальнасцяўБеларусі.

У другой палове “нулявых”
гадоўпрайшлочарговаерэфар-
маванне Узброеных сіл Расіі,
што закранула й ваенныяСМІ.
У рэдакцыях газет ліквідава-
ліся пасады ваеннаслужачых,
наіхмесцаўзяліграмадзянскіх
людзей. І палкоўніку Сяргею
Мартынкевічу прапанавалі за-
стацца на пасадзе— у статусе
грамадзянскага спецыяліста.
Ёнзвольніўсяўзапасіўтойжа
дзеньбыўзацверджаныгалоўрэ-
дамгазеты.Аміжтымпераход
нановыштатнырасклад—крок
няпросты.Цяперпасадымогуць
займацьіжурналісты,якіяпора-
хуненюхалі.Алежтрэбарасказ-
вацьпражыццё,дзейнасцьвой-
скаўакругі,ускладякойувайшлі
былаяМаскоўскаяваеннаяакру-
га,БалтыйскідыПаўночныфла-
ты. У гэтай сітуацыі галоўрэд
звярнуўся да “старой гвардыі”,
прыцягнуў да працы ў рэдак-
цыі афіцэраў запасу з адпавед-
ным досведам працы, стварыў
ваенкараўскія пасты ў воінскіх
і флоцкіх калектывах. Дзякую-
чытамугазетапачалавыходзіць
уновымфармацепрактычнабез
перапынку, на высокім узроў-
ні.У 2013 і 2018 гадахСяргей
Мартынкевічарганізаваўсвятка-
ванне95-і100-гадовыхюбілеяў
газеты,якуюцяперузначальвае.
Праведзеныя мерапрыемствы
атрымалівысокуюацэнкуякна-
чальнікаў,таківетэранаў.

ТакштонашзямлякСяргей
Мартынкевіч—вядомаяасоба,
прытымнетолькіўСанкт-Пе-
цярбурзе.Аці нешкадуе,
запытаў я,штожывене ў
Беларусі? “Заўсёдымарыў
вярнуцца ў родны край,—
шчыра кажа мой сураз-
моўца.—Хацеўперавесці-
ся у Беларускую ваенную
акругу, у вайсковую газету.
КаліжрухнуўСССР,трэба
былонеяквыжываць.Утой
час хапала цяжкасцяў і ў
Беларусі. Бацькі сталі
пенсіянерамі, пра іх
трэба было клапаціц-
ца. А ў Ленінградзе
ў мяне пасля шматга-
довыхблуканняўпака-
муналках з’явілася сваё
жыллё, пайшла ў школу
дачка. Я мог зарабіць
і на сям’ю, і чымсь-
ці дапамагаць баць-
кам. Зрэшты, тое,што
яраблюўРасііпасва-
ёй асноўнай пасадзе,
мяркую, на ка-
рысцьіБела-
русі:мыж
у Саюз-
найдзяр-
жаве”.

Газета “На страже Родины”
асвятляесумесныярасійска-бе-
ларускіявайсковыявучэнні,ка-
ліяныпраходзяць.Журналісты
ўдзельнічаюць у прэс-турах па
Беларусі, пісалі пра братнюю
краіну. Супрацоўнік рэдакцыі
СяргейПорахаўзкалегамі-паэ-
тамі ў 2017-м зрабіў пераклад
паэмы Якуба Коласа “Сымон-
музыка”нарускуюмову.Кнігу
прыгожа аформілі, надрукавалі
ўСанкт-Пецярбурзе—пратое
пісалі іўбеларускіхСМІ,аін-
тэрв’ю СяргеяМартынкевіча з
ініцыятарамперакладузмясціла
газета“Звязда”.

Варта згадаць, што Сяр-
гей — у актыве суполкі “Ра-
сійска-беларускае братэрства”,
якой кіруе прафесар Аляксей
Варанцоў.Далучаныйдаспраў
Беларускайрэгіянальнайнацыя-
нальна-культурнай аўтаноміі
Санкт-Пецярбурга: старшынёй
саветаўсуполцыМікалайРуса-
кевіч.Улікувартыхжурналісц-
кай увагі піцерскіх беларусаў
мой субяседнік згадаўМікалая
Андрэйчанку, Мікалая Нікала-
ева,СяргеяВішняка,народную
артыстку Расіі ІрынуМазурке-
віч ды іншых. “Я з вялікайпа-
вагайстаўлюсядамалойрадзі-
мы,— прызнаўся мне Сяргей
Антонавіч.—Назямліпродкаў
жывуцьдзвецёткіпамаці(уРа-
гачовейБабруйску).Старэйшы
братАляксандріягосям’я,што
вярнулісязУкраіныяшчэўся-
рэдзіне 90-х,— таксама ў Баб-
руйску. Там пахаваныя бацькі.
МянезвязваюцьзБацькаўшчы-
найтысячыніцяў,хоцьіжывуў
Расіі,прычыміх—непарваць.
Тойшлях,якіпрайшоўбеларус-
кі народ пасля распаду СССР,
выклікае ўмяне вялікі гонар. І
ябудурабіцьусё,каббратэрскі
СаюзРасіідыБеларусіўмацоў-
ваўся”.

Такімі людзьмі, як ураджэ-
нецБабруйскаСяргейМартын-
кевічганарыццаБеларусь,гана-
рыццайРасія.

Ва сіль Ша лак,
беларусзСанкт-Пецярбурга

У Цэнтральным ваенна-марскім музеі. 17 мая 2018 г.

цярбурзе.Аці нешкадуе,
запытаў я,штожывене ў
Беларусі? “Заўсёдымарыў
вярнуцца ў родны край,—
шчыра кажа мой сураз-
моўца.—Хацеўперавесці-
ся у Беларускую ваенную
акругу, у вайсковую газету.
КаліжрухнуўСССР,трэба
былонеяквыжываць.Утой
час хапала цяжкасцяў і ў
Беларусі. Бацькі сталі
пенсіянерамі, пра іх
трэба было клапаціц-
ца. А ў Ленінградзе
ў мяне пасля шматга-
довыхблуканняўпака-
муналках з’явілася сваё
жыллё, пайшла ў школу
дачка. Я мог зарабіць
і на сям’ю, і чымсь-
ці дапамагаць баць-
кам. Зрэшты, тое,што
яраблюўРасііпасва-
ёй асноўнай пасадзе,
мяркую, на ка-

Ад рэ дак цыі.ДняміВасіль Іванавічдаслаўнампрыемную
навіну:УказамПрэзідэнтаРасііСяргеюМартынкевічупрысвое-
названне“ГанаровыработніккультурыРасійскайФедэрацыі”.
Наўрачыстымсходзе21лютагаўМасквеёнпрымаўвіншаванні,
атрымаўзнакіадпаведнаепасведчанне.

Віншуем,СяргейАнтонавіч!Спадзяемся,вашыартыкулыпра
цікавыхсупляменнікаў-беларусаўзСанкт-Пецярбургадыіншых
месцаўРасіітаксамабудуцьз’яўляццанастаронках“ГоласуРа-
дзімы”.

З роднымі на роднай зямлі
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Хва лі кніж на га шчас ця 
Згад кі пра тое, чым за пом ні ла ся XXVІ Мін ская між на род ная
кніж ная вы ста ва-кір маш і які пас ля смак па кі ну ла 

Неяк раней пасля выставы-кірмашу
я пісаў пра кніжнае мора, у якім паванд-
раваць кожнаму цікава. Можна выбіраць
свае курсы, швартавацца да невядомых
выспаў, спазнаваць новых людзей, новыя
кнігі,апразіх—ікраіны.Развіваючывоб-
размора,лёгкаўявіцьсабейцёплыяхвалі
кніжнагашчасця,уякіямыакунаемсязга-
лавойпадчаспадобныхпадзейміжнародна-
гакультурнагаўзроўню.Прычымлавіўся-
бенадумцыяшчэўвялізнымвыставачным

павільёне,гайдаючысяўхваляхгукаў,воб-
разаў,галасоў:аздоравабыцьнатакойвы-
ставеняспешнымвандроўнікам,анеўпрэ-
жанымучасавыхамут(тэрміноваўнумар!)
журналістам. Зрэшты, праца ўсёж робіць
нас, а не толькімыяе. І тамуплюхаўся ў
пругкіх хвалях выставы-кірмашу я такі
не бязмэтна: выбіраў кірункі руху ў адпа-
веднасцізфарматамроднайгазеты.

Цізапозненыянататкімае?Наўрадці…
Добраяжкніга,кажуць, гэтасябарнаўсё

жыццё. Мы й цяпер, з сівізною ў галаве,
згадваемтую,шточыталіўдзяцінстве.Та-
мулагічнаперабрацьупамяціпадзеінядаў-
няга часу: сустрэчы,фотаздымкі ды кнігі,
штозасталісяпасля“кніжнагацунамі”.Бо
хоцьвыставайпрайшла,апаслясмак(“по-
слевкусие”,праякоекажуцьаматарыякас-
найежыйнапояў)застаеццанадоўга.

Падымаем ветразі ўспамінаў. Гартаем
паметкіўблакноце,заглядаемдляпэўнасці
ўтыяінфахвалі,уякіхкупалісякалегі.

Пра бе ла рус кую 
шлях ту
і не толь кі
Лютаўскі нумар 
туркменскага літаратурна-
мастацкага часопіса 
“Гарагум” (“Каракумы”) 
выйшаў з падборкай твораў 
беларускіх пісьменнікаў

У Туркменістана й Бе-
ларусі складваюцца добрыя
сяброўскія стасункі ў галіне
мастацкай літаратуры. Турк-
менскія аўтары друкуюцца ў
перакладзе на беларускую мо-
ву.Апрозуйпаэзіюбеларускіх
літаратараў— як класікаў, так
і сучаснікаў— апошнім часам
частазмяшчаюцьнастаронках
туркменскай перыёдыкі. Вось
іўсёлетнімлютаўскімнумары
літаратурна-мастацкага часо-
піса “Гарагум” (“Каракумы”)
змешчаны “беларускі выпуск”.
Цыкл “Шляхецкія апавяданні”
ЛюдмілыРублеўскайпераклала
БягульАнабаева,авершыВале-
рыі Радунь-Саротнік— Чэмен
Аннабердыева.

Прадстаўленне беларус-
кайлітаратурынатуркменскай
мове — добрая традыцыя й
длячасопіса “Дунья эдэбіяты”
(“Сусветная літаратура”). Па-
чынаючы з 2012 года на ста-
ронках выдання з’явіліся ў
перакладзе на туркменскую
мовуапавяданнеЯкубаКоласа
(перакладчыца— Агульгазель
Шагулыева), аповесць Алега
Ждана “Прынцэса” (пераклад-
чык—АразмуратТачмамедаў).
АтаксамавершыЯнкіКупалы,
Максіма Танка, Ніла Гілевіча,
АдамаШостака,МіколыМят-
ліцкага ды іншых беларускіх
паэтаў. Над пераўвасаблення-
мі паэтычных твораў на турк-
менскую працавалі Набаткулі
Рэджэпаў і Сейітмурад Гель-
дыеў. З інтэрв’ю ў часопісе
выступала маладая беларуская
пісьменніца Юлія Алейчанка,
якая пабывала ў Ашхабадзе.
Неаднойчы “Дунья эдэбіяты”
друкаваўгутаркізАлесемКар-
люкевічам на тэму беларус-
ка-туркменскіх літаратурных
сувязяў. Выйшлі ў часопісе і
ўспаміны беларускага літара-
тара пра туркменскіх пісьмен-
нікаўКерымаКурбанняпесава,
КаюмаТангрыкуліева,Какабая
Курбанмурадава, Какалы Бер-
дыева.Іхпераклаўнатуркмен-
скуюАннакгаАтаеў.

Так што прастора ўяўлен-
няўпрабеларускуюлітаратуру
ўТуркменістанепашыраецца.І
якблізкаяперспектыва—вы-
данне ў Ашхабадзе новых ка-
лектыўных зборнікаў, якія б
прадстаўлялі сучасную бела-
рускуюпаэзію,сучаснуюбела-
рускуюпрозу.

Сяр гей Шычко

Паэтку з кніжкамі ў руках я сустрэў непадалёк ад галоўнай
пляцоўківыставы-кірмашу.БольшведаюцьбеларускуможаўАл-
маты:якжурналістку,паэтэсу.Ранейпрацавалаў“Казахстанскай
правде”,цяпер—намесніцагалоўрэдаўлітаратурна-мастацкімча-
сопісе“Простор”.ЛюбоўШашковасціплатакстаялапрыстэндзе
выдавецтва “Мастацкая літаратура”.На пытанне, ці ведае гэтую
жанчыну,АлесьБадак,дырэктарвыдавецтва,расплыўсяваўсмеш-
цы:“Нетольківедаю,алейбыўаднымзпершыхчытачоўкнігі”.
УпершынюяетворывыйшліўБеларусіасобнымвыданнемнабе-
ларускаймове.Івыдавецтва“МЛ”датагоспрычынілася.

За такі падарунак Любоў Канстанцінаўна ўдзячная найперш
АлесюКарлюкевічу,цяперМініструінфармацыі.Згадвае,якяшчэ
неведаючыяе,напісаўёнцёплуюрэцэнзіюнападборкувершаў
уаднымзбеларускіхчасопісаў.КнігаЛюбовіШашковай“Лугза-
латы”—гэтаўжорадасная,шчасліваярэальнасцьдляўраджэнкі
вёскіВасілёўкі,“штокіламетраўза30адБабруйска”.Ранейтобыў
ПарыцкіраёнМагілёўшчыны.Туюрэальнасць—разамзаўтар-
кай іАлесемБадаком—ясфатаграфаваўнацёплайхвалікніж-
нагашчасця.Весткіжпрыводжузмаёйпублікацыіпра зямляч-
ку (“Крылыдлятворчагапалёту”—ГР,24.11.2011).Тадыякраз
уКазахстаневыйшлаяекніга“Двавольныякрылы”,аўпаэтэсы
быўюбілей—нарадзіласяяна18лістапада1951года.Назвукнігі,
прызнавалася,“нашапталіабедзверадзімы”.Інастварэнневершаў
іпаэмЛюбоўШашковунатхняюцьякБеларусь,такіКазахстан.“З
тымдарамземлякаміляцелаЛюбоўзАлматы,дзеўжосоракгадоў
жывейпрацуе,уМінск,—пісаўяў2011-м.—Паэтку,журналіст-
кузапрасілінапрэзентацыюкнігіказахскагакласікаМухтараАуэ-
зава“ШляхАбая”ўновымперакладзенарускуюмовуАнатолія
Кіма”.ТоможанатуюкнігувершаўпісаўрэцэнзіюАлесьМіка-
лаевіч?

Зямлячказахапляеццадзейнасцюкалегіякрадзімазнаўца,пісь-
менніка, даследчыка. Пахваліла кнігу Алеся Карлюкевіча “Бра-
тэрства”(Мінск,2014)—ёсцьіўнэцеhttps://fіctіonbook.ru/author/
ales_karlyukevіch/bratyerstva/read_onlіne.html. Потым абмеркавалі,
якзберагаеццаўКазахстане,БеларусіпамяцьпраўраджэнцаНясві-
жа,даследчыкакультурыказахаўАдольфаЯнушкевіча.Згадаліпра
помнікнаягомагілеўДзягільне(ДзяржынскіраёнпадМінскам)ды
ўнёсакУладзіславаЦыдзікаўягостварэнне,прадаследчыцуФаі-
нуСцяклову,якаявывучаладзейнасцьссыльныхрэвалюцыянераў.
АкнігаАдольфаЯнушкевіча“Дневникииписьмаизпутешествия
показахскимстепям”былавыдадзенаўАлма-Ацеў1966годзе—
Сцякловатамбылаперакладчыцай,аўтаркайпрадмовы.

Вершызборніка“Лугзалаты”перастварылізрускаймовывя-
домыя беларускія творцыМіколаМятліцкі дыКазімірКамейша.
Сустрэўапошняганавыставе-кірмашы,ёнказаў:вельмімоцныя,і
тонкія,ібеларускіяпадухувершыўзямлячкізКазахстана.Пера-
кладыжраней,у2014-м,друкавалісяўчасопісе“Полымя”.Ягля-
нуўунэце:у2006-мвершыйпаэмыЛюбовіШашковайпадназвай
“Лугзолотой”выходзіліўАлматы—усерыі“Литературанародов
Казахстана”.Якбачым,кветкамізлугазалатогаяепаэтычнайтвор-
часцімаюцьмагчымасцьлюбаваццаўрозныхкраінах.

ІхнастэндзеРасііцяжкабылонезаўважыць:вясёлыя,уцюбе-
цейках…Яныахвотнафатаграфавалісязнаведнікамі,прапаноўва-
лікупіцькнігіТатарскагакніжнагавыдавецтва.Назвуцяпербачу
насваімстале:насімпатычнымюбілейнымкаляндарыку,якізКа-
заніхлопцы—ІльдарСагдатшындыІльдарХуснутдзінаў—пада-
рылі.Выдавецтвасвяткуе100-гадовыюбілей,апаўдзельнічалаў
Мінскайміжнароднайкніжнайвыставе-кірмашыўпершыню.Пры-
чымхоцьабодваІльдары—кіраўніківысокагарангу,першыўво-
гулегендырэктарвыдавецтва,аднак,зносілісязнаведнікамістэнда
па-свойску,адкрыта.Спачаткумнепатлумачылі,апотымінасайце
tatknіga.ruя знайшоў:Расіяпрадставіланацыянальныстэндпло-
шчайбольшза200кв.метраў,вялікуюпраграмузудзелампапуляр-
ныхпаэтаў,пісьменнікаў.Былонастэндзебольшза500кніг!Якраз
там,дарэчы,сустрэўяйпаэтаМаксімаЗамшава,галоўнагарэдак-
тара“Литературнойгазеты”зфіліжанкаюкавы.Праягораскажу
асобна, іншымчасам,боёнжаўпершынюпераклаўсанетыЯнкі
Купалынарускуюмову. Іпотымрасказваўпрасваеўражанніад
сустрэчызКупалавымсловам,чытаўперакладынасустрэчызчы-
тачаміўМінску,дорачыімнумар“ЛГ”зрарытэтнайпублікацыяй.

А што ў Татарстане нагадвае пра Беларусь? Пра музей Янкі
КупалыўПячышчах,падКазанню,Ільдарычулі.Прабеларускую
суполкуўгорадзе—таксама,яекіраўнікаСяргеяМарудэнкуведа-
юць.ЁсцьуКазанівуліцаЯнкіКупалы:“усесябрытамжывуць”.
Знайшлінастэндзецудоўнавыдадзенуюкнігу“СказкинародовТа-
тарстана”(2016).На50-йстаронцыёсцьтамібеларускаянародная
казка“Каня”.Узмесценапісана,штопераказаўяебеларусСяргей
Марудэнка.Гаварыліпраталерантнасцьтатараў:ёсцьурэспубліцы
месцы,дзеамальпобачстаяцьмячэць,сінагога,царква.АўКіраў-
скімраёнеёсцьнаватХрамусіхрэлігій.Язгадаў:іунастаклюдзі
жывуць!Скажам, у Іўі, на Гродзеншчыне,Помнік талерантнасці
паставілі— з удзелам ураджэнкі тыхмесцаўЯдзвігіЮферавай,
вядомайрасійскайжурналісткі.

Добрым“паромшчыкам”,якідапамагаелітаратурнымзносінам
паміжБеларуссюйТатарстанам,стаўнародныпаэтТатарстанаРо-
бертМінулін.МыўразмовезІльдарамізгадваліпраіхталенавітага
земляка.Пазнейяўдакладніў:ягокнігівершаў“Аднасям’я”,“Нач-
ныяптушкі”пабачылісветапошнімчасамуМінскузсяброўскімі
прадмоваміАлесяКарлюкевіча,уперастварэннізтатарскаемовы
адпаведнаЯныЯвічіМіколыМятліцкага.

Мызакранулі яшчэцікавуювельмідлягасцейтэмупратата-
раўнаБеларусі(ажывуцьпрадстаўнікігэтаганароданабеларускіх
земляхз14стагоддзя!),празнакамітыяаль-кітабы,пашыраныяра-
нейнаБеларусі.Вартанагадаць:“Аль-кітаб”ціпроста“кітаб”па-
арабскузначыць“кніга”.Убеларускіхмусульмантакзавуццакнігі
рэлігійныя.Адметнасцьбеларускіхаль-кітабаўутым,штопісаліся
яныхоцьарабскаювяззю,алебеларускімісловамі,ботатарымову
нашудобразасвоілі,арабскуюждалёканеўсеведалі.Шэрагбела-
рускіхтатар,такіхякпісьменнік,доктарфілалагічныхнавукСця-
панАлександровіч,кампазітарДзмітрыСмольскі,гісторыкІбрагім
Канапацкідыіншыязрабілівялікіўнёсакубеларускуюкультуру.
ВосьбырасказацьпраіхчытачаміўТатарстане!Такаяпрапанова
гасцейзКазанівельмізацікавіла:казалі,праз“паромшчыка”Робер-
таМінулінабудуцьрухаццаўгэтымкірунку.

Ка зах стан ская бе ла рус ка 
Лю боў Шаш ко ва 

Павыставе-кірмашыпадарожнічаў Іван Жда но віч

Два Іль да ры з Та тар ста на 

Вядомы беларускі 
паэт Мікола Мятліцкі 

перастварыў творы 
Махтумкулі

Два Ільдары з Казані на выставе-кірмашы ў Мінску
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ПРы Га жоСць і Сі Ла ДЗеНь РоДНай МоВы

Духоўнае багацце

Музей Якуба Коласа ладзіў
акцыю“Дзясятка—заКоласа!”
Яе ўдзельнікам прапанавалі на-
пісацьдыктоўкупатворахПес-
нярайвызначыць:зякогатвора
ўзяты ўрывак для яе. Кожны,
хтопрыйшоўумузей,змогпаў-
дзельнічаць і ў інтарактыўнай
гульні-віктарыне“Куфэракскар-
баўроднаймовы”—трэбабыло
адказацьнапытанніпражыццё
йтворчасцьЯкубаКоласа,пака-
зацьведаннероднаймовы.

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,ягосмутакірадасць,
ягопрырода,яголюбоўігнеў”.

Са све там па ра зу мен не
“Разнамоўныдзіўнысвет”—

такі літаратурна-адукацыйны
праект да Свята роднай мовы
ладзілі супрацоўнікі Цэнтраль-
най навуковай бібліятэкі НАН
Беларусі. Для дзяцей і падлет-
каў прайшла цікавая праграма
зінтэлектуальнымі,лінгвістыч-
нымігульнямі,конкурсамі,вік-
тарынай,гучнымічытаннямі.

Працавалаўбібліятэцытак-
сама інтэрактыўная кніжная
выстава “Чытаем сусветную
класіку па-беларуску”. Мно-
гія шэдэўры рускай, польскай,
украінскай,атаксамафранцуз-
кай,англійскай,нямецкайліта-
ратурыможначытацьнароднай
мове.

Лес... у элект рон ным фар ма це
ШтоБеларусь—лясныкрай,

тоеведаюцьмногія.Нездармаж
раней, калі прыходзілі на род-
нуюзямлюворагі,тутзаўсёды
ўздымаўсямасавыпартызанскі
рух, а бярозыды сосны стана-
віліся партызанскімі сёстрамі.
ШтодаВялікайАйчыннайвай-
ны,тоўафіцыйныхдакументах
была такая лічба: 374 тысячы
беларускіх партызан. Цяпер
падлічана: у нас на кожнага
жыхарапрыпадаекаля1гекта-
ра пакрытых лесам земляў. Да
тагожкраіна—улікудзесяці
самыхлясныхуЕўропе.

Што сёння робіцца для та-
го, каб ашчадна, рацыяналь-
на, па-гаспадарску тыябагацці
выкарыстоўваць і ўзнаўляць?
Пратоерасказваўжурналістам
напрэс-канферэнцыіўНацыя-
нальным прэс-цэнтры Міністр
лясной гаспадаркіБеларусіВі-
тальДрожжа.Прывядземнека-
торыязфактаў.

Экс парт? улік і кант роль!
Мінлясгасактыўназаймаец-

цастварэннемадзінайдзяржаў-
найаўтаматызаванайінфасістэ-
мыўліку драўніный здзелак з
ёю. Спецыялісты прадпрыем-
ства “Белдзяржлес” у 2017 го-
дзе ўжо стварылі яе макет:
эксперыментальны комплекс
праграмна-апаратнага забеспя-
чэння.Прыягодапамозебудзе
весцісяўліккруглыхлесаматэ-

рыялаў у электронным выгля-
дзе.Тэсціроўкамакетасістэмы
прайшла летась на базе трох
лясгасаў:Уздзенскага,Гродзен-
скагайДрагічынскага.

Цяпер ідзе дапрацоўка
праграмы. Стварэнне сістэ-
мы ўліку драўніны й здзелак
з ёю плануюць завяршыць
у 2020 годзе.Патрэба ў ёй—
велізарная.Летась,напрыклад,
наэкспартпастаўленалесапра-
дукцыя,аказанапаслугнасуму
большза140мільёнаўдаляраў
ЗША—94%да2017-га. І гэ-
та зроблена было ва ўмовах,
калі экспарт круглага лесу
быў у Беларусі забаронены.
Такім чынам, у супастаўляль-
ныхумовах(безулікуэкспарту
круглагалесуўпапярэдніяга-
ды)ростэкспартусклаў174%.
Тоеадбылосязакоштразвіцця
ўласных дрэваапрацоўчыхма-
гутнасцяў. Як вынік— забяс-
печана выкананне ўсіх фінан-
сава-эканамічных паказчыкаў,
ёсць стабільнае развіццё ляс-
нойгаспадаркі.

Пе ра сад ка? Круг лы год!
Многія ведаюць: якасны

пасадкавы матэрыял — важ-
ны складнік эканомікі лясной
гаспадаркі. Яшчэ адзін сучас-
ны лесанасенны комплекс па
вырошчванні пасадкавага ма-
тэрыялу з закрытай каранёвай
сістэмай здадуць гэтай вясной

уаграгарадкуШчомысліца,пад
Мінскам.Сёлетазапланаванай
будаўніцтватакогацэнтранаба-
зе Магілёўскага лясгаса. Два
комплексыпрацуюцьзмінулага
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-
чыцьБеларусьпасадкавымма-
тэрыялам палепшанай якасці,
датагожпастаўляцьнаэкспарт
пэўнуюколькасцьзялёнайпра-
дукцыі.

На будаўніцтва сучасных
лесанасенных цэнтраў, комп-
лексаў набыццё тэхнікі, аб-
сталявання выкарыстаны
сродкі Міжнароднага банка
рэканструкцыі й развіцця. Па-

гадненне абпазыцыбылопад-
пісана ў красавіку 2015-га: як
дадатак да праекта “Развіццё
лясной гаспадаркі Беларусі”.
МБРР прадаставіў Беларусі
пазыкунасуму40,714млнда-
ляраў ЗША.Савет выканаў-
чых дырэктараў банка ў сака-
віку 2018-га прыняў рашэнне
й пра дадатковаефінансаванне
(12млнеўра).

Па ляў ні чы ту рызм? 
Гэ та вы гад на!

Для паляўнічых з розных
краін у Беларусі ствараюцца
камфортныя ўмовы, іх прыяз-
джаеўсёбольш.

Замежныпаляўнічытурызм
у 2018-м прынёс лесапаляў-
нічым гаспадаркам Беларусі
кожныпятызаробленырубель.
Прыбыткі ад такой дзейнасці
летась—амаль5мільёнаўруб-
лёў.Паляваліўасноўнымнала-
ся,аленяйкасулю.

Цяпер у лесапаляўнічых
гаспадарках Мінлясгаса ёсць
90 паляўнічых комплексаў:
уБрэсцкай вобласці—13,Ві-
цебскай — 18, Гомельскай —
14, Гродзенскай — 11, Мінс-
кай—21 іМагілёўскай—13.
Кабстварыцькамфортныяўмо-
вы для паляўнічых, збудаваны
новыя аб’екты, рэканструваны
комплексы ўГанцавіцкім,Лёз-
ненскім, Ваўкавыскім і Вало-
жынскімлясгасах.
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Наведнікі анкалагічнага 
цэнтра, у тым ліку 
й замежныя, у хуткім часе 
змогуць спыняцца ў новай 
камфортнай гасцініцы, якая 
ўзведзена пад Мінскам

“Хваробаю цывілізацыі”
называюцьусвецеракавыяза-
хворванні. У беларускіх спе-
цыялістаўёсцьвялікідосведіх
лячэння,звяртаюццападапамо-
гуйпацыентыззамежжа.СМІ
пісалі,напрыклад,штоў2012-м
уБеларусібылаправедзенаапе-
рацыяпаперасадцыпечаніМе-

іруДагану.Былыкіраўнікізра-
ільскайразведкіМасад,маючы
цяжкае анказахворванне, пра-
жыўяшчэбольшзатрыгады.

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 пасёлкуБараўляныпад
Мінскам),адзначыўпоспехіяго
спецыялістаў у лячэнні анка-
логіі. Дырэктар цэнтра, доктар
медыцынскіх навук, прафесар

АлегСуконкапрыводзіўна су-
стрэчы нямала доказаў на ка-
рысць укаранення ў Беларусі
скрынінгавыхпраграм.Дарэчы,
УрадБеларусіпадтрымліваета-
кую працу, скіраваную на ран-
няе выяўленне анказахворван-
няў. І ёсць яшчэ добрая навіна
для пацыентаў, іх сваякоў, якія
прыязджаюцьуБараўляныз-за
мяжыціаддаленыхрэгіёнаўБе-
ларусінаабследаванне,лячэнне.
Хутка яны змогуць спыніцца ў
новайгасцініцы—будынакуз-
ведзены,будзеадкрытысёлета.
Там і сталовая, і рэстаран. Як
вядома, некаму даводзіцца ча-
кацьвынікаўабследаванняпару
дзён.Змогуцьтамжыцьіпацы-
енты, якім зручней не плаціць
за шпіталізацыю, а праходзіць
лячэннеамбулаторна.

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
рабоцеСяргейКрасны.—Часам
едуцьпрайсцідыягностыку:кам-
п’ютарную тамаграфію, МРТ,
ультрагукавое даследаванне,
здаць аналізы. Запатрабаваны
ўсетрывідылячэння—хірургія,
прамянёваятэрапія,хіміятэрапія.
Праўда, прамянёвая тэрапія да-
статковаскладаныйшматузроў-
невы працэс, і кошт паслугі ад-
паведны.Нядаўназ’явіўсяўнас
такзваныгама-нож—унікальны
апаратдляпрамянёвайтэрапііды
радыёхірургіі. Ён таксама стаў
запатрабаваныўрасіян”.

Бывае, пацыенты з блізкага
замежжа едуць у цэнтр за лю-
бой высокатэхналагічнай мед-
дапамогай,каліяенямаўіхрэ-
гіёнецінеўсімдаступная.Тут
можназрабіцьзвычайнуюэнда-
скапічнуюаперацыюзвыкары-
станнемлапараскапіі,аперацыі
нахрыбце,печані,наватмозгу.
Бывае, злаякаснае новаўтва-
рэнне ў пацыента выяўлена, і
ўсваёйкраінеёнпастаўленыў
чаргунабясплатнуюаперацыю,
аднак пухліна запушчана, і
нельгамарудзіць.Тадытаксама

звяртаюцца па дапамогу ў бе-
ларускі цэнтр, але на платнай
аснове. Людзям імпануе, што
ў Беларусі выкарыстоўваецца
комплекснаейкамбінаванаеля-
чэнне—такневаўсіхкраінах
заведзена. У цэнтры любы па-
цыентна3-й,4-йстадыізахвор-
ваннянаракможаатрымацьусе
трызгаданыявідылячэння.Ня-
маласяродзамежнікаўінашых
землякоў,якія,шукаючырашэн-
няпраблемы,едуцьнаБацькаў-
шчыну,уБараўляны—знадзе-
яйналепшае.

Яквядома,наЗахадзестра-
хавыя кампаніі аплочваюць
лячэнне толькі ў тых бальні-
цах,якіяпрайшліеўрапейскую
сертыфікацыю. Атрымаць такі
дакумент страхаўшчыкі прапа-
ноўваюцьіАнкацэнтру:абяца-
ючы прыток замежнікаў. Хоць
лячэнне, медпрыборы тут най-
сучасныя,аднакбудынкубольш
за50гадоў,ітамупакульскла-
данацэнтруўпісаццаваўсееў-
растандарты.Міжтымзаапош-
нія гады ў строй тут уведзены
чатырыбудынкі,утымлікупа-
ліклінічны корпус, дзе— най-
сучаснае абсталяванне. Летась
Анкацэнтр аказаў паслугі калі
2,5 тысячы замежных пацыен-
таў, зарабіў на экспартных па-
слугах3,5мільёныдаляраў.

ЗДаРоўе

Ба раў ля ны — тэ ры то рыя над зеі

Ангіяграфічны кабінет
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МатэрыялыпаласыподрыхтавалаГан на Лагун


