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Перспектывы

Рэсурс каштоўны, аднаўляльны

БЕЛТА

Наведваючы новы завод у Светлагорску, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка гаварыў пра важнасць глыбокай
перапрацоўкі сыравіны, атрымання з беларускай драўніны высокаліквіднай гатовай прадукцыі

Аляксандр Лукашэнка ажыццявіў сімвалічны пуск вытворчасці сульфатнай
беленай цэлюлозы на Светлагорскім ЦКК

Па сутнасці, гаворка ў Светлагорску іш
ла не толькі пра эканоміку — пра эканаміч
ную бяспеку дзяржавы. Вядома ж, заўсёды
ёсць вялікі сэнс у тым, каб, гаспадарачы,
падвязваць мясцовую вытворчасць на мяс
цовыя віды рэсурсаў. Лагічна, скажам, ма
ючы высокую земляробчую культуру, што
складвалася вякамі, а таксама моцныя ма
шынабудаўнічыя прадпрыемствы (набытак

індустрыяльнай эпохі) мэтанакіравана па
вялічваць тут аб’ёмы сельскагаспадарчай
вытворчасці. А наша нафтаперапрацоўка з
часоў СССР завязаная была не на мясцовыя
рэсурсы. І цяпер, не маючы дастатковых аб’
ёмаў уласнай нафты, беларускія НПЗ апош
нім часам вымушаны працаваць напаўсілы.
А вось беларускія лясы кожны год рыт
мічна драўніну пастаўляюць, што называ

ецца, без высокіх узгадненняў, санкцый,
мытных пошлін ды прэмій. Драўніна сасны,
бярозы, елкі, альхі ды іншых парод мясцо
вых дрэў — каштоўны прыродны рэсурс,
экалагічна чысты, да таго ж аднаўляльны.
Што лясоў у Беларусі шмат — ведаюць на
ват замежнікі. Мы ў цэнтры Еўропы, а таму
расходы на транспарціроўку лясной прадук
цыі на заходнееўрапейскія рынкі мінімаль
ныя. Аднак цяпер усім відавочна: не выгад
на беларусам гандляваць лесам-кругляком.
Патрэбны сучасныя вытворчасці, каб, пера
працоўваючы драўніну, атрымліваць высо
каякасную прадукцыю, запатрабаваную ў
свеце. Таму й вядзецца ў Беларусі мадэрні
зацыя ўсёй лесаперапрацоўчай галіны. І на
Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбі
нат у краіне ёсць вялікія надзеі.
Наведваючы нядаўна завод па вытвор
часці сульфатнай беленай цэлюлозы, ство
раны на ЦКК, Прэзідэнт Аляксандр Лука
шэнка падзякаваў яго працаўнікам за тое,
што “паднялі” новую вытворчасць. Нага
даем, адкрытае акцыянернае таварыства
“Светлагорскі ЦКК” — гэта, як пішацца
на яго сайце ў інтэрнэце, прадпрыемства
поўнага цыкла перапрацоўкі драўніны ў
кардон гафраваны, скрыні з яго. На кам
бінаце ёсць розныя вытворчасці: цэлю
лозы, паперы й кардона, гафратары. Там
высокі ўзровень аўтаматызацыі, механі
зацыі тэхналагічных працэсаў, высокая
экалагічнасць — практычна безадходная
вытворчасць. ➔ Стар. 2

Чулі?

Вожык
Спайкі —
талісман
У Зале алімпійскай
славы Нацыянальнага
алімпійскага камітэта
Беларусі агучылі важнае
рашэнне

Прэтэндэнтаў было шмат.
Галоўны сімвал ЧС-2021 вы
біралі з больш чым ста работ,
якія паступілі ад прадстаўнікоў
Беларусі ды Латвіі. У шорт-ліст
конкурсу ўвайшлі 30 работ, з
ліку якіх зорнае журы й вызна
чыла: галоўным сімвалам будзе
Вожык Спайкі.
У выбары талісмана паў
дзельнічалі медыйныя асобы як
з беларускага, так і з латвійска
га боку. Бо, як вядома, Беларусь
і Латвія атрымалі права сумес
на правесці чэмпіянату свету па
хакеі на Гадавым кангрэсе ІІХФ
у маі 2017-га. Турнір пройдзе з
7 па 23 мая 2021 года, яго бу
дуць прымаць сталіцы абедз
вюх краін.
Рыгор Гарэшка

Глыбінка

Трабы з лесам у суладдзі
Неабходная прадмова
Калі глянуць на карту Беларусі, то ад
разу бачна: Трабы ўтульна размясціліся
на лясістых абшарах непадалёк ад шляху
з Мінска праз Ракаў ды Ашмяны на Віль
нюс. І знакамітыя Гальшаны там побач, і
старажытнае Крэва: з руін
 амі мураванага
замка XІV стагоддзя. А даследчыкі даўні
ны, дарэчы, сцвярджаюць: з Крэўскага зам
ка й распачыналася традыцыя мураванага
абарончага дойлідства Вялікага Княства

Літоўскага. Пры тым Крэва было адным
з палітычных асяродкаў даўняй Літвы, ад
ным з цэнтраў этнічных і палітычных пра
цэсаў напярэдадні ўзнікнення ВКЛ. Ды й
самі Трабы спатрэбіліся ў тых гістарычна
важных працэсах: як сведчаць дакументы,
належалі яны ў пару ВКЛ князю Трабусу.
Там нават быў ягоны замак, у адной з кры
ніц чытаем: “На высокім пагорку (цяпер
ён носіць назву Замкавая гара) збудаваны
быў драўляны замак, рэзідэнцыя Вяліка
га князя Літоўскага Трабуса. Пры добрым
збегу абставінаў Трабы маглі б стаць ста
ліцай ВКЛ! Пра князя Трабуса цяпер мала
хто згадвае, аднак ён якраз і ёсць прамы
родзіч многіх каралеўскіх асоб Еўропы.
Як так? Патлумачым. Ад таго князя, сцвяр
джалі аўтары кнігі “Живописная Россия”
(1882), пайшлі князі-нашчадкі Гальшан
скія, з роду якіх — і Соф’я Гальшанская,
трэцяя жонка караля Ягайлы. А з іх шлю
бных дзяцей падоўжылася каралеўская
дынастыя Ягелонаў.
Вось якая гісторыя ў Трабаў! На доб
ры толк, у аграгарадку варта было б па
ставіць хоць памятны знак-валун — як
згадку пра малую радзіму многіх кара
леўскіх асоб. І хоць веліч Трабаў у мі

нулым, аднак з даў
ніх часоў, мусіць, ёсць
у мясцовым людзе высо
кая побытавая культура,
працавітасць, схільнасць
да парадку. І лясной
гаспадаркай там займа
юцца спрадвеку. Пэўна,
многа чаго на той зямлі
раней было, ды цяпер,
як кажуць, лесам парас
ло, у якім і гаспадарыць
амаль 25 гадоў наш субяседнік ды яго ад
навяскоўцы, што выбралі сабе “лясныя”
прафесіі. А мы Віктара Завадскага даўно
ведаем: з ім, яшчэ 22‑гадовым тэхнікам
лясной гаспадаркі, звялі нас журналісц
кія дарогі ў 1996 годзе. Ён — сын мясцо
вай настаўніцы, адзін з чатырох дзяцей
Валянціны Іосіфаўны Завадскай. Яна
больш за 40 гадоў выкладала беларускую
мову й літаратуру ў Трабскай сярэдняй
школе. Сёлета яе запрашалі ў школу вы
пускнікі 1970 года: 50 гадоў таму школу
закончылі, а ў іх яна ўрокі вяла. У 2001‑м
Віктар пісаў нам, што ажаніўся, мае ча
тырохгадовага сына Антона. “Я працую
памочнікам ляснічага ў тым жа Трабскім
magicgolos.ru

Пра асаблівасці вядзення лясной
гаспадаркі на прылеглых да
мяжы з Літвою тэрыторыях ды
сялянскае жыццё ў аграгарадку
Трабы расказвае Віктар Завадскі —
памочнік ляснічага Трабскага
лясніцтва Іўеўскага лясгаса

Трабы з вышыні птушынага палёту

лясніцтве, працай сваёй задаволены. Іду
ў лясніцтва заўжды з лёгкім сэрцам і вяр
таюся дамоў са спакойнай душой,” — гэ
та радкі з ліста Віктара, што зберагаем
мы ў сямейным архіве.
Лясная тэма для Беларусі — заўжды
актуальная, бо лясы ў краін
 е — адзін з
асноўных аднаўляльных прыродных рэ
сурсаў, да таго ж важнейшае нацыян
 аль
нае багацце. Каб разумна ім распара
джацца, належным чынам весці лясную
гаспадарку, ёсць у краіне Міністэрства
лясной гаспадаркі, створана па Беларусі
амаль сто лясгасаў. І размову з Віктарам
Завадскім пачалі мы з ягоных абавязкаў
як памочніка ляснічага. ➔ Стар. 6
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БЕЛТА

Эмблема Светлагорскага ЦКК

Аляксандр Лукашэнка ў часе наведвання Светлагорскага ЦКК

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
З канцы 2017 года ў тэставым рэ
жыме пачата была вытворчасць бе
ленай сульфатнай цэлюлозы на но
вым заводзе, магутнасць якога — 400
тысяч тон у год. Цяпер камбінат па
стаўляе прадукцыю для многіх прад
прыемстваў Беларусі, краін СНД,
Прыбалтыкі, Заходняй Еўропы.
Знаёмячыся з новай вытворчасцю,
Прэзідэнт адзначыў, што ў Светлагор
ску патрэбна больш глыбокая перапра
цоўка сыравіны. Варта не толькі ра
біць цэлюлозу, але й прадукцыю на яе
аснове: адпаведныя ўпаковачныя ма
тэрыялы, мяшкі. Пры тым Аляксандр

Лукашэнка нагадаў, што цяпер у Бела
русі — максімальная ўвага да як мага
меншага выкарыстання поліэтылену,
які шкодзіць экалогіі: “Ад гэтага сыхо
дзіць трэба. І ўсё загортваць — булач
кі, піражкі ды іншае — у паперу. У нас
жа гэтага дабра хапае. І з гэтай цэлю
лозы, значыць, трэба стварыць такую
ўпакоўку ды іншыя матэрыялы”.
На сустрэчы з працоўным калек
тывам Прэзідэнт паведаміў аб пры
нятым рашэнні: не пазней бягучага
года пабудаваць побач з заводам па
вытворчасці сульфатнай беленай цэ
люлозы яшчэ адзін цэх, купіць не
абходнае абсталяванне. “Яно не тан

нае: напэўна, 80 мільён
 аў еўра будзе
каштаваць. Але мы пойдзем на гэтыя
траты. Паставім машыну і будзем пе
рапрацоўваць тут цэлюлозу. І такім
чынам з 400 тысяч тон, якія вы тут
вырабіце, 300-350 тысяч тон мы пе
рапрацуем на месцы, паставім сваім
прадпрыемствам. І на экспарт заста
нецца 50 тысяч тон, — расказаў Кі
раўнік дзяржавы.
Важным напрамкам развіцця кам
біната назваў Аляксандр Лукашэнка
й вытворчасць віскознай цэлюлозы,
якую на гэтым прадпрыемстве мож
на выпускаць. Патрэбна пры тым асі
на, вольха — такой драўніны ў бела
рускіх лясах шмат. “І таму нам трэба
паскорыцца. Мы яе тут перапрацу
ем”, — заявіў Прэзідэнт. А віскозная
цэлюлоза будзе запатрабаваная нават
і на суседнім прадпрыемстве ў Свет
лагорску — сыравіна ж пакуль закуп
ляецца па імпарце. “За ўсё, што вы
тут вырабляец
 е сёння, заробіце доб
рыя грошы. Гэта нармальна: вам жа
трэба вяртаць крэдыт, які ўзялі, раз
лічвацца з бюджэтам”, — заўважыў
Кіраўнік дзяржавы. Пры тым ён асаб
ліва падкрэсліў важнасць глыбокай
перапрацоўкі сыравіны, атрымання
з беларускай драўніны высокаліквід
най гатовай прадукцыі. “Гэта будзе
ўжо зусім іншы ўзровень нашай краі
ны”, — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Іван Ждановіч

Беларускі Мацярык

Нашы на прасторах Сібіры
Унікальнае двухтомнае
выданне “Беларусы ў Сібіры”
прэзентавалася ў Мінску
Нашы супляменнікі ў гісторыі асва
ення Сібіры адыгралі важную ролю. Пра
тое й гаварылі 5 лютага на прэзентацыі
двухтомніка “Беларусы ў Сібіры”
ў Дзяржаўным музеі гісторыі бе
ларускай літаратуры. Рэалізаваў
праект Грамадскі дабрачынны
фонд “Возрождение Тобольска”,
прадстаўлялі выданне галоўны
рэдактар кнігі Юрый Пермінаў і
кіраўнік фонду Аркадзій Алфі
маў. А сярод гасцей музея былі
галоўны рэдактар часопіса “Ма
ладосць” Святлана Воцінава, фі
лолаг Алесь Лозка, фалькларыст
Мікола Котаў ды іншыя вядомыя людзі.
Вяла імпрэзу супрацоўніца музея Эліна
Свірыдовіч. Госці-сібіракі расказалі аб
рабоце над кнігамі. Цёплымі, добрымі
словамі віталі іх дырэктар музея Міхаіл
Рыбакоў, старшыня Беларускага фонду
культуры Тадэуш Стружэцкі, паэтэ
са Ніна Фралова. А сібіракі падарылі
двухтомнік Музею літаратуры, 7‑й ды
16‑й бібліятэкам Мінска. Прэзентацыя
кніг, дарэчы, праходзіла і ў іншых гара
дах Беларусі.
У першым томе ёсць грунтоўныя
весткі пра тое, што беларусы (літві
ны) з сівой даўніны пачалі асвойваць
Сібір — дзікі таёжны край. Нашы
продкі былі ў ліку першых адваж
ных мараходаў Паўночнага Ледаві
тага акіяна, заснавалі горад Анадыр
на Чукотцы, будавалі парты на ўсім
пабярэжжы акіяна. Некаторыя з бела
русаў удзельнічалі ў паходзе Ермака
на Сібірскае ханства. Шмат каму вя
домыя імёны беларусаў-даследчыкаў
Сібіры: Яна Чэрскага, Васіля Прон
чышчава, Барыса Вількіцкага, братоў
Дыбоўскіх — іх імёнамі названыя

розныя геаграфічныя аб’екты Сібіры
й Далёкага Усходу.
Лёсы Беларусі ды Сібіры звязаны
містычным чынам і з лёсам пісьменні
ка Фёдара Дастаеўскага, у якога ёсць
у радаводзе й беларускія старонкі.

За сувязь з рэвалюцыйна настроенымі
петрашэўцамі, чытанне й пашырэнне
ў гуртку забароненага “Письма Бе
линского Гоголю” царскі ўрад асудзіў
пісьменніка ў 1849 годзе да смярот
нага пакарання, якое было заменена
8‑гадовай катаргай. Па шляху ў Омск,
на катаргу жонкі ссыльных дзекаб
рыстаў падарылі Фёдару Міхайла
вічу Евангелле, якое ён зберагаў усё
жыццё як каштоўную рэліквію. Пера
выдадзенае ў Табольску “Евангелле
Ф. М. Дастаеўскага” госці з Расіі ўжо
раней падарылі Нацыянальнай біблія
тэцы Беларусі.
Многія беларусы апынуліся ў Сі
біры пасля паразы паўстанняў 1831 і
1863 гадоў, а таксама ў часе рэпрэсій
1930‑х. У пошуках лепшай долі ты
сячы беларусаў перасяліліся ў Сібір
у часе сталыпінскай рэформы. У ра
мантычныя 60–70‑я гады “за туманом
и за запахом тайги” ў Сібір па кам
самольскіх пуцёўках выехалі на бу
доўлі тысячы беларусаў (у тым ліку
і аўтар гэтых радкоў, пра што й рас
казаў на імпрэзе). У асваенні нафта

вых і газавых багаццяў Заходняй Сі
біры паўдзельнічала шмат беларусаў,
якія ў большасці выпадкаў працавалі
там вахтавым метадам. Велізарны
ўнёсак у асваенне нафтавых радові
шчаў Сібіры зрабіў нараджэнец вёскі
Федзькавічы (цяпер Жабінкаў
скі раён, пад Брэстам) акадэмік
Андрэй Трафімук (1911–1999),
Герой Сацыялістычнай працы.
Большасць тых беларусаў асела,
пусціла карані на сібірскай зям
лі. Нашы супляменнікі вызнача
юцца там сярод іншых вялікай
працавітасцю, а ў часы Вялікай
Айчыннай вайны тысячы сібір
скіх беларусаў праяўлялі ў баях
з ворагам прыклады гераізму,
адвагі — у тым ліку і ў складзе зна
камітых сібірскіх дывізій у бітвах пад
Масквой.
Другі том выдання змяшчае раз
дзел “Памятное” — матэрыялы аб
жыцці, побыце сялянскіх родаў, бела
рускіх вёсак у Сібіры. Іншы раздзел то
ма ўвабраў вершы паэтаў беларускага
паходжання: Івана Кандрацьева (аўта
ра слоў песні “По диким степям Забай
калля”), Алеся Гаруна, Сяргея Дарож
нага, Івана Ласкова. Пераклад вершаў,
змешчаных у кнізе, з беларускай мовы
на рускую зрабіла паэтэса Ніна Фра
лова. Двухтомнік “Беларусы ў Сібі
ры” аздабляюць шматлікія ілюстрацыі
(мастак Васілій Валерыус), а прадмову
напісаў старшыня Расійскага гістарыч
нага таварыства Сяргей Нарышкін.
Пасля імпрэзы ў Музеі літарату
ры была прэзентацыя двухтомніка
на XXVІІ Мінскай міжнароднай кніж
най выставе-кірмашы.
Вялікі дзякуй вам, шаноўныя ра
сійскія сябры, за цудоўны падарунак:
кнігу “Беларусы ў Сібіры”!
Лявон Целеш
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Са стужкі навін

Важны партнёр
у паўночнай Афрыцы
Шматвектарная знешняя палітыка Беларусі —
гэта наладжванне кантактаў з рознымі дзяржава
мі. Яна дае свой плён, і таму сведчаннем як візіты
ў Беларусь высокіх палітычных асоб, так і рост
беларускага таваразвароту з новымі краін
 амі. А ў
Прэзідэнта Беларусі шмат запрашэнняў у госці —
з боку кіраўнікоў шэрагу дзяржаў.
Чарговы афіцыйны візіт у Аляксандра Лука
шэнкі быў у Егіпет. Прайшлі перамовы кіраўніка
беларускай дзяржавы з яго калегам Абдэль Фатта
хам ас-Сісі. На другі дзень госць наведаў новую
адміністрацыйную сталіцу Егіпта: будуецца ў 45
км ад Каіра. Там прайшло й пасяджэнне Беларус
ка-егіпецкага савета дзелавога супрацоўніцтва.
Пасля перамоваў Аляксандр Лукашэнка даў ім
такую ацэнку: “Беларусь і Егіпет з’яўляюцца важны
мі партнёрамі. У нас вялікія перспектывы. За апошні
час мы значна прасунуліся ў нашым супрацоўніц
тве. Таму спрыяе пастаянны дыялог паміж Мінск
ам і Каірам. У нас няма закрытых тэм, усе пытанні

БЕЛТА

кола дзён
Рэсурс каштоўны,
аднаўляльны

Аляксандр Лукашэнка
і Абдэль Фаттах ас-Сісі

з Прэзідэнтам абмяркоўваем грунтоўна й адкрыта.
Менавіта такімі былі й сённяшнія перамовы”.
Па выніках перамоў у Каір ы падпісаны шэраг
двухбаковых дакументаў. І планы Егіпта па ад
крыцці Амбасады ў Мінску Аляксандр Лукашэнка
ўхваліў, паабяцаў усялякую падтрымку “як самай
блізкай і добрай дзяржаве, з якой супрацоўніча
ем”. Рэзананснай стала й навіна пра намер Бела
русі ды Егіпета стварыць сумесную вытворчасць
беспілотнікаў. І ўвогуле кіраўнікі абедзвюх краін
вырашылі рабіць стаўку на сумесныя вытворчас
ці. Да таго ж Абдэль Фаттах аль-Сісі заўважыў,
што Егіпет мае намер сумесна з Беларуссю выхо
дзіць з агульнай прадукцыяй на еўразійскі ды аф
рыканскі рынкі.

Пачэсны пасад у інтэрнэце
Актуальныя купалаўскія радкі: “Занімай, Бе
ларусь маладая мая,/ Свой пачэсны пасад між на
родамі”. Сёння важна й каб інтэрнэт-прастора на
паўнялася інфармацыяй на беларускай мове — і
каб займала яна свой пачэсны пасад у інтэрнэце.
Як таго дасягнуць? Ініцыятыву, прымеркаваў
шы яе да Дня роднай мовы, агучыў Амбасадар Бе
ларусі ў Швецыі Дзмітры Мірончык. Ён спаслаўся
на ацэнкі спецыялістаў, паводле якіх у прасторы
інтэрнэту прадстаўлены толькі 4 працэнты ад іс
нуючых у свеце моў. А прынята ж лічыць: як ча
госьці няма ў інтэрнэце, то гэтага не існуе. Таму
кожнай мове важна пераадолець так званы лічба
вы бар’ер. “Цяпер кожны з нас можа пачуваць сябе
трошкі Скарынам. Вікіпедыю можна разглядаць
як ранні індыкатар таго, што мова пераадольвае
“лічбавы бар’ер”. Таму мы й прапануем усім ра
зам з намі дапамагаць роднай мове ды ўзбагачаць
новымі артыкуламі беларускую Вікіпедыю”, —
прапанаваў дыпламат.
Напярэдадні ў Амбасадзе для ўдзелу ў акцыі
“Пішам Вікіпедыю па-беларуску” сабраліся су
працоўнікі дыпмісіі ды іх сямейнікі, актывісты
суполкі “Беларусы Швецыі”. Многія далучыліся
да імпрэзы ў анлайн-рэжыме. Яны пісалі й размя
шчалі ў Вікіпедыі артыкулы на беларускай мове
на розныя тэмы: ад біяграфій шведскіх палітыкаў,
якія зрабілі ўнёсак у развіццё беларуска-шведскіх
адносін, да звестак пра сваю малую радзіму.
Безумоўна, пашырэнне агульнадаступнай ін
фармацыі на розныя тэмы ў беларускай Вікіпе
дыі — гэта канкрэтны ўнёсак у захаванне й раз
віццё беларускай мовы. У дыпмісіі заклікалі ўсіх
неабыякавых беларусаў займацца папаўненнем
глабальнай Сеткі інфармацыяй на роднай мове,
прычым не толькі ў святочныя дні, але й на рэгу
лярнай аснове.
Падрыхтаваў Іван Ждановіч
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Разнамоўе сяброў у кнігарні “Дружба”
На сустрэчы прадстаўнікоў розных культур у Мінску гучалі розныя мовы, аднак інтэлігентным
людзям лёгка было паразумецца
Сустрэча спланавана бы
ла як адна з імпрэзаў у плы
ні XХVІІ Мінскай міжнарод
най кніжнай выставы-кірмашу.
Меркавалася, пройдзе ў кні
гарні “Дружба” (на праспекце
Пераможцаў, 51/1) прэзента
цыя зборнікаў беларускай паэ
зіі, што выйшлі на чачэнскай,
татарскай ды іншых мовах, а
таксама літаратуры брацкіх
народаў у перакладах на мову
беларускую. Зладжана была ў
памяшканні кнігарні й выстава
кніг тых краін, ад якіх у Мінск
прыехалі прадстаўнікі. Еха
лі, вядома ж, і на выставу-кір
маш, і для ўдзелу ў чарговым,
шостым па ліку міжнародным
сімпозіуме “Пісьменнік і час”.
Некаторых з іх і запрасілі на
творчую імпрэзу, якую вёў паэт,
дырэктар выдавецтва “Мастац
кая літаратура” Алесь Бадак.
Гаварылі пра тое, як важна зно
сіцца творцам з розных краін,
займацца перакладамі твораў,
майс трав аць “літ ар ат урн ыя
масты”, а таксама й зберагаць
ды развіваць кожнаму сваю мо
ву, культурныя традыцыі свайго
народа.
З выставачнага комплексу,
дзе адкрылася ў той дзень вы
става-кірмаш, я прайшоўся да
кнігарні пешшу: лагоднае для
5 лютага, сонечнае надвор’е
тое дазваляла. Гасцямі ж арга
нізатары апекаваліся, падвезлі
іх аўтобусам. Былі ў зале, вы
ступалі й прадстаўнікі нашай
інтэлігенцыі: даследчык бела
рускай літаратуры, доктар фі
лалагічных навук Алесь Бель
скі, дэкан філфака Беларускага
дзяржпедуніверсітэта Васіль
Старычонак, дацэнт гістфака
таго ж універсітэта Зарына Ка
напацкая ды іншыя.
“Арабская вязь”
ад Разаліі Александровіч
Разалія Александровіч пра
цуе метадысткай у Нацыяналь
ным інстытуце адукацыі. Яна
вядзе свой радавод ад тых зала
таардынскіх воінаў, якія пася
ліліся на беларускіх землях са
згоды й па запрашэнні вялікіх
князёў літоўскіх. У часе шчы
рай размовы ў кнігарні павіта

Разалія Александровіч

лася з гасцямі словамі “Салям
алейкум!” і прадоўжыла: “Так
вітаюцца татары ў Беларусі. Мы
выкарыстоўваем традыцыйнае
вітанне, аднак размаўляем на
беларускай мове”. Далей спа
дарыня Разалія загаварыла паруску — на мове, больш зра

зумелай у шматнацыян
 альнай
аўдыторыі.
Цяпер у Беларусі шматкуль
турнае асяроддзе, якое склад
валася, дарэчы, сотнямі гадоў.
Разалія Адамаўна ўзгадала, што
ў Навагрудку, скуль яна родам,
пад час перайменавання вуліц
Татарская стала Інтэрнацыя
нальнай: і цяпер жывуць на ёй
разам з беларусамі рэшткі тата
раў. Ідучы на сустрэчу ў кнігар
ню, яна згадвала й пра кампакт
нае раней пасяленне татараў у
Мінску: “Месца, дзе мы сустрэ
ліся — гэта якраз былая Татар
ская Слабада. То можа й таму
тут, на добра ўзробленым і ма
імі супляменнікамі культурным
полі старога Менска, сімваліч
на ўзрасла кнігарня “Дружба”.
Шкада, што тут амаль не за
сталося ўжо слядоў ад былых
татарскіх хатак, як і старой мя
чэці, што стаяла недалёка, на
Вялікай Татарскай вуліцы. Але
зусім блізка стаіць новая — вя
лікая выдатная мячэць, па вулі
цы Ігнаценкі. Яна ўзводзілася з
дапамогай нашых мусульман
скіх братоў”.
Сярод прадстаўнікоў татар
скага народу ў Беларусі было
шмат педагогаў, былі й тыя,
хто працаваў на вытворчасці.
Яшчэ з часоў Вялікага Княст
ва Літоўскага, Рэчы Паспалітай
шмат было татараў-вайскоўцаў.
“Як вядома, ваяры не заўсё
ды бываюць добрымі паэтамі,
пісьменнікамі, — прадаўжала
Разалія Александровіч. — Але

Хізры Асадулаеў

ж браты-беларусы пішуць на
тэмы, нам духоўна блізкія. Так
рабіў народны паэт Беларусі
Рыгор Барадулін”. І яна прачы
тала па-беларуску верш класіка
“Салям! Чалом!”, які пачынаец
ца радкамі: “Над небам мячэці
маладзічок/ Займаецца колькі
стагоддзяў./ Нібыта адкінуты
ўздыхам кручок/ З дзвярэй,/ Каб
блуканец заходзіў/ У храм,/ Дзе
яго падпярэжа Алах/ З Карана
суровай сурою./ Блуканец імя
сваё/ Знойдзе ў імглах/ І ўмые
зарою сырою”. Цудоўны, высо
камастацкі твор з тонкім гука
пісам, яркімі вобразамі нібыта
“выплыў” з глыбіняў народна
га татарска-беларускага шмат
гадовага культурнага ўзаема
дзеяння. Спадарыня Разалія
звярнулася між тым і да вер
шаваных меркаванняў аднаго з
выступоўцаў, госця з Астрахані
Юрыя Шчарбакова, які называе
цвёрдаю нашу мову. Пэўна ж,
асобныя словы такімі й пада

юцца расіяніну, калі, скажам, у
Беларусі слова “тряпка” ён чуе
ў варыянце “трапка” (па-бела
руску анучка). “З другога боку,
ці, правільней сказаць, знутры
я адчуваю беларускую мову
пластычнай, мілагучнай, вель
мі гарманічнай — як арабская
вязь, — так разважыла спада

Глыбокая ўдзячнасць
ад Валеры Тургая
Шмат цёплых слоў казаў пра
беларускіх сяброў Валеры Тур
гай, народны паэт і заслужаны
работнік культуры Чувашскай
Рэспублікі. Пра моцную зні
таванасць госця з беларускай
культурай, літаратурай засвед

Валеры Тургай і Алесь Бадак

рыня Разалія. — Многія ж веда
юць: калі адчуеш мову, карыста
ешся ёй у вольнай гаворцы, то
атрымліваеш вялікую асалоду
ад таго, як словы гучаць-пера
ліваюцца, і адзін гук суладна пе
раплятаецца з іншым”.
Беларуская мова
ад Хізры Асадулаева
Тое, што беларускай мовай
пры жаданні могуць авалодаць
іншаземцы, прычым на высокім
узроўні, каб нават пісаць на ёй
вершы, многія ведаюць на пры
кладзе паэткі, перакладчыцы з
Іспаніі Эспіносы Руіс Анхель —
яна, дарэчы, была на кніжнай
выставе, удзельнічала й на гэты
раз у сімпозіуме “Пісьменнік і
час”. А ў кнігарні “Дружба” на
пачатку сустрэчы тое прадэман
страваў сяброўскай грамадзе
паэт, скульптар Хізры Асаду
лаеў, ураджэнец Дагестана. Ён
цудоўна гаворыць па-беларус
ку! Хізры Газіевіч — старшыня
праўлення Міжнароднага гра
мадскага аб’яднання “Горо”, ён
сябар Каардынацыйнай рады кі
раўнікоў беларускіх грамадскіх
аб’яднанняў расійскіх суайчын
нікаў пры Пасольстве Расіі ў Бе
ларусі, а таксама сябар міжэтніч
нага Кансультатыўнага савета
пры Упаўнаважаным па справах
рэлігій і нацыянальнасцяў Бе
ларусі. Хізры расказаў пра сваё
моцнае сяброўства з Рыгорам
Барадуліным, вершы якога да
гестанец перакладаў на родную
яму карацінскую мову. А Рыгор
Іванавіч прыгожа перастварыў
па-беларуску творы Хізры. Так
што чытаў іх аўтар як па-кара
цінску, так і па-беларуску. Нага
даем, што ў Мінску нарадзіліся,
выраслі, вывучыліся дочкі Хізры
Газіевіча — Карыма ды Аніса.
Сын Газі паглыблена вывучаў
англійскую мову, ведае таксама
й карацінскую, і беларускую.
(Пра Хізры Асадулаева падра
бязней мы пісалі раней: “І друж
бу гор прывёз з сабою…” — ГР,
2.02.2012).

чыў і ягоны зва
рот на пачатку
прамовы да рад
коў Анатоля Сыса: “З чаго
пачаць? Пачну з Радзімы. Так
абавязаны пачаць…”. Як лі
чыць Валеры Уладзіміравіч,
сімпозіумы “Пісьменнік і час”,
якія ладзяцца ў Беларусі, — гэ
та ўнікальная з’ява ў літаратуры
ўсёй Еўропы: “Вы нас збіраеце,
частуеце, паядноўваец
 е… Хі
ба гэта не ўнікальна? У Расіі,
безумоўна, таксама шмат усяго
праводзіцца: Пушкінскія свя
ты, Лермантаўскія… А тут ёсць
штосьці асаблівае: тут мы ўсе
становімся і братамі, і паплеч
нікамі, і супрацоўнікамі. А по
тым з’яўляюцца вось такія пры
гожыя кнігі”.
І Валеры Тургай паказаў
усім Анталогію беларускай
паэзіі “Юратӑвӑм ман — Бе
ларуҫ!..” (“Любоў мая — Бела
русь!..”). У ягоным перакладзе

Алесь Бадак, Марына Кобец,
Таццяна Сівец, Валерыя Ра
дунь, Юлія Алейчанка. Кніга,
удакладніў перакладчык, вый
шла накладам 1000 асобнікаў
ды разыходзіцца вельмі добра:
яе ў Чувашыі на паліцах кніга
рань практычна не засталося.
Як цудоўны падарунак ад
беларускіх сяброў успрыняў
Валеры Тургай і выхад у Бела
русі кнігі санетаў Янкі Купалы
на розных мовах. Там і пера
клады Валеры на чувашскую
мову. Госць нагадаў: у канцы
кастрычніка 41‑года Янка Купа
ла па шляху ў Казань апынуўся
ў Чэбаксарах. І цяпер ужо ёсць
праектная прапанова (яе госць і
паказаў упершыню на шырокай
публіцы, каб сёле
та ўстанавіць ме
марыяльную дошку
на фасадзе будынка
№ 5 па вуліцы Ва
раб’ёва ў Чэбаксарах:
“Ёсць 3 варыянты —
абярэм
найлепшы.
Тут вы бачыце штам
пы, пячаткі — усё ўжо
ўзгоднена.
Запрашаем
беларускіх сяброў на ўра
чыстасць”.
Дзякуючы
моцнаму
сяброўству чувашскага літа
ратара з беларускімі калегамі
зусім нядаўна ў Мінску на бе
ларускай мове пабачыў свет
яго паэтычны зборнік “Вершы
простыя мае…” у перакладах
Міколы Мятліцкага. Вершы Ва
леры Тургая таксама пераклаў
на рускую мову й выдаў збор
нікам (наклад 1000 асобнікаў) у
Астрахані расійскі паэт Юрый
Шчарбакоў. Які таксама быў на
сустрэчы. А яшчэ зборнік паэ
зіі госця выйшаў у Бялградзе
на сербскай мове, прычым з
прадмоваю Алеся Карлюкевіча,
Міністра інфармацыі Белару
сі. Вось якія цікавыя праекты
рэалізаваліся ў немалой ступе
ні дзякуючы таму, што Валеры
Тургай “прыкіпеў” да Белару
сі. Такія масты паміж народа

Святлана Ананьева (у цэнтры) — беларуска з Алматы

ў анталогіі прадстаўлены тво
ры розных беларускіх аўтараў:
гэта Францыск Скарына, Якуб
Колас, Янка Купала, Максім
Багдановіч, Аркадзь Куляшоў,
Пімен Панчанка, Рыгор Бара
дулін, Мікола Купрэеў, Анатоль
Грачанікаў, Генадзь Бураўкін,
Навум Гальпяровіч, Яўгенія
Янішчыц, Міхась Пазнякоў,
Анатоль Сыс, Віктар Шніп,

мі здольныя ўзводзіць творчыя
людзі, літаратары.
На заканчэнне свайго эма
цыйнага, шчырага выступу Ва
леры Тургай чытаў верш Але
ся Бадака “Хатнік” спачатку ў
перакладзе на рускую мову, а
потым і ва ўласным перакладзе
“на вельмі старажытную чу
вашскую мову”.
Іван Ждановіч
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вахта памяці

Голас Радзімы серада, 26 лютага, 2020

Землякі

На месцы дома ўбачыў варонку

Былы гамяльчанін Зіновій Хайкін у вайну быў на фронце, а вяртацца яму пасля 1945-га ўжо не было куды
Летась мы ў Самары ўруча
лі медаль “75 год вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысц
кіх захопнікаў” ветэрану Вялі
кай Айчыннай вайны Зіновію
Хайкіну. Пры тым высветлілі:
Зіновій Маркавіч нарадзіўся ў
Гомелі 1 сакавіка 1925 года: хут
ка ў яго юбілей. 95 гадоў! Таму й
хочацца пра земляка расказаць.
Да вайны хлопец вучыўся
ў гомельскай школе імя Камін
тэрна, якая, згадвае, была на
Гогалеўскай вуліцы, хадзіў і ў
музычную школу. З пачаткам
вайны 16-гадовы юнак запісаў
ся ў народнае апалчэнне. З да
кументаў таго часу вынікае: ужо
23 чэрвеня 1941 года ў Гомелі
пачалася мабілізацыя мужчын
прызыўнога ўзросту. Тысячы
жыхароў горада выказалі жа
данне стаць добраахвотнікамі.
Тады ж была арганізавана ба
рацьба з варожымі дыверсанта
мі, парашутыстамі, ахова важ
ных аб’ектаў. Прадпрыемствы
горада пачалі пераходзіць на
выпуск ваеннай прадукцыі. На
прыклад, станкабудаўнічы завод
імя Кірава вырабляў мінамёты,
“Гомсельмаш” — міны, “Руха
вік рэвалюцыі” — гранаты. На
кандытарскай фабрыцы “Спар
так” асвоілі выпуск гаручай
сумесі — каб змагацца з варо
жай бранятэхнікай. Тую сумесь
разлівалі ў бутэлькі на лікёра

Да Зіновія Хайкіна прыйшлі актывісты суполкі “Белая Русь”

гарэлачным заводзе. І запалкі
спецыяльныя выпускаліся на
фанерна-запалкавым камбінаце.
На швейных фабрыках, у май
стэрнях горада шылі ваеннае
абмундзіраванне.
Да пачатку ліпеня фронт на
блізіўся да Гомельшчыны. 4 лі
пеня танкавыя злучэнні вермахта
ўварваліся ў Жлобін і Рагачоў, а
рух на Гомель перакрывалі 21-я
і 13-я арміі. Войскі Заходняга
фронту атрымалі загад: усімі сі
ламі абараняць Гомельскі ўма
цаваны раён. А на пачатку жніў
ня пачалася эвакуацыя на ўсход
абсталявання
прамысловых
прадпрыемстваў, матэрыяльных
каштоўнасцяў. За кароткі тэр
мін на Урал і ў Паволжа з Гомеля

вывезлі абсталяванне 42 прад
прыемстваў. Толькі для эвакуа
цыі станкоў і матэрыялаў завода
“Гомсельмаш”, завода ў імя Кіра
ва і паравозавагоннага спатрэбі
лася больш за 2,5 тысяч вагонаў.
Тады й Зіновій Хайкін разам
з бацькамі быў эвакуяваны ў Чка
лаўскую (цяпер Арэнбургская)
вобласць Расіі, у Меднагорск.
У студзені 43-га быў прызваны
ў Чырвоную армію, накіраваны
для вучобы ў 2-е Бердычаўскае
пяхотнае вучылішча, якое на той
час было ў Тамбове. Ды скон
чыць яго юнак не паспеў. Улетку
1943-га курсанты былі падняты
па трывозе, адпраўлены на Паўд
нёва-Заходні фронт у 8-ю гвар
дзейскую армію генерала Чуй

кова. Баявы шлях радавы Хайкін
пачаў камандзірам кулямётнага
разліку 120 стралковага палка
39 гвардзейскай дывізіі. Удзель
нічаў у наступе на Запарожжа ў
складзе 3-га Украінскага фронту.
11 кастрычніка ў наступальных
баях быў цяжка паранены. Яго
адправілі на лячэнне ў Саранск
Мардоўскай АССР. У студзені
1944-га Зіновій Хайкін вярнуўся
на фронт, але трапіў на 3-ці Бе
ларускі фронт, у 265 знішчаль
на-супрацьтанкавы артполк. У
яго складзе ўдзельнічаў у баях за
вызваленне Беларусі, Польшчы,
Усходняй Прусіі, удзельнічаў у
штурме Кенігсберга. 7 лютага
1945 года ў баях пад Ландсбер
гам (Усходняя Прусія, цяпер го
рад Гураў-Ілавецке, Польшча)
зноў быў паранены, адпраўле
ны на лячэнне ў шпіталь у горад
Ісінбург. Пасля шпіталя вярнуў
ся ў 47 знішчальна-супрацьтан
кавую брыгаду камандзірам
узвода разведкі, якую пасля
заканчэння вайны ў Еўропе пе
радыслакавалі ў Манголію: каб
весці вайну з Японіяй.
Расказваць пра саму вай
ну Зіновій Маркавіч не любіць,
нам адказаў так: “Вайна — гэта
цяжкая праца, звязаная са смер
цю. Вельмі часта цяжка нам да
водзілася, але мы ўсё вытрымалі
і перамаглі!” Пасля перамогі над
Японіяй Зіновій Хайкін у сакаві

Нельга забыць

Праекты

Мемарыял каля Ржэва

У памяць пра ўсіх салдатаў
Вялікай Айчыннай вайны
ўзводзіцца мемарыяльны
комплекс каля Ржэва —
на месцы кровапралітных
баёў 1942-1943 гадоў
Мемарыял ствараецца ў
Цвярской вобласці па ініцыяты
ве ветэранаў, якія ваяв алі там,
хто ўтрымаў ды абяскровіў сі
лы гітлераўскай групы арміі
“Цэнтр”. Урачыстае адкрыццё
мемарыяла Савецкаму салдату,
найбуйнейшага ў краіне, стане
адной з галоўных падзей юбі
лейнага года ў Расіі.
Ржэў.... Са студзеня 42-га
па 21 сакавіка 43-га на Калінін
скім фронце ішлі кровапраліт

лепшым выпадку ведалі радкі з
верша Аляксандра Твардоўскага
“Я убит подо Ржевом...” (А мала
хто й цяпер ведае пра беларус
кія родавыя карані Аляксандра
Трыфанавіча. — Рэд.) Перачы
таем, удумаемся... Прыгадаем
факты: на ўчастку фронта ў 200
кіламетраў, на Ржэўска-Вязем
скім выступе скаваныя былі ад
борныя дывізіі захопнікаў, якія
вораг мог перакінуць пад Ста
лінград. Хваля за хваляй насту
пала наша пяхота, байцы часта
ішлі й па трупах загінулых тава
рышаў, ведаючы, што ў жывых
застануцца адзінкі з тысяч. Па
да Ржэвам вяршылася гісторыя.
Цяпер устаноўлены імёны толь

Маштаб цэнтральнай фігуры ўражвае

ныя баі, празваныя “Ржэўскай
мясасечкай”. Па гэты час няма
пэўнасці пра колькасць загіну
лых, параненых савецкіх салдат
і афіцэраў: ад 500 тысяч да міль
ёна. Ржэўскую бітву доўгі час,
на жаль, замоўчвалі. Хто з нас
у школе ці ВНУ пра яе чуў? У

кі 66 тысяч загінулых у Ржэў
скай бітве. І ў памяць пра іх ды
тысячы іншых на 10-метровым
кургане ўзводзіцца 25-мятровая
фігура чырвонаармейца.
Рэалізуецца праект скульп
тара Андрэя Карабцова ды архі
тэктара Канстанціна Фаміна, які

перамог па выніках усерасійска
га конкурсу. Бронзавы салдат уз
нясецца над зямлёй нібы клінам
жураўлёў, што ўтвараюць полы
ягонага шыняля. Скульптура
будзе з 600 дэталяў. Будуецца
музейны павільён, у якім будзе
філіял Музея Перамогі. З часам
з’явіцца музей ваеннай тэхнікі
тых часоў пад адкрытым небам,
экспазіцыя са знаходак пошука
вікаў на месцах баёў на Калінін
скім фронце. На сценах комп
лексу, абліцаваных плітамі са
сталі, выгравіруюць прозвішчы
салдат і афіцэраў, якія загінулі ў
Ржэўскай бітве.
Мемарыял будуецца дзяку
ючы народным ахвяраванням, і
кожны можа зрабіць свой унё
сак у агульную высакародную
справу — скажам, пры дапамо
зе інтэрнэт-рэсурса http://rzhev.
hіstrf.ru. У інтэрнэце ж пада
юцца й спісы тых, хто зрабіў
ахвяраванні: https://dar.hіstrf.ru/
donators. Паступілі таксама ах
вяраванні з бюджэту Саюзнай
дзяржавы Расія — Беларусь:
200 мільёнаў расійскіх рублёў.
Гэта, дарэчы, адзін з асноўных
праектаў Саюзнай дзяржавы й
Расійскага ваенна-гістарычнага
таварыства. Ідэю ветэранаў аб
стварэнні мемарыяла падтры
малі Мінкультуры і Мінабароны
Расіі, ухваліў Прэзідэнт Расіі.
І наш Кабардзіна-Балкарскі
грамадскі рух “За яднанне, сяб
ры!” робіць свой унёсак у вялі
кую агульнанародную справу.
Як вядома, у бітве пада Ржэвам
удзельнічалі й тысячы нашых
супляменнікаў, ураджэнцаў Бе

ку 1946-га быў дэмабілізаваны ў
званні старшага сяржанта і вяр
нуўся да бацькоў, якія жылі тады
ў Куйбышаве (Самара) у дзядзькі.
Працаваў памочнікам выхаваль
ніка ў Сувораўскім вучылішчы,
працягнуў вучобу ў музычным
вучылішчы, якое закончыў у 1950
годзе. Працаваў у Самарскай фі
лармоніі, Драматычным тэатры,
Акадэмічным тэатры оперы й ба
лета. У 1995 годзе, ва ўзросце 70
гадоў, выйшаў на пенсію.
Пасля заканчэння вайны ў
Гомелі наш зямляк быў адзін
толькі раз. “Калі прыехаў да
бацькоўскага дому на вуліцы
Партовай, 15, што насупраць
былога стадыёна “Дынама”, то
на месцы дома ўбачыў толькі
велізарную варонку, — так ус
памінае Зіновій Маркавіч. Куды
было вяртацца? Вось так і заста
ліся мы жыць у Куйбышаве”.
Зіновій Хайкін узнагароджа
ны ардэнамі Чырвонай зоркі,
Айчыннай вайны I ступені, ме
далямі “За адвагу”, “За ўзяцце
Кенінгсберга”, “За перамогу
над Германіяй”, “За перамогу
над Японіяй”, шматлікімі юбі
лейнымі, памятнымі медалямі.
Алег Ксяндзоў, кіраўнік Са
марскай рэгіянальнай
грамадскай арганізацыі
па захаванні й развіцці
самабытнасці беларускага
народа “Белая Русь”

Дайсці
да Перамогі

Такой будзе фігура Салдата

ларусі. Мы звярнуліся да біз
нес-суп ольн асц і Каб ард зін аБалкарыі, заможных грамадзян.
Аніякіх абмежаванняў па суме
ахвяраванняў на мемарыял ня
ма: пералічваем хто колькі мо
жа. Усё часцей ахвярадаўцы
пазначаюць не толькі сваё імя,
але й дадаюць, у памяць пра
каго сродкі накіроўваюць. І гэ
та ж вельмі важна, каб як мага
больш неабыякавых людзей ад
чулі ўласную далучанасць да
вялікай патрыятычнай справы,
а ў момант адкрыцця велічнага
манумента ведалі: у ім ёсць час
цінка нашай душы. Гэта не менш
значна, чым тэхнічная ці мастац
кая частка работ. Сваімі ахвяра
ваннямі на мемарыял мы можам
выказаць глыбокую ўдзячнасць
тым, хто адстаяў нашу свабоду,
хто заваяваў Вялікую Перамогу.
Павел Сідарук, намеснік
старшыні Гандлёва-прамыс
ловай палаты КБР, старшыня
Кабардзіна-Балкарскага грамад
скага руху “За яднанне, сябры!”

У Нацыянальнай бібліятэцы
Беларусі рэалізуецца праект
“100 дзён да Вялікай
Перамогі. Па старонках
беларускіх газет 1945 года”
Цікавы інфапраект прымер
каваны да святкавання 75‑год
дзя Перамогі ў Вялікай Айчын
най вайне, стартаваў за 100 дзён
да свята: 30 студзеня. Штодня на
партале бібліятэкі публікуюц
ца матэрыялы пра жыццё БССР
напярэдадні Перамогі. Падаюц
ца найбольш цікавыя навіны,
падзеі зімы й вясны 45‑га, ада
браныя з тагачасных беларус
кіх газет — а гэта цэнтральныя
“Савецкая Беларусь” і “Звязда”,
абласныя “Бальшавік Палесся”,
“Віцебскі рабочы”, “Савецкая
радзіма”, а таксама раённыя.
Чым жыла Беларусь у чакан
ні Перамогі? Вядома ж, мы чыта
ем тую хроніку з пазіцый, ведаў
нашых дзён, аднак па-ранейша
му заслугоўвае вялікай павагі
праца, подзвігі тых, хто — кож
ны па-свойму, як мог — наблі
жаў Перамогу. Выбіраючы тыя
ці іншыя газетныя публікацыі,
супрацоўнікі бібліятэкі акцэнту
юць увагу на самых значных па
дзеях — і мы ўяўляем сабе тых
жывых людзей з іх клопатамі,
працаю, марамі.
Чырвоная армія разам з са
юзнікамі набліжала заканчэнне
вайны. А вызваленая Беларусь
адраджалася з руін. Як тое бы
ло? Чытайце на партале НББ
(www.nlb.by), на сайце “Бела
русь у інфармацыйнай прасто
ры” (www.іnfocenter.nlb.by).
Рыгор Гарэшка

блізкія людзі

Голас Радзімы серада, 26 лютага, 2020
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Украінскія шляхі Юрыя Кур’яновіча
Нататкі пра тое, як беларускі пісьменнік, перакладчык і даследчык гісторыі плённа папрацаваў
на ўкраінскім культурным полі ды прэзентаваў у суседняй краіне сваю новую кнігу

Да Прыкарпацця сэрцам прыкіпеў
Юры Кур’яновіч падтрымлівае цес
ныя сувязі з нашчадкамі Пятра Франка,
апавяданне якога “Руды пацук” (“Рудий
щур”) у перакладзе даследчыка ўпершы
ню з’явіўся ў “Літаратурнай Беларусі”
(дадатак да газеты “Новы час”) 29 чэрве
ня 2012 года. У хуткім часе тады выйшаў
зборнік перакладаў Юрыя Кур’яновіча
“Цвітуць сланечнікі” — там быў і зга
даны твор, і ўпершыню перакладзеныя
творы заходнеўкраінскіх аўтараў Івана
Грэкуляка й Наталлі Радыш. Часткова
згаданыя вышэй успаміны Пятра Франка
пра бацьку друкаваліся ў 2017‑м у часо
пісе “Верасень” і газеце “Звязда”.
Нядаўна Юры распавёў мне, што
першае знаёмства яго з Украінай адбы
лося напрыканцы 70‑х — пачатку 80‑х
мінулага стагоддзя. Школьнікам яшчэ,
на летніх вакацыях разам з бацькамі апы
нуўся ў курортным Моршыне. Многае,
акрамя краявідных малюнкаў Прыкар
пацця й Карпат, хлопчыка тады ўразіла:
пісьменнік сцісла ды ёміста вызначае
“тое” двума словамі: нацыянальны ка
ларыт. Ён увасабляўся не толькі ў дой
лідстве, народных вырабах, нацыяналь
ных стравах, апранутай у вышыванкі
моладзі, розных шыльдах і плакатах паўкраінску, але ж найперш — у гучанні
роднай мовы. Мясцовы люд натуральна,
нязмушана й не саромеючыся размаўляў
на матчынай мове, што ў той час істотна
вылучала “радзянскую Украіну” з іншых
тэрыторый СССР. І ў савецкай Беларусі
родная мова гучала ўжо не так шыро
ка. Там жа, у Прыкарпацці, свая, род
ная гаворка чулася паўсюль: на вуліцы,
у аўтобусах, крамах, кавярнях, аптэках,
у размове падлеткаў… Украінскае маў
ленне натуральна, нібы паветра, лунала
над тамтэйшай зямлёю, нягледзячы на
розныя савецкія ідэалагічныя ўстаноўкі,
тэорыі пра непазбежнае зліццё моў і на
цый, растварэнне нацыянальных адмет
насцяў розных народаў СССР у адзіным
савецкім народзе.

Мабыць, тады ўпершыню пэўную геа
графічную прастору мой малодшы сябар
пачаў разумець у нацыянальным кантэкс
це. Змест украінскага нацыянальнага ка
ларыту ён асэнсоўваў і ў часе новых ле
таванняў у Моршыне, наведваў тады ж
Львоў, Стрый, Даліну, Балехаў і Чарнаў
цы. А ў гады вайсковай службы ў Палта
ве будучы даследчык набыў неяк у часе
звальнення сваю першую ўкраінскую
кніжку: малафарматны томік “Кабзара”
Тараса Шаўчэнкі з ілюстрацыямі вядо
мага савецкага графіка Васіля Касіяна.
Крыху пасталеўшы, беларус адкрыў для
сябе творчыя набыткі Івана Франка, Ле
сі Украінкі, Марка Чарамшыны й Параскі
Плыткі-Горыцвіт — гуцульскай самабыт
най пісьменніцы, зберагальніцы народ
най спадчыны з карпацкай Крыварыўні.
Прыйшоўся яму да душы й знакавы фільм
Сяргея Параджанава “Цені забытых прод
каў”, зняты паводле аповесці зачынальні
ка сацрэалізму ва ўкраінскай літаратуры
Міхайлы Кацюбінскага.
Такімі былі вехі на шляху пісьменніка
да ўкраінскіх пераўстварэнняў.
Добра ведаю: цягам доўгіх гадоў
Юрась падтрымлівае цесныя стасун
кі з Літаратурна-мемарыяльным музе
ем класіка ўкраінскай літаратуры Марка

Міхайла Шалата — сябра Нацыян
 альна
га саюза пісьменнікаў Украіны, прафесар
кафедры ўкраінскай літаратуры й тэорыі
літаратуры філфака Драгобыцкага дзярж
педуніверсітэта імя Івана Франка. Пры
ехалі публіцыст, паэт, краязнаўца, літа
ратуразнаўца, сябра саюза пісьменнікаў
Раман Пастух, дэкан гістфака згаданага
ўніверсітэта прафесар Леанід Тымашэн
ка, доктар філалагічных навук, прафесар
кафедры сусветнай літаратуры й славіс
тыкі філфака той жа ўстановы Галіна Са
бат, дырэктар універсітэцкай бібліятэкі
Ігар Разлуцкі, грамадская дзяячка, ідэй
ная натхняльніца кніжна-літаратурнага
фестывалю “Трускавецкі Літфэст” Ганна
Літвін.
Па словах Міхайлы Шалаты, кніга
Юрыя Кур’яновіча — гэта да ўсяго й глы
бокае літаратуразнаўчае даследаванне.
Аўтар не толькі ўпершыню пераклаў на
беларускую ўспаміны Пятра Франка пра
бацьку, але й змясціў дакладныя камента
ры да твора: 104 зноскі! Кур’яновіч падаў
біяграфічныя звесткі амаль кожнай асо
бы, якую згадвае сын Каменяра, патлу
мачыў геаграфічныя назвы, дыялектныя
словы, для параўнання прывёў розныя
заўвагі на пэўныя факты, якія падае Пят
ро Франко, украінскіх даследчыкаў. Ва

Марта Валашанская

Летась на радзіме, а таксама ў Літве,
Украін
 е Юры Кур’яновіч прэзентаваў ад
разу тры свае новыя кнігі: “Старасвецкая
Лошыца”, “Тураў. Старажытны і сучас
ны” ды “Пятро Франко. Авіятар, хімік,
літаратар”. Як прайшла прэзентацыя ў
Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай
літаратуры мы расказвалі (гл.: “Каарды
наты творчасці Юрыя Кур’ян
 овіча” — ГР,
26.12.2019). Што да Літвы, то прэзента
цыя была на VІІІ Міжнародным кангрэ
се даследчыкаў Беларусі ў Вільнюсе. У
“прэзентацыйным спісе” значацца й тры
ўкраінскія адрасы: Дзяржаўны гістарыч
на-культурны запаведнік “Нагуев ічы” ў
Драгобыцкім раёне Львоўшчыны, Львоў
скі нацыянальны літаратурна-мемары
яльны музей Івана Франка ды Літара
турна-мемарыяльны музей Івана Франка
ў сяле Крыварыўня Вэрхавінскага раёна
Івана-Франкоўскай вобласці. Пра апош
нія тры прэзентацыі — наш аповед.
Прэзентавалася там кніга “Пятро
Франко. Авіятар, хімік, літаратар” —
першае беларускамоўнае выданне пра ад
наго з выдатных прадстаўнікоў галіцкай
інтэлігенцыі, сына вялікага літаратара
Івана Франка. Акрамя нарыса пра жыц
цё й дзейнасць Пятра Іванавіча ў выданні
змешчаны асобныя літаратурныя творы
Франка-малодшага, у тым ліку яго ўспа
міны “Іван Франко зблізу”. Цалкам пабеларуску яны друкуюцца ўпершыню ў
перакладзе Юрыя Кур’ян
 овіча, ён жа й
першы перастварыў творы Пятра Франка
на нашу мову. Так што ў знакавых музей
ных комплексах краіны-суседкі спецыя
лістам было пра што пагаварыць.

Прэзентацыя ў Львоўскім нацыянальным літаратурна-мемарыяльным музеі
Івана Франка. 25 лістапада 2019 года. Здымак на памяць.

Чарамшыны ў Снятыне й Літаратурнамемарыяльным музеем Івана Франка ў
Крыварыўні. Ён сябраваў з дырэктар
кай музея ў Снятыне Русланай Кірэевай
(памерла летась) і колішнім дырэктарам
музея ў Крыварыўні Міколам Дзуракам
(памёр у 2014‑м). З імі беларус не толькі
перапісваўся, але па мажлівасці й папаў
няў калекцыі фондаў гэтых устаноў.
У 2008‑м у Снятыне была зладжана
часовая экспазіцыя: дэманстравалася пе
рапіска Кур’яновіча з музеем, яго пада
рункі (кнігі беларускіх аўтараў), беларус
кія сувеніры. Сярод кніг — “Апавяданні”
Марка Чарамшыны ў перакладзе Валян
ціна Рабкевіча, першае ды адзінае па
куль выданне твораў украінца ў Беларусі.
Кнігу перадаў у музей па просьбе Юрася
яго першы настаўнік у літаратуры, знаны
перакладчык Васіль Сёмуха, які пайшоў
з жыцця летась. Кніга, дарэчы, з дарчым
надпісам Рабкевіча Сёмуху.
Нагуевічы
Месца для першай прэзентацыі кнігі
пра Пятра Франка ва Украіне было абра
на зусім не выпадкова. Ён быў трэцім,
малодшым сынам вялікага Івана Франка
ды адзіным з яго дзяцей, хто нарадзіў
ся там, дзе й бацька: у вёсцы Нагуевічы
Драгобыцкага павета на Львоўшчыне. На
імпрэзу тую завіталі прадстаўнікі мясцо
вай улады, вядомыя грамадска-культур
ныя дзеячы. У іх ліку — перакладчык
беларускай паэзіі, паэт і літаратуразнаўца

Украіне ж успаміны сына пра бацьку ўво
гуле друкаваліся без каментараў. За сваю
вялікую працу Юры Уладзіміравіч адзна
чаны падзякай Дзяржаўнага гістарычнакультурнага запаведніка “Нагуев ічы”.
Львоў
Шматлікія прадстаўнікі львоўскай інтэ
лігенцыі разам з нашчадкамі Пятра Фран
ка паўдзельнічалі ў прэзентацыі кнігі ў
Львоўскім нацыянальным літаратурна-ме
марыяльным музеі Івана Франка. Ладзілася
імпрэза летась напрыканцы года. Нашага
творцу прадстаўляла вядомы львоўскі на
вуковец, франказнаўца Наталля Тыхалоз.
(“Уже сьогодні!” — напісала сама Натал
ля 25 лістапада ў Фэйсбуку, змясціўшы й
афішу імпрэзы з Юрыем Кур’яновічам. —
Рэд.) Гаварыла яна пра важнасць выдання
пра Пятра Франка беларускаю мовай, ад
значыла навуковую каштоўнасць публіка
цыі. Нагадала, што ўпершыню надрукава
ны ўспаміны Іванкі Міліянчук (праўнучкі
Івана Франка, унучкі яго сына Пятра) пра
яе сястру Надзею Франко (Надія Фран
ко) — яна памерла ў Львове ў 2018 годзе.
Наталля яшчэ аддала належнае Юрыю
Кур’яновічу як мастаку: яго карціна “Невы
казнае” ёсць у фондах музея.
Тут варта ўзгадаць, што ўпершыню
творы Пятра Франка пабачылі свет дзя
куючы намаганням Пятра Міхайлавіча
Франка — ганаровага старшыні Усеўкра
інскага таварыства палітычных вязняў і
рэпрэсаваных, даследчыка, пісьменніка,

Юры Кур’яновіч у Прыкарпацці

грамадскага дзеяча. У тым ёсць свая зна
кавасць: шырокай грамадскай папуляры
зацыяй Пятра Франка заняўся яго цёз
ка-аднафамілец — другі Пятро Франко.
Ён жа й складальнік ды рэдактар двух
томніка выбраных твораў Пятра Франка
“Доробок”. Прэзентацыя першага тома,
які склалі творы літаратурныя, была ў
2010 годзе ў Палацы мастацтваў Льво
ва: з нагоды 120‑х угодкаў Пятра Франка.
Другі том (навуковыя й навукова-папу
лярныя творы) выйшаў у 2017‑м. Пят
ро Міхайлавіч Франко не змог быць на
прэзентацыі кнігі Юрыя — хварэў, але ж
потым сустрэўся з аўтарам, падпісаў яму
свае кнігі. На адной з іх з удзячнасцю за
кнігу пра сына вялікага Камяняра напі
саў: “Славному синові Білоруської нації
Юрію Кур’яновичу дарує автор”.
Крыварыўня
Яшчэ адна прэзентацыя праходзіла ў
Крыварыўні, у Івана-Франкоўскай воб
ласці. (Інтэрнэт падказвае: абласны цэнтр
(раней — горад Станіславаў і Станіслаў)
9 лістапада 1962 года святкаваў 300‑год
дзе — тады ж і быў перайменаваны, з
таго часу носіць імя Івана Франка, які
неаднойчы там бываў, пісаў і чытаў свае
творы. — Рэд.). Імпрэзу ў выставачнай
зале вяла Ганна Луцюк, дырэктарка Лі
таратурна-мемарыяльнага музея Івана
Франка. І дарослыя, і старшакласнікі
мясцовай агульнаадукацыйнай школы імя
Мыхайлы Грушэўскага мелі магчымасць
даведацца пра малавядомыя старонкі бія
графіі Пятра Франка ды атрымалі асало
ду ад мілагучнай беларускай мовы госця
з Мінска. Вядучая ж расказала пра даўняе
сяброўства яго з музеем, яго колішнім ды
рэктарам Міколам Дзуракам. Яна згадала,
што ў беларускім часопісе “Верасень” у
2017 годзе друкаваліся ўспаміны Юрыя
Кур’яновіча пра Крыварыўню, Міколу
Дзурака. Госць неаднойчы адпачываў у
Крыварыўні. Для яго, як і для вялікага
Івана Франка, гэтае сяло, можна сказаць,
стала ўлюбёным. Вядучая паказала ўсім
фотаработу Юрыя Кур’яновіча з серыі
“Подых Карпат”, якую прывёз ён у якасці
падарунка музею.
Менавіта ў Крыварыўні Юрась і па
знаёміўся ў жніўні 2009 года з унучкай
Пятра Франка — спадарыняй Надзеяй,
а таксама яе мужам Андрэем. Яны ра
зам адпачывалі ў прысёлку Зарэчча (гэта
частка самой Крыварыўні) у сям’і Васіля
й Васіліны Зеленчукоў, якія таксама былі
на імпрэзе. Тая сустрэча стала, відавочна,
штуршком для глыбейшага даследавання
творчасці, лёсу Пятра Франка. Пацвяр
джэннем таму й дарчы надпіс на кнізе,
якую аўтар падараваў музею: “…З лю
бов’ю до України і Криворівні, де почав
ся мій шлях до пізнання особистості сина
великого Каменяра… Юры Кур’яновіч”.
Дырэктар Крыварыўнянскай школы
Міхайла Федарчак назваў Кур’ян
 овіча за
яго асветніцкую дзейнасць Героем Кры
варыўні. Прадстаўнікі ўкраінскай куль
туры з глыбокай удзячнасцю прымаюць
творчы дар ад руплівага беларуса, дзяку
ючы намаганням якога імёны іх вядомых
дзеячаў становяцца вядомымі ў суседняй
братняй краіне.
Уладзімір Барысенка
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Трабы з лесам у суладдзі
— А ці можна ў лясах ва
шых знайсці такія мясціны,
каб набраць там цэлы прычэп
грыбоў?
— Калі шчыра, то грыбы збі
раць я не ахвочы — я паляўнічы,
мне з ружжом больш пахадзіць
ахвота. Але баравікоў іншым го
дам, а таксама й маслякоў бывае
столькі, што хоць мотаблокам
вазі. Мая жонка Вольга, помніц
ца, як высыпаліся маслякі, то з
лесу не вылазіла. І насаліла, і на
марынавала, і намарозіла.
— Трэба будзе калі-небудзь
трабаўскіх грыбочкаў пакаш
таваць…
— (Смяецца) Калі ласка, за
вітайце. Ад Мінска ж недалёка:
кіламетраў 125. Мы аўтатрасу
асвоілі добра, калі старэйшы
сын, Антон, вучыцца паступаў.
Ён ужо закончыў Беларускі
дзяржуніверсітэт інфарматы

ляснічы — Віталь Станіслава
віч Брэйва. — Рэд.) Па драўніне
аб’ём нарыхтовак у нас — звыш
1000 кубаметраў на месяц. Летась
за год, скажам, нарыхтавалі каля
15 тысяч кубаметраў. У асноўным
гэта сасна: балансавая драўніна
для вырабу цэлюлозы. Значная
колькасць ідзе ў наш дрэваапра
цоўчы цэх у Юрацішкі, там шмат
чаго з яе робяць. І на дровы так
сама: гэта, як кажуць, сыравіна
стратэгічная, бо камуналка ўся
кругом перайшла на мясцовыя ві
ды паліва. У прыватнасці, у Іўі га
радская кацельня працуе на шча
пе, у іншых населеных пунктах.
Адпраўляюць шчапу і на экспарт,
вагонамі, у асноўным на Захад.
Тым займаюцца пераважна ка
мерцыйныя структуры, і дровы
ў нас на гэта з ахвотай купляюць.
Як і сам Іўеўскі лясгас.
— З якой тэхнікай у лесе
працуеце?
— У лясніцтве ёсць чаты
ры комплексы, адзін харвес
тар-фарвардэр John Deere, два
беларускія, фірмы “Амкадор”
ды шведскі Vіmek. Першы доб
ра зарэкамендаваў сябе на так
званых рубках прамежкавага
карыстання, і шведскі Vіmek
на прарэджванні таксама зруч
ны. Беларускія комплексы пра
цуюць на рубках галоўнага ка
рыстання. Елку, сасну, часткова
бярозу і альху пры іх дапамозе
нарыхтоўваем.
— Колькі ў лясніцтве пра
цаўнікоў?
— 30 чалавек. Ляснічы —
а гэта Яўгеній Войцэхавіч Гар
дзей, памочнік, 4 майстры,
12 леснікоў, 2 трактарысты, ва
дзіцель ды іншыя. Лясніцтва ў
Трабах цалкам укамплектавана.
Зарплата? Вядома ж, чалавеку
заўсёды хочацца больш зараб
ляць… Улічваючы тое, што мы з
жонкай маем і сваю гаспадарку,
то на жыццё нам хапае.
— А ў гаспадарцы вашай
што ёсць?
— Трымаем свінак, курак…
Няма коніка, дык я прыкупіў
кітайскі мотаблок з дызельным
аднацыліндровым рухавіком. З

З лесам цесна знітавана беларускае жыццё

тоўваюць гэты від паліва. З доб
рай бярозы фанеру робяць. Пі
луюць і тарную дошку — гэта
ў Юрацішках, у дрэваапрацоў
чым цаху. Драўніна гэта пра
мысловая, патрэбная.
— А што за драўніну ўвогу
ле нарыхтоўваеце ў лясніцтве
і ў якіх аб’ёмах?
— Планы па нарыхтоўцы,
заўважу, нам даводзіць Іўеўскі
лясгас, бо нашае лясніцтва ў яго
складзе. (Дырэктар лясгаса — Мі
калай Леанідавіч Юшко, галоўны

ім вялікая палёгка. Такі крэпкі
агрэгацік! У нас тут цэлая эпа
пея была: спачатку адзін пры
купіў, потым я, і за мною іншыя
гаспадары тэхнікай абзавяліся.
— Значыць,
трабаўцы
моцна стаяць на нагах, калі
сельгастэхнікай абзаводзяцца.
Дарэчы, такімі мотаблокамі
толькі зямлю апрацоўваць ці
й жонку пакатаць можна?
— А што хочаш! Я й прычэп
сам змайстраваў: два на метр
шэсцьдзясят.

— Лес… Ну шмат чаго! Доў
га філасофстваваць можна…
— Гэта нам хто: бацька ці
сябар, ці брат? Помніцца, па
эт Анатоль Сыс, сам родам з
Палесся, назваў адзін са сваіх
зборнікаў з вялікай павагаю
да лесу: “Пан Лес”.
— І сябар, і брат… Можа,
раней бы й я так сказаў. Але
за столькі гадоў у лесе я, можа,
трохі ачарсцвеў душою — а мо
жа й пасталеў… І гляджу ўжо
на лес з такога конту: як бы гэта
нам разам з ім зарабіць грошай.
Каб нешта здабыць там ды вы
гадней прадаць. Атрымліваец
ца, што лес для мяне — гэта най
перш надзейны бізнес-партнёр,
але з няпростым характарам, які
трэба ўвесь час улічваць. Пом
ніцца, калі пайшоў вучыцца ў
Полацкі лесатэхнікум, то думаў:
мы, леснікі, будзем аберагаць

Даўніна і будучыня суседзяць у Трабах

bestbelarus.by

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
З цікавасцю даведаліся, што
сярод іншых клопатаў у лясніц
тве (лесанарыхтоўкі, лесаад
наўленне, кантроль за здароўем
дрэў…) ёсць і маніторынг мяс
цовасці: ці не з’явіліся ў пры
межнай да Літвы зоне чужыя
людзі, незнаёмцы? У працаў
нікоў лесу адладжана цеснае
ўзаемадзеянне з Сурвілішскім
пагранпастом Лідскага пагра
натрада. Яшчэ ў абавязках мяс
цовых леснікоў — збор яловых
і сасновых шышак. Іх потым
вязуць на лесанасенную стан
цыю, дзе перапрацоўваюць — і
лясніцтва атрымлівае насенне.
Потым з яго ў лясгасаўскім га
давальніку вырошчваюць са
джанцы для ўзнаўлення лясоў.
Зрэшты, апошнім часам пры
лесаразвядзенні (летась закла
лі больш за 20 гектараў новых
пасадак) выкарыстоўваюцца й
саджанцы з закрытай каранёвай
сістэмай: у разы менш іх ідзе,
і значна лепш прыжываюцца
на новым месцы.
— Віктар, а дубы ў Траб
скім лясніцтве высаджваеце?
— Не, нашай пясчанай зямлі
яны не любяць. Была неяк мода,
ці эпапея, як я кажу: дуб садзіць.
А не расце ён у нас… Лістоў
ніц участак эксперыментальны
невялічкі ёсць — і ёй тут не да
спадобы. Так што ў нас экзотаў
практычна няма: усё сваё, род
нае. На 90 працэнтаў — хвой
ныя пароды, у асноўным сасно
выя бары.
— Неяк газеты пісалі:
на Палессі, у Веткаўскім раё
не, нават сібірскія кедры рас
туць і ўжо даюць ураджай…
— Што ж, добрая справа!
А мы садзім тое, што апрабавана
і ў нас расце добра: сасну, елку,
а ў крайнім выпадку бярозу —
калі бачым, што на неўрадлівай
зямлі нічога з хвойных парод
не вырасце. А бяроза ж непера
борлівая, усюды ёй добра.
— Куды бярозу выкарыс
тоўваеце?
— Дровы з яе выдатныя, а ў
нас у рэгіёне многія выкарыс

кі й радыёэлектронікі, атры
маў спецыяльнасць інжыне
ра радыёэлектронных сістэм.
У войску адслужыў, а цяпер
кантрактнікам, таксама па спе
цыяльнасці, у сістэме Мініс
тэрства ўнутраных спраў. І ўжо
дачка сярэдняя, Аляксандра,
студэнтка: у той жа вну на эка
наміста вучыцца. А малодшы,
Аляксей, яшчэ школьнік — яму
11 гадоў.
— Мы з 1996 года памята
ем, як у часе вандроўкі заходзі
лі ў Трабы, што ў вас там моц
ныя людзі растуць! Помніцца,
вы й самі пасля войска былі,
спраўна так падцягваліся —
у бабулінай хаце, на бэльках
пад столлю замест турніка…
— Ой, з таго часу я і ў пля
чах, як кажуць, раздаўся, і вагі
набраў: амаль 25 гадоў мінула, і
гены бяруць свае. Цяпер за мяне
сын старэйшы добрую фізічную
форму трымае. Ну а жонка, вы ж
ведаеце, галоўным заатэхнікам
у мясцовай гаспадарцы працуе.
Нам яшчэ калгас новы дом па
будаваў — у ім і жывем.
— Па голасе вы, Віктар
Яўгеньевіч, такі ж малады!
(Інтэрв’ю мы бралі па тэле
фоне. — Рэд.)
— І душою я малады па-ра
нейшаму! У жыцці да таго ж
хапае цікавых гісторый, су
маваць не даводзіцца, хоць і ў
глыбінцы жывем. Але тое ўжо
як-небудзь пры сустрэчы, пад
грыбочкі парасказваю. Мы ж
тут пры самай мяжы. У пры
межнай зоне з Літвою наша
Трабаўскае лясніцтва, так што
пільнасці не губляем.
— А цяпер паразважай
це: што такое для беларусаў
лес? Нам цікавае бачанне яго
з вашай глыбінкі, з пасады па
мочніка ляснічага…

прыроду. Такая “псіхалагічная
ўстаноўка” была ў мяне са шко
лы. Калі па шчырасці, то лес жа
й без нас, без людзей пражыве,
як жыў тысячагоддзі да нас. І
аберагаем мы яго найперш, як
гэта ні парадаксальна, ад сябе
саміх… Ад тых, хто, бываючы
ў лесе, можа па неасцярожнас
ці альбо наўмысна прычыніць
яму шкоду, напрыклад, агнём.
Паглядзіце, што робіцца ў ра
сійскім Забайкаллі — як там ля
сы гараць без належнага догля
ду. Ці вось Аўстралія — гэта ж
проста жах, нам такое і ўявіць
складана. Дык вось, ішоў я, ма
лады-зялёны, у лесатэхнікум,
каб павучыцца лес аберагаць,
а ў жыцці аказалася: лес мы для
таго даглядаем, каб з яго ж як
мага больш карысці ўзяць…
— Зрэшты, Віктар, так і ў
любой сялянскай гаспадар
цы: карову ці свінню вясковец
таксама ж трымае не проста
з любові да жывёл (як гара
джане сваіх коцікаў-сабачак).
У вяскоўцаў колькі клопатаў
пра сваю жыўнасць, колькі
сілы, часу на яе траціцца! Гэ
та ж своеасаблівы абмен энер
гіямі: уклаў сілы, сродкі, вы
гадаваў жывёліну — а потым
ёй і скарыстаўся.
— Ну й мы ж таксама ліш
няга ў лесе не сячэм, пастаянна
аднаўляем лясныя масівы. Дарэ
чы, я часам прыводжу скепты
кам такую матэматыку ў адказ
на папрок: вы, маўляў, хутка ўсё
выражаце… У нашым лясніц
тве 8000 гектараў лесу. Сярэдні
прырост з гектара — 4 кубамет

Віктар Завадскі

ры драўніны штогод. Значыць,
больш за 30000 кубоў у нас што
год прырастае. А мы выразаем
каля 15000. Плюс высаджваем
новыя ўчасткі. З такімі тэмпа
мі ніколі мы яго не выражам:
у прыроды вялікі запас трыва
ласці, калі ў лесе гаспадарыць
з розумам. Можа, часам думаю,
было б і лепш, калі б мы ставілі
ся да лесу як да бацькі — бралі
ад яго пакрыху, толькі на свае
патрэбы. Але з павозкі цывілі
зацыі, вобразна кажучы, не са
скочыш, а калі й саскочыш,
то цяжка будзе яе дагнаць. Мы
хочам з лесу ўзяць шмат. Ра
ней больш ашчадна секлі, а ця
пер — лясная прадукцыя па
таннела, і аб’ёмы нарыхтовак
даводзіцца павялічваць, каб
былі нармальныя гаспадарчыя
паказчыкі. Бо цяпер час, напэў
на, такі. Але паглядзіце навокал.
Расіяне газ ці нафту не толькі ж
для сябе пампуюць з нетраў,
аравійцы — нафту, а нехта ву
галь, розныя руды здабывае…
А ў нас лес — нацыянальнае
багацце, таму ў краіне й працуе
каля сотні лясгасаў. Кожнаму
сваё. Цяпер, я лічу, у дзяржаве
нашай правільна выбраны кіру
нак на глыбокую перапрацоўку
драўніны. На гэтым жа можна
добрую капейку зарабіць. Вось
вялікія нафтаперапрацоўчыя за
воды ў нас ёсць — але ж іх праца
залежыць ад чужой, купленай
нафты. А лясы ў нас — свае, і
трэба ў гэты бок паварочвацца,
на мясцовую сыравіну, рабіць
усё, каб аднаўляльны, унікаль
ны прыродны рэсурс абачліва, з
розумам выкарыстоўваць.
— Вы казалі, што гры
бы — занятак не ваш, і што
вы сапраўдны паляўнічы…
— Так, у сезон я часта са
стрэльбай у лесе. Трафеяў асаб
лівых, праўда, няма ў мяне.
Дзіка, скажам, за столькі гадоў
толькі аднаго ўпаляваў. Зайцы,
лісы — мае звяры. Воўк, помніц
ца, у маладосці выйшаў на мяне й
глядзеў прама ў вочы. Але ў мяне
ў старой стрэльбе дзве асечкі бы
ло, то й пабег сабе далей.
— Кажуць, так бывае, калі
шкадуеш звера…
— Калі па шчырасці, то я са
праўды іх шкадую. Нават ваў
коў. У нас яны недзе ў 2000‑м
былі, а так больш-менш ціха.
Ды ў нашым лясніцтве й няма
паляўнічай гаспадаркі. Я ў Бела
рускім таварыстве паляўнічых і
рыбаловаў цяпер, хаджу на па
ляванні з братам Аляксандрам.
Трымаю сабак: рускія ганчакі.
Я паляўнічы-ганчатнік. Люблю
гон, бачу ў ім асаблівую прыга
жосць, атрымліваю ад яго гукаўшумаў вялікае задавальненне.
Гутарку вялі Іван
і Валянціна Ждановічы

Даведка ГР. Наколькі лясістыя мясціны ў ваколіцах Трабаў,
красамоўна сведчаць лічбы, пададзеныя на інтэрнэт-сайце Іўеў
скага лясгаса. З іх вынікае, што Трабскае лясніцтва займае агуль
ную плошчу ў 8287 гектараў, з іх пакрыта лесам 7992.

весткі з санкт-пецярбурга
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У лёсах — беларускі след
Ураджэнец беларускай Вушаччыны, палкоўнік запасу Васіль Шалак прэзентаваў у Санкт-Пецярбурзе кнігу
нарысаў “Все 24 часа”. Ёсць у ёй аповеды й пра людзей, якія розным чынам паяднаны з Беларуссю.
Кніга выйшла ў канцы
2019 года, і нядаўна была яе пер
шая прэзентацыя: у 320‑й сярэд
няй агульнаадукацыйнай школе
Прыморскага раёна Санкт-Пе
цярбурга. Старшакласнікі, пе
дагогі змаглі пазнаёміцца са
зместам выдання й некаторымі
героямі нарысаў асабіста.
У кнізе — 20 нарысаў пра
людзей, жыццё й дзейнасць якіх
могуць для моладзі быць пры
кладам для пераймання. Героі
нарысаў розныя па ўзросце, аду
кацыі, спецыяльнасцях. Адны
прайшлі Вялікую Айчынную, а
ў некаторых яна толькі апаліла
дзяцінства. Працавалі ці працу
юць у розных месцах: завадскія
цахі, медыцынскія ды адука
цыйныя ўстановы, сцэны тэат
раў, воінскія часткі… Аб’ядноў
вае ж іх усіх высокі патрыятызм,
паважлівае стаўленне да працы.
Адзін з герояў кнігі, генераллейтэнант міліцыі Веніям
 ін Пе
тухоў дзеліцца ў кнізе такімі раз
вагамі: “… Трэба ўвесь час жыць
жыццём следчага, аператыўніка,
участковага. Немагчыма быць ім
толькі 8 гадзін у суткі. Ім трэба
быць кругласутачна, без выхад
ных і святочных дзён!”. А неяк
Герой Сацыялістычнай Працы
Тамара Каташэвіч (ёсць і пра яе
нарыс у кнізе) у гутарцы з мо
ладдзю прызналася: “Павінна
была я ўсюды паспяваць. Сям’я,
грамадская праца, завод… Але
завод, вытворчасць у мяне ўсё ж
былі на першым месцы!”. Падоб
ным чынам ставіліся й ставяцца
да выканання сваіх абавязкаў
таксама іншыя героі кнігі: праца
ў іх галовах круглыя суткі — усе
24 гадзіны.
У Генеральнага канструкта
ра атамных падводных крэйсе
раў стратэгічнага прызначэння,
двойчы Героя Сацыялістычнай
Працы Сяргея Кавалёва бы
ло тры працоўныя месцы. Ад
но — у Цэнтральным канструк
тарскім бюро марской тэхнікі
“Рубин”. Другое — у Маскве:
там Сяргею Мікітавічу даводзі
лася сістэматычна бываць, каб
наладжваць узаемадзеянне з кі
раўнікамі сотняў арганізацый

ды непасрэднымі выканаўцамі
работ. Стапелі й цахі Паўночна
га машынабудаўнічага прадпры
емства, дзе ідэі, планы Генкан
структара набывалі практычнае
ўвасабленне — гэта было яго
трэцяе працоўнае месца.
Некаторыя з герояў кнігі
цесна паяднаныя з Беларуссю.
Былы франтавік, маршал арты
лерыі Уладзімір Міхалкін нара
дзіўся летам 1927‑га на Магілёў
шчыне. Тады яго бацька, Міхаіл
Сямёнавіч, камандаваў артбата
рэяй у ваенным гарадку Кісяле
вічы (раён Бабруйска). Часткова
дзяцінства Уладзіміра прайшло
ў гарнізоне Заслонава, на Віцеб
шчыне: бацька ўжо камандаваў
артпалком. У 1939‑м палкоўнік
Міхаіл Міхалкін як камандую
чы артылерыяй дывізіі ўдзель
нічаў у вызваленні Заходняй Бе
ларусі. А Уладзімір Міхайлавіч з
красавіка 1974‑га па кастрычнік
1978 года праходзіў службу ў
Беларускай ваеннай акрузе: быў

нерал-маёр Аляк
сандр Марозаў
мае
беларускія
родавыя карані,
хоць нарадзіўся
восенню 1941 го
да ў Сібіры (вёска
Ларнеўка Цюх
цецкага
раён
а
Краснаярскага краю). Аказваец
ца, бацькі яго, Якаў Гардзеевіч
ды Анастасія Рыгораўна, былі
родам з Гомельшчыны: іх вясел
ле было ў вёсцы Марозаўка, за
13–15 км ад вёскі Рудня (цяпер
Добрушскі раён). Аляксандр
Якаўлевіч бывае ў Беларусі, на
ведвае шматлікіх сваякоў.
Адкрываў прэзентацыю ў
школе дэпутат Заканадаўчага
сходу Санкт-Пецярбурга Анд
рэй Гаршэчнікаў, адзін з герояў
кнігі. У 1983–1985 гадах Анд
рэй Аляксеевіч удзельнічаў у
баявых дзеяннях у Афганістане,
быў цяжка паранены. За праяў
леную мужнасць і адвагу ўзна
гароджаны ордэнам Чырвонай
Зоркі. У 1987–89 гадах працаваў
камсоргам ЦК ВЛКСМ па пра
цы з вайскоўцамі, якія праходзі
лі вайсковую службу ў Рэспуб
ліцы Афганістан і знаходзіліся
на лячэнні ў ваенна-лячэбных
установах Ленінграда.
Далей аўтар кнігі Васіль Ша
лак падрабязна распавёў пра яе
задуму, структуру, змест. Васіль
Іванавіч асабліва падкрэсліў:
хоць кніга й апавядае пра лю
дзей старэйшага ўзросту, аднак
адрасавана моладзі, маладым
людзям. У герояў можна паву
чыцца, як выбіраць сабе прафе
сію. І ўсе яны вартыя таго, каб
маладыя людзі бралі прыклад з
іх жыцця, дзейнасці.
На сустрэчы выступалі й
яшчэ героі кнігі: жыхарка бла
каднага Ленінграда Галіна Лут
чанка й ветэран ваеннай служ
бы генерал-маёр Аляксандр
Марозаў. Галіна Іванаўна — яр
кая прадстаўніца рабочага класа
Ленінграда, у яе амаль 40‑гадо
вы працоўны стаж. У свой час
яна ўзначальвала брыгаду ў На
вукова-вытворчым аб’яднанні
“Позитрон”, была дэлегаткай

вых частак на тэрыторыі Гомель
шчыны. У яго памяці засталіся
самыя добрыя ўражанні пра той
перыяд жыцця. Гвардыі старэй
шы сяржант Васіль Булавінаў,
узначальваючы грамадскую ар
ганізацыю “Міжнародны дабра
чынны фонд абаронцаў Неўскага
плацдарма”, неаднаразова ладзіў
экскурсіі, “Цягнікі дружбы”, аў
тапрабегі, прысвечаныя памят
ным датам Расіі ды Беларусі.
Дэлегацыі моладзі, ветэранаў
пад яго кіраўніцтвам наведвалі
Віцебск, Оршу, Мінск, Брэсцкую
крэпасць. Сябар Саюза пісьмен
нікаў Расіі, Герой Сацыялістыч
най Працы Таццяна Захарава ўва
ходзіць у кіраўніцтва грамадскай
суполкі “Российско-белорусское
братство”. Таццяна Міхайлаўна
не раз бывала ў Беларусі ў скла
дзе афіцыйных дэлегацый, а ў
Санкт-Пецярбурзе сустракалася
з беларускімі ветэранамі. Яе ста
наўленне як пісьменніцы прахо
дзіла пад уплывам сябра Саюз а

На прэзентацыі аўтар з героямі яго нарысаў

начальнікам ракетных войск і
артылерыі 7‑й танкавай арміі,
камандуючым ракетнымі вой
скамі ды артылерыяй. Неадна
разова наведваў Беларусь, калі
служыў у Маскве.
Кіраўнік Міжрэгіянальнай
грамадскай арганізацыі “Савет
ветэранаў атрада спецыяльнага
рэагавання” Санкт-Пецярбурга й
Ленінградскай вобласці старшы
на міліцыі Уладзімір Сурынаў у
70‑я праходзіў тэрміновую вай
сковую службу ў адной з вайско

пісьменнікаў Беларусі Івана Са
білы.
Ёсць у кнізе й нарыс пра
таленавітую самадзейную спя
вачку Галіну Лутчанку. Галіна
Іванаўна — лаўрэатка Міжна
роднага песеннага конкурсу
2018 года “Нам года — не беда”,
у яе рэпертуары нямала й бела
рускіх песень. Спявачка імкнец
ца не прапускаць канцэрты бела
рускіх “Песняроў” ды “Сяброў”,
калі яны прыязджаюць высту
паць у Санкт-Пецярбург. А ге

Васіль Шалак

ХV з’езда ВЛКСМ, узнагаро
джана ордэнам Працоўнай Сла
ва трэцяй ступені, медалём “За
працоўную доблесць”. Звярта
ючыся да школьнікаў, Галіна
Іванаўна выказала ўпэўненасць,
што яны годна прадоўжаць
справу бацькоў, дзядоў, паспры
яюць умацаванню эканамічнай
магутнасці Радзімы, павышэн
ню яе аўтарытэту ў свеце. А
выступленне Галіна Іванаўна
завяршыла песняй “Я лечу над
Россией”.
Генерал-маёр Аляксандр Ма
розаў праслужыў ва Узброеных
сілах звыш трох дзесяцігоддзяў.
За час службы змяніў 11 гарнізо
наў: Паўночны Каўказ, сярэдняя
паласа Расіі, Афганістан, Запа
ляр’е, Архангельск… Ён — ка
валер ордэнаў Чырвонай зоркі
й “За службу Радзіме ва Узбро
еных сілах СССР” трэцяй сту
пені, мае 16 медалёў і Знак ЦК
ВЛКСМ “За вайсковую доб
лесць”. Аляксандр Якаўлевіч
падкрэсліў: сэнс жыцця свайго
ён бачыў у ваеннай службе Ай
чыне. Нагадаў старшакласнікам
некаторыя знакавыя старонкі з
гісторыі Вялікай Айчыннай вай
ны, даў наказ: памятаць пра па
дзеі, герояў таго страшнага часу,
прадаўжаць традыцыі, закладзе
ныя прадстаўнікамі старэйшых
пакаленняў.
Васіль Шалак адказваў на
пытанні, распавёў пра творчыя
планы, падарыў некалькі сваіх
кніг у школьную бібліятэку. На
заканчэнне сустрэчы дырэктар
320‑й школы Ірына Барысаўна
Чарнавус падзякавала гасцям за
цікавую імпрэзу.
Ліліяна Шуляк,
намесніца дырэктара
школы № 320 па выхаваўчай
рабоце, г. Санкт-Пецярбург.
Фота: Ігар Парчынскі.

Каардынаты творчасці

У беларускіх кніжных
выдавецтваў складваюцца
добрыя стасункі
з літаратурным,
пісьменніцкім асяроддзем
паўночнай сталіцы Расіі
У свой час Выдавецкі дом
“Звязда” выдаў кнігу Максі
ма Гарэцкага на рускай мове ў
перакладах санкт-пецярбург
скай пісьменніцы Ідаліі Кана
нец. Таксама ў Мінску пабачыў
свет альманах “Созвучие. Бела
русь — Санкт-Петербург”.
А днямі ў Санкт-Пецярбурзе
выступіў перад чытачамі галоў
ны рэдактар выдавецтва “Мас
тацкая літаратура” паэт Віктар
Шніп. Вечарына беларускай
паэзіі прайшла ў бібліятэцы
Расійскай акадэміі навук. Ар
ганізатарам выступіў Славянскі

фонд аддзела фондаў і абслу
гоўвання. З вітальным словам
да ўдзельнікаў вечарыны звяр
нулася намесніца дырэктара
бібліятэкі па навуковай рабоце
Вольга Скварцова.
Віктар Шніп чытаў свае вер
шы, адказваў на пытанні чыта
чоў. Распавёў пісьменнік і пра
выдавецкую серыю “Сябрына:
Паэзія народаў Расіі”, якой апя
куецца выдавецтва “Мастацкая
літаратура”, пра альманахі “Пер
шацвет” і “Далягляды”. Віктар
Шніп падарыў бібліятэцы свае
кнігі з аўтографамі. На вечарыне
выступіў старшыня Ленінград
скага абласнога аддзялення Са
юза пісьменнікаў Расіі Сяргей
Прохараў. Паэты Ігар Дзеордзі
еў і Наталля Ладзеева прачыта
лі ўрыўкі са сваіх перакладаў

паэмы народнага паэта Беларусі
Якуба Коласа “Сымон-музыка”.
Супрацоўнік Аддзела рэдкіх
кніг Расійскай нацыянальнай
бібліятэкі Ігар Прахарэнкаў
агучыў гекзаметры з “Прускай
вайны” Яна Вісліцкага ў пера
кладзе Жанны Некрашэвіч-Ка
роткай. Загадчык аддзела рэдкіх
кніг РНБ Мікола Нікалаеў рас
казаў пра гістарычныя мясціны
Санкт-Пецярбурга, звязаныя з
жыццём знакамітых ураджэн
цаў Беларусі.
Удзельнікі вечарыны чыталі
вершы сваіх любімых беларус
кіх паэтаў. Варта заўважыць,
што паэтычныя святы сталі ў
бібліятэцы Расійскай акадэміі
навук добрай традыцыяй. Раней
там прайшлі вечарыны сербскай
і польскай нацыянальных паэзій.

wikimedia.org

Віктар Шніп у Піцеры

Віктар Шніп і Людміла Рублеўская — вядомая пісьменніцкая
сямейная пара з Беларусі

Вечарыну беларускай паэзіі
вяла загадчыца сектара Сла
вянскага фонда Бібліятэкі РАН
спадарыня Драгана ДракулічПрыйма. Санкт-пецярбургскія
бібліятэкары й чытачы і на
далей запрашаюць беларускіх

паэтаў да выступленняў у сваіх
сценах. Такі фармат супрацоў
ніцтва, несумненна, істотна
паспрыяе развіццю беларус
ка-расійскіх літаратурных су
вязяў.
Мікола Берлеж
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Іх сябры — баян і акардэон

Юныя баяністы, акардэаністы з Беларусі, Літвы, Расіі ды Украіны паказвалі сваё высокае майстэрства ў Гомелі:
там прайшоў ІІІ Міжнародны конкурс “Мой сябра — баян”

тэ Маркявічэне — яны выклада
юць у Гімназіі мастацтваў імя
Саулюса Сандэцкіса ў горадзе
Шауляй, прывезлі сваіх талена
вітых вучняў.
Прадстаўнічым быў і бела
рускі бок у журы: згаданы ўжо
Мікалай Сеўрукоў — за
служаны артыст Белару
сі, лаўрэат міжнародных
конкурсаў, прафесар Бе
ларускай
дзяржакадэміі
музыкі. Аляксандр Шу
валаў — лаўрэат міжна
родных конкурсаў, дацэнт,
загадчык кафедрай баяна
і акардэона Беларускай
дзяржакадэміі музыкі. Ула
дзіслаў Плігаўка — лаўрэ
ат міжнародных конкурсаў,
саліст Беларускай дзярж
Іонас Вазбутас (Літва)
філармоніі.
Аляксандр
з канцэртам. Публіка, бачыў, аж Шугаеў — выкладчык Беларус
кага дзяржпедуніверсітэта імя
но “стагнала” ад узрушанасці”.
Сёння традыцыі Аляксандра Максіма Танка, заслужаны дзеяч
Малярова прадаўжае дырэктар культуры Польшчы.
Усё новыя ўдзельнікі трап
конкурсу Мікалай Калбасаў: жу
ры застаецца не менш прадстаў ляюць у магутнае сілавое поле
нічым. Сёлета ў ім з замежнікаў конкурсу “Мой сябра — баян”:
быў Віктар Новікаў, кампазітар, за ўвесь час у ім паўдзельніча
заслужаны дзеяч мастацтваў ла каля 1,5 тысячы музыкантаў.
Удмурціі, дацэнт Белгарадска І сёння ў Каледжы мастацтваў
га дзяржінстытута мастацтваў і імя Н. Ф. Сакалоўскага на ад
культуры, лаўрэат міжнародных дзяленні баяна і акардэона ўжо
і ўсерасійскіх конкурсаў. Ён з няма недахопу ў навучэнцах.
высокім майстэрствам выка Іх нашмат болей, чым у іншых
наў перад удзельнікамі конкур навучальных установах такога
су свае сачыненні для баяна. З тыпу: на адным курсе можа ву
Украіны прыехаў Андрэй Душ чыцца ігры на баяне і акардэоне
ны, заслужаны дзеяч эстраднага каля 12 чалавек. Існуе нават свой
мастацтва Украіны, дацэнт Дра Баянны аркестр. Так што ў кале
гобыцкага
дзяржпедуніверсі джы і на Гомельшчыне баян —
тэта імя Івана Франка. З Літвы модны інструмент.
Ганна Лагун
былі Дайва Васаўскене й Мары

ўзровень выканальніцтва. Сёле
та, напрыклад, вядомы расійскі
баяніст Эдуард Аханаў, лаўрэат
міжнародных і ўсерасійскіх кон
курсаў, уладальнік Кубка свету,
не толькі ацэньваў юных музы
кантаў, але й выступіў перад імі

на канцэртах. Аддаем даніну па
вагі й настаўнікам. На ўласным
досведзе ведаючы, што такое ба
ян (і колькі ён важыць…), колькі
сіл і часу патрабуюць рэпетыцыі,
шчыра дзякую ўсім, хто “тры
мае” гомельскі конкурс на высо
кім узроўні ўжо шмат гадоў.
А з’явіўся ён, дарэчы,
яшчэ ў 2000 годзе: тады
конкурс “Мой сябра — ба
ян” быў абласным. Пазней
стаў рэспубліканскім, а ця
пер ужо й міжнародным. У
Каледжы мастацтваў імя
Н. Ф. Сакалоўскага з удзяч
насцю згадваюць першага
яго арганізатара, цудоў
нага педагога Аляксандра
Малярова. Ён пачаў запра
шаць у журы майстроў ба
яннага мастацтва з іншых
краін. Пра конкурс жа спачатку
мала хто ведаў, і займець у члены
журы вядомага музыканта было
нялёгка. “Толькі ж Аляксандр
Аляксандравіч быў чалавекам
вялікай энергіі, ён умеў дамагац
ца свайго! — успамінае старшы
ня цыклавой (прадметнай) камі
сіі па баяне і акардэоне каледжа
Уладзімір Іваноў. — Памятаю,
пачаў ён агітаваць прыехаць да
нас вядомага ў Расіі выканаўцу,
кампазітара Яўгена Дзярбенку, і
той пагадзіўся: у 2002‑м быў у
складзе журы нашага конкурсу.
Апошнім часам і ўгаворваць ні
кога не прыходзіцца: замежныя
калегі, вядомыя баяністы і акар
дэаністы чулі пра конкурс толь
кі добрае, таму ахвотна едуць
у Гомель. А ў журы запрашаем
тых, хто сам паказвае высокі
newsgomel.by

(Магілёўская дзіцячая школа мас
тацтваў № 3 імя М. М. Салдатава,
настаўнік — Канстанцін Забелаў),
а ў малодшай групе — Яна Болі
нава (Дзіцячая музычная школа
мастацтваў горада Рэчыцы, на
стаўнік — Наталля Ушкіна).
Выканаўцаў на акардэоне
журы ацэньвала асобна. У ста
рэйшай групе першае мес
ца — у Ксеніі Арловай (Рэс
публіканская гімназія-каледж

newsgomel.by

Гэта сёння — адзін з самых
прэстыжных конкурсаў баяніс
таў у Беларусі. Ён праводзіцца
кожныя два гады ў Гомельскім
дзяржаўным каледжы мастац
тваў імя Н. Ф. Сакалоўскага, збі
рае наймоцных юных выканаў
цаў музыкі на баяне і акардэоне.
Адбор канкурсантаў быў на па
пярэдніх праслухоўваннях у іх
музычных школах і абласных
цэнтрах. Сёлета ў конкурсе паў
дзельнічалі 163 чалавекі, у тым
ліку баяністы, акардэаністы з
Літвы, Расіі ды Украіны. Было
тры ўзроставыя групы: да 10 га
доў, ад 11 да 12 гадоў і ад 13 да
16 гадоў. Падводз яч ы вын ік і
конкурсу, яго старшыня Міка
лай Сеўрукоў (ён жа ўзначальвае
Асацыяцыю беларускіх баяніс
таў і акардэан
 істаў) прызнаў
ся: парадавалі яго выступленні
выканаўцаў на баян
 е ў старэй
шай узроставай групе, якую ён
ацэньваў у складзе журы. Міка
лай Іванавіч вельмі задаволены
агульным узроўнем падрыхтоў
кі. У многіх канкурсантаў была
вельмі складаная праграма для
іх узросту, а ў некаторых і занад
та. Дарэчы, Гран-пры конкурсу
атрымаў якраз выканаўца са ста
рэйшай групы Іонас Вазбутас з
Літвы (Гімназія мастацтваў імя
Саулюса Сандэцкіса, настаў
нік — Марытэ Маркявічэне).
Першае месца ў групе ад 13 да
16 гадоў заваяваў Назар Лагун
(Рэспубліканская гімназія-каледж
пры Беларускай дзяржакадэміі
музыкі, настаўнік — Лілія Пажа
рыцкая). У сярэдняй групе пер
шым стаў Канстанцін Масяёнак

Назар Лагун (Беларусь)

пры Беларускай дзяржакадэміі
музыкі, настаўнік — Лілія Па
жарыцкая). У сярэдняй перамог
Мацеус Дуднікас (Гімназія мас
тацтваў імя Саулюса Сандэцкі
са, настаўнік — Марытэ Мар
кявічэне), у малодшай — Нона
Мартынава (Магілёўская дзярж
гімназія-каледж мастацтваў, на
стаўнік — Раіса Сінялобава).
Пераможцаў называю з на
дзеяй, што іх імёны яшчэ пачуем

гастрольная афіша

Арт-група “Беларусы”,
якая на канцэрце ў Ліепаі
выконвала сусветна
вядомыя песні пад
складаныя шматгалосныя
акорды, падарыла
гледачам цудоўны настрой
Арт-група з Мінска зладзі
ла канцэртны тур па Прыбал
тыцы, які ўключаў 13 гарадоў.
І 17 студзеня артысты высту
пілі ў Ліепаі. “Беларусы” сён
ня — адзін з самых запатраба
ваных мужчынскіх вакальных
калектываў у Беларусі. Цяпер,
дарэчы, адзначаюць 15-год
дзе: створаны былі ў лютым
2005 года ў Мінску. За плячы
ма артыстаў больш за тысячу
сольных канцэртаў у Беларусі,
Расіі, Польшчы, Літве, Латвіі,
Эстоніі, Фінляндыі. Арт-гру
па ўдзельнічала ў розных прэ
стыжных музычных імпрэ
зах. Адметнасць яе творчай
манеры — гэта спалучэнне
акадэмічнага й эстраднага ва
калу, чаргаванне ансамблевых
і сольных эпізодаў у творах,

частая змена рэгістраў і тэмб
раў. Салісты прадстаўляюць
усе тыпы мужчынскіх галасоў:
бас, барытон, тэнар. А спява
юць на беларускай, рускай,
украінскай, стараславянскай,
польскай, літоўскай, латыш
скай, англійскай, італьянскай,
іспанскай мовах, а таксама на
латыні ды іўрыце.
Першы раз у Ліепаі “Белару
сы” выступалі ў 2019-м: прад
ставілі канцэрт, прысвечаны
жанчынам. З тае нагоды кам
пазітар, стваральнік і кіраўнік
арт-групы Валеры Шмат ска
заў: “У нас любы канцэрт пры
свечаны жанчынам, бо гэта як
мінімум 80 адсоткаў гледачоў...
Таму мы заўсёды імкнемся па
больш уключаць у рэпертуар
песень пра жанчыну, каханне,
мацярынства. А гэтым разам мы
яшчэ й спрабавалі падоўжыць
навагодні настрой — мяркую,
гледачы тое адчулі й былі з намі
адзіным цэлым”.
Да канцэрта артысты, артдырэктар групы Алеся Кузня

цова мелі магчымасць пагуляць
па горадзе, схадзіць на мора й
нават пазаймацца крыху на тур
ніках, знойдзеных на вуліцы.
“Мы й не здзіўленыя, што ў Лі
епаі выдатная, творчая атмасфе
ра, — потым расказваў Валеры
Шмат. — Ваш горад заўсёды
прымае нас вельмі цёпла й ад
крыта, і ў ім кожны раз ёсць ад
чуванне свята”.
Алеся Кузняцова паведамі
ла нам, што зладзіла канцэрт
“Беларусаў” у Латвіі адно лат
війскае канцэртнае агенцтва.
Яго прадстаўнікі неяк пабачы
лі гурт на прыёме ў беларускім
консульстве ды выказалі заці
каўленасць у тым, каб запра
сіць яго на канцэртны тур па
Латвіі. А Ліепайская беларус
кая суполка “Мара” спрычы
нілася да арганізацыі канцэрта
непасрэдна ў Ліепаі. Па словах
Валерыя Шмата, Ліеп
 ая —
адзіны горад, дзе пытаннямі
арганізацыі канцэрта займала
ся таксама й беларуская грама
да. На яго думку, ёсць падста

afisha.pinsk.eu

Брава, “Беларусы”!

Валеры Шмат (у цэнтры) і яго таленавітыя сябры

вы меркаваць, што суполка мае
салідную вагу ў Прыбалтыцы.
“Гэта згуртаваны беларускі ка
лектыў, і хоць не ўсе тут раз
маўляюць па-беларуску, але ж
адчуваюць сябе ў душы бела
русамі, — разважыў Валеры
Шмат. — На нашы канцэр
ты часцей прыходзяць рускія,
украінцы, палякі, чым белару
сы. А ў Ліепаі было шмат на
шых супляменнікаў, і гэта нас
вельмі радуе”.

Алеся Кузняцова ўдаклад
ніла, што пасля выступленняў
па Латвіі былі атрыманы ста
ноўчыя водгукі, паступілі за
прашэнні зладзіць канцэрты і
ў наступным годзе. З турам па
Прыбалтыцы гурт плануе пры
ехаць у сакавіку 2021-га, кан
цэрты зноў будуць прысвечаны
цудоўным і любімым жанчы
нам. І як жа такіх “Беларусаў”
нам не любіць!
Анжэла Фаміна, г. Ліепая
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