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Мяркую, хоць раз у жыцці
кожныадчуваўвоструюпатрэ
бу выгаварыцца. Калі з блізкі
мі, у сям’і ёсць напруга. Калі
з начальнікам ці падначалены
мі не ўсё складваецца. Калі…
Жыццёвыхсітуацый—мност
ва. Ды не заўсёды “фармат”,
абставіны, месца дазваляюць
узяць патрэбную танальнасць,
выдзеліць час, улічыць нюан
сы. Размова ж і “недаспець”
можа, і “пераспець”. Псіхолагі
міжтымсцвярджаюць:шматлі
кіх спрэчак, міжасабовых кан
фліктаў, нават войнаў, многіх
іншыхпатрасенняўможнабыло
бпазбегнуць,каліблюдзіўмелі

гаварыць, слухаць і чуць адзін
аднаго,дамаўляцца.

Мяккая сіла слова, бывае,
мацнейзакаменныякрэпасці.

Больш за сем гадзін… Ка
легі на тым акцэнтуюць ува
гу. Доўга? Так. Нецярпліваму
школьніку, аднак, здоўжваецца
і ўрок. А тым, хто ўмее слу
хаць і паглыбляцца ў сказанае,
аналізаваць яго, суадносіць са
сваімі думкамі — ці ж доўга?
Каліхтонебыўнамерапрыем
ствецінеглядзеў,неслухаўяго
анлайн, варта паглядзець хаця
бфрагменты.Кабпераканацца:
Прэзідэнтгаварыў,якёнчасам
удакладняе, шчыра й адкрыта.

І гэта вельмі падкупляе. Дарэ
чы,мойсябарпаЛенінградскім
дзяржуніверсітэце, які цяпер
працуеўДзярждумеРасіі,веча
рамскінуўневялічкаепаведам
леннепавайберы:усёглядзеў.І
адным толькі словам, але важ
кім(нушколаж,іДума…)зра
біўтрапныакцэнт:“Уражвае”.

Так, нам, хто памятае доў
гія “застойныя” прамовы Ле
аніда Брэжнева ці “перабудо
вачныя” — Міхаіла Гарбачова,
патрэбна ўражанне. А ў адмет
нымграмадскапалітычнымме
рапрыемстве“Вялікаяразмоваз
Прэзідэнтам” важнае не толькі
прашто.Важнаі—як.Мыўме
емлавіцьнюансы.Інфармацый
наяжітанальнасць,атмасфераў
аўдыторыі,атаксамалогіка,дра
матургія, эмацыйная афарбоўка

ўсёй дзеі. Сучасныя тэхналогіі
дазваляюць узнавіць тое, што
адбывалася1сакавіка2019года
ў Адміністрацыйным комплек
се па праспекце Пераможцаў,
14—гэтабудынакпобач зПа
лацамНезалежнасці.Клікніцеў
інтэрнэце, калі яшчэне ў тэме.
Яж,рыхтуючынататкі,маюпе
рад сабой сціслую справаздачу
калегзвяздоўцаў “Вялікая раз
мова з Прэзідэнтам прайшла ў
сталіцы”— ёсць па гэтай спа
сылцы:http://zvіazda.by/be/news/
20190228/1551371106vyalіkaya
razmovazprezіdentamproydze
ustalіcy.

Такіфарматразмовызпрад
стаўнікамі СМІ, шырокай гра
мадскасціПрэзідэнтАляксандр
Лукашэнка ўпершыню выка
рыстаўу2017м.➔ Стар. 2

Малахтоведае,штодлягалоўнага
рэжысёраВялікагатэатраБеларусі
адназгалоўныхпастановакяго
жыццяадбываеццапа-замежамі
тэатра,хоцьіўмінскіх
дэкарацыях.ЗавуцьяеАляксандра.

Іван Жда но віч

Аляксандра Панджавідзэ, у адроз
неннеадвядомагататы,якому5сакавіка
споўнілася 50 гадоў, нарадзілася ўМін
ску.Пяцігадоваядзяўчынкаўжогаворыць

пабеларуску.І,безумоўна,займаеважнае
месцаўжыцці,атаксамайтворчасціМі
хаілаАляксандравіча.Прынамсі,уневя
лічкімнаваттэлесюжэце,якімаекалегіса
Сталічнагатэлебачаннязрабілізтворчай
сустрэчы галоўрэжа з гледачамі й прад
стаўнікаміСМІ,ёнзгадаў ідачкуАляк
сандру.Журналістыказаліпра14паста
новакопер,штоздзейсніўёнз2010года
ўВялікімтэатрыБеларусі,праўзнагаро
ды,прызнаннепублікі,прафесіяналаў…
АдляюбіляраМінск,якбачым,стаўрод
нымяшчэйтым,штотутягоСашкана
радзілася.

Прыцягненнезямлі—гэта,вядомаж,
нетолькіпразаконыфізікі.Часцінкудушы
ўсемыпакідаемтам,дзепадоўгужывем.І
гэтаксамажбяромадтульударогузсабою
тое,чымузбагаціліся.Скажам,самогаМі
хаілаПанджавідзэмаекалегічасамназы
ваюцьміжсабой“дзіцёмрозныхнародаў”,
бо ён — расійскі рэжысёр, з грузінскім

прозвішчаміродавымікаранямі,жыўдоў
гаўАшхабадзе:тампрацавалібацькіму
зыканты.Бабуляж,ведаю,жылаўКрыме,
ічыталамаломуМішкуказкінаўкраінскай
мове—тоёняейцяперведае.АСашкі
намама,салісткаоперыЕкацярынаГалаў
лёва, родавыякаранімаеўПіцеры,нара
дзілася, вучылася ў Маскве. Менавіта ў
Мінску, як сама лічыць, пашанцавала ёй
выканацьзнакавуюўкар’ерыпартыюСа
ламеіўаднайменнайоперыРыхардаШтра
уса.Дарэчы,якразяна,пастаўленаяМіха
іламПанджавідзэ,ішлаўВялікімудзень
ягонараджэння.“Саламею”гэтырэжысёр
вялікіх маштабаў лічыць самым сур’ёз
ным, складаным сваім спектаклем сярод
пастаўленыхімамальза10гадоўуБела
русі.АЕкацярынаГалаўлёваўсакавіцкім
нумарычасопіса“Партер”прызнаеццана
контпартыіСаламеі:“Годзеў2009мтакой
задачыймарыўмянеўвогуленебыло,ды
яйневедаю,ціасмеліласябузяццазата

куюпрацу.Тое,штоянаатрымалася,гэта,
вядома,вялікаешчасцедлямяне”.

Калімырыхтавалі вялікае інтэрв’ю з
МіхаіламПанджавідзэдлячасопіса“Бела
русь.Belarus”(гл.:“Свойсяродсваіх”—
№ 1, 2019; ёсць у інтэрнэце), ён сказаў:
сваёйКацяй,яепрацайу“Саламеі”гана
рыцца. Што ўсё вакальна было выдатна
зроблена,інягледзячынашматлікіяшто
дзённыярэпетыцыінесапсаваўсяўяего
лас,ігукзастаеццасвежым.➔ Стар. 8 
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Праз танцы 
бачыцца 

душа 
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ВесткіЗсуполАк

Роднаеслова
ўАстане
Беларусыпаўдзельнічалі
ўкруглымстале,якіпрайшоў
уДомедружбыўАстане

Круглы стол прысвечаны
быў Міжнароднаму дню род
наймовы—пратоезнаходзім
інфармацыю з фотаздымкамі
на афіцыйным сайце сталіч
нага акімата (у Казахстане так
называюць гарвыканкамы). А
заглянулі мы туды, бо ведаем:
намеснікамстаршыніАсамблеі
народа Казахстана па Астане
летасьбыўабраныэтнічныбе
ларус Дзмітрый Астаньковіч,
кампазітар іпедагог,старшыня
Беларускагакультурнагацэнтра
“Радзіма” ў казахстанскай ста
ліцы.Ён,атаксамаконсулАм
басады Беларусі ў Казахстане
ІгарІваноўразамсастаршыня
міэтнакультурныхаб’яднанняў,
прадстаўнікамі творчай інтэлі
генцыі,музычныхкалектываўі
моладзіпаўдзельнічаліўмера
прыемстве.

Выступаючы на круглым
стале, Дзмітрый Астаньковіч
згадаў,штоКазахстан—шмат
нацыянальнаядзяржава:укра
інемірнажывуцьлюдзі больш
чым130нацыянальнасцяў.Пры
тымкожная з іхмаенепаўтор
нуюдухоўнуюйматэрыяльную
культуру,сваюгісторыю,збера
гае традыцыі, звычаі продкаў.
Іўсенароды—раўнапраўныя,
бо ў краіне праводзіцца нацы
янальная палітыка, што дае ім
поўнае права развіваць сваю
мову,нацыянальнуюкультуру.

Іван Іва наў

Род ная 
мо ва — 

ды хан не 
Вечнасці

  Стар. 4

Эра 
міласэрнасці

Стар. 6

Ма лень кая фея Мі ха і ла Пан джа ві дзэ
плАнетАлюДЗей

Нам ёсць пра што пагаварыць
ДЗяРжАВАінАРоД

Аляксандра родам з Мінска

Б
ЕЛ

ТА

Вялікая размова з Прэзідэнтам, што 
праходзіла ў Адміністрацыйным комплексе 
па мінскім праспекце Пераможцаў, 14, 
доўжылася больш за сем гадзін
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уладаслухаеічуе
Каля 2,5 тысячы зваротаў паступіла на імя кі

раўніка беларускай дзяржавы ў час падрыхтоўкі
і правядзення “Вялікай размовы з Прэзідэнтам”.
АляксандрЛукашэнкадаручыўіхразглядузяцьна
асаблівыкантрольуАдміністрацыіПрэзідэнта.Як
паведаміла карэспандэнту БелТА кіраўнік Адмі
ністрацыіНаталляКачанава,цяперусезвароты,што
паступілі,сістэматызаваны.Як ісказаўПрэзідэнт,
ніводнае пытанне ўжоне застанецца без разгляду
іадказу.Датагожпытанні,якіямаюцьмаштабны
характар,будуцьасветленыіўПасланніПрэзідэнта
беларускамународуіНацыянальнамусходу.

Што хвалюе грамадзян Беларусі? У шэрагу
найбольш актуальных і надзённых — пытанні
ўзроўню зарплаты, пенсійнага забеспячэння, па
шырэння магчымасцяў выкарыстання сямейнага
капіталу, прадастаўлення льгот асобным катэго
рыямграмадзян,будаўніцтважылляздзяржпад
трымкай, кампенсацыі грашовыхукладаў савец
кагаперыяду.Людзісігналізуюцьпраадсутнасць
дзейсныхмер,скіраваныхнадынамічнае,раўна
мернае развіццё рэгіёнаў. Дзейнасці праваахоў
ных органаў тычыцца прыкладна 10 працэнтаў
зваротаў.Шэрагіхмаюцьасабістыхарактар,мно
гіяпаступіліззамяжы.Убольшасцізіхпазітыўна
ацэньваеццазнешняяіўнутранаяпалітыка,якую
праводзіцькіраўнікбеларускайдзяржавы.

Домякэкспартнытавар
Філіял “Домабудаванне” Шклоўскага завода

газетнайпаперымаенамервыйсцісасваёйпра
дукцыяйнарынакГерманіі.Аднойзтамтэйшых
кампанійужоадгрузіліпілотныдом,уякімспа
лучаныкаркаснасценавыяпанэлі зпанэляміпе

ракрыцця з клеенага бруса. На прадпрыемстве
патлумачылі:гэтановыпраектмодульнагадома,
у якім улічаны і пажаданні нямецкіх партнёраў.
Галоўныяэлементыдомавырабляюццаназавод
зе, таму на месцы будаўніцтва застаецца толькі
зрабіцьіхмантаж.

Прадпрыемства прадаўжае актыўнае супра
цоўніцтвазФранцыяй:летасьтудырэалізавалібе
ларускіхдамоўна649тыс.еўра,сёлетаўжоёсць
кантрактна1млнеўра.АўсуседнююЛітву“До
мабудаванне”прадаелетніясадовыядомікі.

Дрэвы—
сімвалысям’і

Сімволіка дрэва ў
беларускай культуры—
шматзначная. У Гомелі
ж памятаюць пра такое
глыбокае паняцце, як
родаваедрэва.Тамгэтайвяснойзакладуцьцэлы
Парк сямейных дрэў, плошчай неменш за 5 га.
ПратоепаведаміўстаршыняГомельскагааблка
мітэтапрыродныхрэсурсаўіаховынавакольнага
асяроддзяАндрэйСушчэвіч.Паркбудзеўраёне
возераБураеБалота, структуру будучай зялёнай
зоныпрадумваюцьстудэнтыБеларускагадзярж
універсітэтатранспарту,аканцэпцыюягодалей
шага функцыянавання распрацуе Гомельскі гар
выканкам.

тРАДыцыі

У аван гар дзе — “Бе лая Русь”
святочныканцэрт,прысвечаны
ДнюабаронцаўАйчыны,
адбыўсяўДомедружбы
народаўсамарскайвобласціпа
ініцыятыветамтэйшаймаладой
беларускайсуполкі

Хоцьужобольшзачвэрцьстагод
дзя няма Савецкага Саюза, ды жы
выя традыцыі ўшанавання мужчын,
абаронцаўАйчыныякуРасіі,так іў
Беларусі.Асабліважіхшануюцьтыя,
хтосамнасіўціносіцьпагоны.Сярод
такіх— актывісты Самарскай аблас
ной арганізацыі па захаванні
й развіцці культурыбеларус
кага народа “Белая Русь”. У
прыватнасці,кіраўніксуполкі
АлегКсяндзоў,якімаеглыбо
кіябеларускіяродавыякарані,
нарадзіўсяўДрэздэне (ГДР),
усям’івайскоўца.У1972го
дзе закончыў 21ю мінскую
школу, потым — Кастрам
ское Вышэйшае ваеннае ка
манднае вучылішча хімічнай
абароны (1976). Служыў на
розных пасадах у Беларусі,
Венгрыі, закончыў Ваенную
акадэмію хімабароны (1987).
У1986мудзельнічаўулікві
дацыі аварыі на Чарнобыль
скай АЭС.Воінскую службу,
палкоўнікам ужо, завяршаў

уПрыволжскімрэгіянальнымцэнтры
Міністэрства па надзвычайных сіту
ацыях Расіі. У актыве суполкі такса
маСяргейВалошчык—ёнзакончыў
Тульскае ваеннабудаўнічае вучылі
шча (1986), служыў у Прыволжскай
ваеннайакрузе.Тамуйзразумела,ча
муменавітасуполка“БелаяРусь”ла
дзіла 21 лютага святочны канцэрт у
ДомедружбынародаўСамарскайвоб
ласці.

Святочную імпрэзу адкрывалі
кіраўнік суполкі “БелаяРусь”Алег

КсяндзоўінамеснікдырэктараДДН
ПётрСучкоў.Канцэртпачаўсязвы
ступу ансамбля беларускай песні
“БелаяРусь”, упраграмепаўдзель
нічалі тры творчыя калектывы До
макультуры“Заря”,клубаўтарскай
песні “Жигули”, клуб “Патриот”
ды іншыя. Маладыя хлопцы з лі
цэя“Созвездие”пранікнёнаспявалі
песнюАлегаГазманава“Офицеры”,
якуюўсе слухалі стоячы.Анапры
канцыгурт“БелаяРусь”выканаўбе
ларускуюпесню“Мывамжадаем”.

Давіншаванняўдалучыліся
кіраўнікінацыянальнакуль
турныхарганізацыйСамар
скай вобласці, якія былі на
свяце.

23 лютага супрацоўнікі
Домадружбынародаў, стар
шыні,актывістынацыяналь
накультурных аб’яднанняў
паўдзельнічалі ў цырымоніі
ўскладання вянкоў і кветак
да гарэльефа “Скорбящей
МатериРодине”ўгонардня
вайсковайславы—Дняаба
ронцы Айчыны. Яны прай
шлі пад сцягамі Самарскай
вобласці,Домадружбынаро
даў і Саюза народаўСамар
скайвобласці.

Алесь Му ро чак 

(Заканчэнне. 
Пачатак на стар. 1)

Сёлета ў вялікай зале
былобольшза200вядомых
у краіне людзей, прадстаў
нікоў замежных СМІ. Мы
бачылі дзеячаў культуры,
мастацтва, падключаліся да
размовы палітолагі, экана
місты, работнікі рэальна
га сектара эканомікі. Былі
прадстаўнікі грамадскіх
аб’яднанняў і канфесій. Як
бачым, Вялікая размова —
запатрабаваная ў сённяш
няй беларускай рэальнасці.
Больш за тое: свае пытан
ні, прапановыкіраўнікубе
ларускайдзяржавыможацяперпадавацькожны:пратое
напярэдадніабвяшчаліСМІ,апрадстаўнікБелТАпадчас
размовы інфармаваў, якія асноўныя пытанні паступаюць
“аднарода”празарганізатараўмерапрыемства.Былійзва
ротыадзамежныхграмадзяні,пэўнаж,беларусаўзамеж
жа.Бо,яквядома,датаго,штодзееццанаБацькаўшчыне,
нашысупляменнікіўсвецепраяўляюцьвелізарныінтарэс.
Упрыватнасці,сябрырэдакцыізэстонскайНарвыЛюдміла
АннусіВіктарБайкачоўадгукнулісянаВялікуюразмову
дыскінулійспасылкіназамежныяСМІ,якіяпарознаму
каментуюцьпадзеюўБеларусі.Штодазваротаў,тоіх,за
явіладнямікарэспандэнтуБелТАкіраўнікАдміністрацыі
НаталляКачанава,учаспадрыхтоўкійправядзеннямера
прыемства“ВялікаяразмовазПрэзідэнтам”паступілакаля
дзвюхзпаловайтысяч.Якідзепрацазімі—чытайцепад
рубрыкай“Састужкінавін”угэтымнумарыгазеты.

Пераказваць,праштогаварыласяпадчасВялікайраз
мовы,атымбольшяк—няўдзячнаясправа,іязагэтане
бяруся.Згадаютолькінекаторыяасноўныятэмы,пытанні,
якіяабмяркоўваліся.Цікавапрыслухаццадаўступнагасло
вакіраўнікадзяржавы.Ёнакрэсліў“дыскусійнаеполе”так:
уразмовеналежыцьдацьаб’ектыўнуюацэнкуўдачыненні
дасамыхгучныхтэм,якіяасаблівахвалююцьграмадства.
Удакладніў:усё,штопрагучыцьузале,станеасновайдля
падрыхтоўкіштогадовагаПасланняПрэзідэнтабеларуска
мународуйПарламенту.Такштопрацягу такойразмо
вы—ужонаўзроўнірашэнняў,даручэнняў,спраў—будзе.

ЯшчэПрэзідэнтпадкрэсліў,што,нягледзячынамоцнае
развіццёмедыйнайпрасторы,цяперадчуваеццадэфіцыт
кантэнту,якібкарыстаўсяабсалютнымдаверамаўдыто
рыі.Нажаль,такомунедаверуспрыяюцьфэйкавыянавіны.
“Яныімгненнараспаўсюджваюцца,захопліваюцьаўдыто
рыю, бударажаць думкі,—лічыць кіраўнік дзяржавы.—
Потым,вядомаж,абвяргаюцца,алеградуснапружанняў
грамадственепадае. Івыведаеце,штотам,дзеразмова

ідзе пра вялікую палітыку,
небяспекаадпадобнагаро
ду інфармацыйных укідаў
павялічваеццашматкроць”.

Таму ў інфасвеце, за
ражаным вірусамі фэйкаў,
падвышаеццароля тыхвы
данняў і журналістаў, якія
захоўваюць законы прафе
сійнайэтыкі,нормымаралі,
паважаюць сваю аўдыто
рыюдыімкнуццапрацаваць
здакладныміфактамі,мак
сімальнааб’ектыўна.Такіх,
праўда,усёменш,алеяныў
нас ёсць, сказаўАляксандр
Лукашэнка. Ён жа выказаў
жаданне,кабіСМІ,якіяпа

зіцыянуюцьсябеякнезалежныя,іэксперты,штоацэньва
юцьпадзеідыствараюцьпэўныфоніхуспрымання,адчу
валімяжудапушчальнага.Туюмяжу,заякойпарушаецца
раўнавага ў грамадстве. Разумелі адказнасць за кожнае
сказанаеслова:“Тамуштоміріпарадакукраіненевар
тыяпрафесійныхамбіцый”.

Прэзідэнтнагадаў:знешняяпалітыкаБеларусіправо
дзіццавыключнаўінтарэсахзабеспячэннябяспекійзаха
ванняміранаЗямлі:“Мысупрацьлюбыхпраяўагрэсіі—
якваеннай,такіінфармацыйнай.Алепаперыметрынашай
мяжы ўзнікаюць новыя кропкі напружанасці. Дагаворы,
якіязабяспечвалібалансваенныхсілнапланеце,разыхо
дзяццапашвах.Уразгары—новаягонкаўзбраенняў.Ды
вартанамадрэагавацьнасучасныявыклікі,зрабіцькроку
напрамкуўласнайваеннаймагутнасці,якадразупачына
юццахваляванні,якуміжнародныхпалітычныхколах,так
інапрасторахінтэрнэту”.

ШматувагінадаваласяпадчасВялікайразмовыўзае
мастасункамзРасіяй іЕўрасаюзам,сітуацыіваУкраіне.
ГаварыліпраКрым,прабудаўніцтваСаюзнайдзяржавы.
Аргументаванаізмоцнымэмацыйнымпасылампрагучала
думка:БеларусьніколінебыланахлебнікамуРасіідый
небудзе.Абмяркоўвалісяперспектывыкітайскабеларус
кай супрацы, фармат “Хельсінкі2”, які гатова развіваць
Беларусь на карысць еўрапейскай бяспекі. Гаварылі пра
бізнес, прадпрымальніцтва, якому, адзначалася, свабоды
прадастаўленанаватбольш,чымуіншыхкраінах.Іпрано
вуюКанстытуцыю,іпрамеханізмыперадачыўлады,іпра
моўныяпытанні.Яшчэ—пратое,якважна,кабжанчыны
беларускіянараджалібольшдзяцей,прабеспрэцэдэнтныя
мерыпападтрымцысям’і,якіямяркуеццапрадпрыняць.

Вялікаяразмовамаешырокірозгалас.Іўпарувясно
вуюхочаццазнадзеяйдумаць:штопасеянасловамі—тое
справаміпрарасце.

Іван Ждановіч

Алег Ксяндзоў (другі справа) 
і яго сябры ў святочны дзень

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

Нам ёсць пра што пагаварыць

Б
ЕЛ

ТА



3Голас Радзімы  серада, 13 сакавіка, 2019 

Вялікае з нашай духоўнай,
культурнайспадчыны,нажаль,
не заўсёды бачыцца з адлег
ласці. Многае ў далечы гадоў,
стагоддзяў згубілася, выкра
дзена, страчананезваротна.Як
згадваем усходнееўрапейскага
першадрукараФранцыскаСка
рыну ды выдадзеныя ім кнігі,
то свядомасцю даводзіцца па
глыбляцца гадоў на 500 таму.
А ўявім сабе: Лаўрышаўскае
Евангелле—яшчэбольшадда
лены ад нас па часе стварэння
рарытэт.Гэтарукапісныпомнік
кніжнай культурыХІІІ—XІV
стагоддзяў. Ацалеў! Хоць па
зямлі нашай з тае парыпрака
ціліся дзясяткі войнаў, сотні
пажараў… Ці мала што магло
здарыццасаскарбам,наватка
ліяговельміберагуць!Тамугэ
та—сапраўдызнакаваяпадзея:
прэзентацыя ды ўрачыстая пе
радачаўдарНацыянальнайбіб
ліятэцыБеларусіфаксімільнага
выдання Лаўрышаўскага Еван
гелля. Тое адбылося ў першы
дзенькаляндарнайвясныўМу
зеікнігіНББ.

Святыня створана была для
праваслаўнага Лаўрышаўскага
мужчынскагаманастырападНа

ваградкам у ранні перыяд гісто
рыіВялікагаКнястваЛітоўскага.
Пратоесведчацьукладныя(дар
чыя)запісы,змешчаныяўсамой
кнізе.АвёскаЛаўрышаважывая
па сёння, гэта ў Шчорсаўскім
сельсавеце, на Гродзеншчыне.
Там быў СвятаЕлісееўскі Лаў
рышаўскі мужчынскі манастыр,
адзін з найстарадаўніх у Бела
русі. На былой яго тэрыторыі ў
2015м праходзілі археалагічныя
раскопкі, былі цікавыя знаходкі.
СаможЛаўрышаўскаеЕвангелле

пакінулатыямясціныяшчэўXІX
стагоддзі, калі Беларусь была ў
складзеРасійскайімперыі—кні
гувывезліўпольскіКракаў.Там
іцяперзахоўваецца:уБібліятэцы
князёўЧартарыйскіх.

Чым адметны скарб?Акра
мятэкстуЕвангелля, кнігамае
гожае мастацкае аздабленне:
ілюстраванамініяцюрамі,пера
плёт упрыгожаны каштоўнымі
камянямійфігурнайметалічнай
пласцінайзвыявайсвятогавоі
на(магчыма,князяВойшалка).
На прэзентацыі факсімільнага
выдання намеснік дырэктара
НацыянальнайбібліятэкіАлесь
Сушаказаў,штолетасьмеўмаг
чымасць папрацаваць з самім
рукапіснымпомнікам.Ітамуён
зупэўненасцюкажа:гэта—ад
на з найважнейшых святыняў
беларусаў. Каштоўны рукапіс,
якіз’яўляеццасупольнайгіста
рычнай каштоўнасцю Белару
сі,Літвы,ПольшчыйУкраіны,
дзякуючыфаксімільнамуўзнаў
ленню дасяжны даследчыкам,
аматарам беларускай даўніны.
Факсімільнае выданне выйшла
ўканцы2018годаўкіеўскімвы
давецтве“Горобець”ваУкраіне.

Ры гор Га рэш ка

кола дзён

Фрагмент Евангелля

Л
я

 в
о

н
 Ц

Е Л
Еш

конкуРсы

поВяЗьчАсоў

Юбі лей за пом ніц ца му зы кай

Лаў ры шаў скі скарб

Магілёўскаягімназія-
каледжмастацтваў
асаблівымчынам
адзначыла100-годдзе:
зладзілапершыміжнародны
конкурсмузыкантаў
“Магілёўскіянайгрышы”

Можна, святкуючы юбілей,
запрасіць гасцейнавялікібан
кет. Аднак ці ж гэта крэатыў
на? У нашай гімназіікаледжы
мастацтваўвырашыліўпершы
нюарганізавацьконкурсюных
музыкантаў. Так 23 і 24 люта
га вядомая ў рэгіёне навучаль
накультурная ўстанова стала
домам для ўдзельнікаў, а так
самаіхпедагогаў,бацькоў,гле
дачоў—усіхгасцейадкрытага
конкурсу выканаўцаў на баяне
й акардэоне “Магілёўскія най
грышы”. Падзея адкрывала
шэраг імпрэзаў, прысвечаных
юбілею.

Такімчынам,конкурс—пер
шы!Мынеімкнулісянеякспецы
яльна завабіць удзельнікаў, зра
біцьягомаштабным.Аднакажно
100 юных выканаўцаў з 26 му
зычных навучальных устаноў

Беларусі,Літвы,Латвіі з’ехаліся
ў Магілёў. Паказалі здольнасці
свае,іншыхпаглядзеліпаслухалі
дызрабіліпэўныявысновы.Бы
лінаконкурсенамінацыі“Баян”
і“Акардэон”ушасціўзроставых
катэгорыях: ад 7–9 гадовых па
чаткоўцаўдатых,хтоўжонаІІІ
ІVкурсахкаледжа.

Укалідорахікласах—шмат
людна. І шматгучна: удзельнікі
паўтараюць конкурсныя творы.
Бацькі нервуюцца, педагогі хва
лююцца — зразумелая рэч. У
журы, якое ўзначаліў старшыня
Асацыяцыібеларускіхбаяністаўі
акардэаністаў, заслужаныартыст
Беларусі, прафесар Беларускай
дзяржакадэміі музыкі Мікалай
Сеўрукоў, увайшлі вядомыя му
зыканты й педагогі. Былі ў жу
ры віцэпрэзідэнт Міжнароднай
асацыяцыімузычныхшкол“Сon
Anіma”,сябарМіжнароднайкан
федэрацыі акардэаністаў (CІA)
Сподрыс Качанс (Латвія), загад
чык кафедры баяна й акардэона
БДАМ,дацэнтАляксандрШува
лаў,загадчыцааддзелаакардэона
Новавільнюскаймузычнайшколы

АленаБярэзіна (Літва),мастацкі
кіраўнікігалоўныдырыжорСма
ленскага рускага народнага ар
кестраімяВ.П.ДуброўскагаІгар
Каждан(Расія),загадчыккафедры
музыкі ды эстэтычнай адукацыі
Магілёўскага дзяржуніверсітэ
та імяА.Куляшова,дацэнтПётр
Забелаў. Потым яны адзначалі:
узровеньпадрыхтоўкімногіхвы
канаўцаў быў высокі. Канкурэн
цыя!Выбрацьлепшыхаказалася
няпроста.

Два Гранпры конкурсу за
сталісяўМагілёве.Унамінацыі
“Акардэон” перамагла Ульяна
Астаньковіч,навучэнкаМагілёў
скайгімназіікаледжамастацтваў
(выкладчыца Раіса Сінялобава),
у намінацыі “Баян”—Канстан
цін Масяёнак, навучэнец дзіця
чай школы мастацтваў№ 3 імя
М.М.Салдатава (выкладчык
Канстанцін Забелаў). Іншыя
ўдзельнікі ўдастоены ганаровых
званняўлаўрэатаўідыпламантаў,
усімуручаныпамятныяпернікіз
сімволікай конкурсу. Члены жу
рыадзначылівысокіўзровеньяк
арганізацыіконкурсу,таківыка

нальніцкагамайстэрстваўдзель
нікаў.Усіхкранулацёплаяатмас
фера,якаяпанаваланаконкурсе,
хоць і не без духу суперніцтва
сяродканкурсантаў,небездэба
таў у шэрагах журы. “Узровень
арганізацыіпершагадлягімназіі
каледжа конкурсу вельмі высо
кі,—лічыцьСподрысКачанс.—
Ігэта—сведчаннепрафесійнасці
ўсяго педкалектыву”. Ганаровы
госць з Латвіі ўпэўнены, што ў
конкурсаёсцьвельмідобраябу
дучыня, што ён адкрые новыя

таленты,агеаграфіяўдзельнікаў
будзепашырацца.

Два дні наша гімназіяка
леджмастацтваўжылаўнапру
жанымрытмеконкурсу,якістаў
непростаспарборніцтвамяркіх
талентаў, але й вялікім святам
музыкі, якое, спадзяюся, будзе
мецьпрацяг.

На тал ля Ку ры ла,
намесніцадырэктара

Магілёўскай
гімназіікаледжа

павыхаваўчайрабоце

Ульяна Астаньковіч са сваёй выкладчыцай і членамі журы 

Вячоркі ў музеі
жыВАяспАДчынА

Вокладка факсімільнага 
выдання

імпрэзаўфальклорным
стыліпрайшлаўДзяржаўным
музеігісторыі
беларускайлітаратуры

Там зладзілі свята “Запра
шаем на вячоркі ў хату спада
ра Міколы Котава і спадарыні
Кацярыны Пяршлевіч”. Мікола
Конанавіч сам запрасіў мяне на
імпрэзу ў тэлефоннай размове.
Харэографа, мастацкага кіраўні
ка Тэатра фальклору “Матуліна
хата”завочнадаўноведаю,таму
зрадасцюпагадзіўся.

Вячоркаўцаў вітала Эліна
Свірыдовіч, загадчыца навуко
ваасветніцкага аддзела музея.
Затымісамісамадзейныяартыс
тыўзяліслова:спявалі,танцава
лі,жартавалі.Тобыліўдзельнікі
народнага ансамбля “Суседзі”
з вёскіПрылепы,што ўСмаля
віцкім раёне (мастацкі кіраўнік
Марыя Гулевіч) ды мінскія ар
тыстызТэатрафальклору“Ма
тулінахата”.Жвавы,вясёлыМі
колаКотаўякзнітоўваўнумары
ўадзінуюдзею.Мыдаведаліся:
артысты “Суседзяў”, у нацыя
нальных строях, не выпадкова
такую назву гурту падабралі.
Яны — ураджэнцы адселеных
пасляЧарнобыльскайбядывёсак
Нараўлянскага раёна.УПрыле
пахзнайшлісваюдругуюмалую
радзіму, стварылі творчыкалек

тыў.Хорашагучаліўіхвыканан
нінародныяпесні “Цячэ вадаў
ярок”, “Прымакі”, быў і танец
“Бульба”. З салістаў адзначым
Кацярыну Пяршлевіч, сясцёр
АльвіруйТаццянуКорбут.

На“біс”пайшлапесняМіко
лыКотава“Дранікібульбянікі”.
Самён,амаль78гадовы,упад
танцоўцынекалькіразоўзрабіў
шпагат! Трымае сябе Мікалай
Конанавіч, ведаю, спецыяльны
мі практыкаваннямі, не патура
ючы ўласнай ляноце, у добрай
фізічнай форме. Таксама ўжо
маючынемаладыя гады запля
чыма,ямагусцвярджаць:рэдка
сустрэнешчалавеказтакойвы
трымкай, загартаванасцю, лю
боўюданароднагамастацтва.

Прыемна было бачыць на
музейныхвячоркахіспонсараў,
якіядапамагаюцьсамадзейным
артыстамздзяйсняцьсваетвор
чыязадумы,быцьзапатрабава
нымі:гэтаВалерыСарока,Алег
Курчэўскі, Францішак Жылка.
Тымсветлымлюдзям,штосамі
атрымліваюць немалую асало
дуаднароднагамастацтва,Мі
кола Котаў шчыра дзякаваў за
дапамогу.Анапрыканцывячо
ракуфаемузеяартыстыразам
з гледачамі зладзілі святочны
карагод.

Ля вон Це лешТытульная старонка

Най важ ней шай свя ты няй бе ла ру саў на зы вае гэ ты ўні каль ны ру ка піс ны 
пом нік на мес нік ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі Алесь Су ша

Мікола Котаў з гуртом “Суседзі”
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песімістамздаецца,што
беларускаямовапаступова
знікнезужытку.Аднак
беларусыМікалаева
спрыюцьяепашырэнню
іваукраіне.

Аднымізпершыхсёлетнюю
імпрэзу ў беларускіх суполках
замежжа, прысвечаную Дню
роднай мовы, зладзілі сябры
Мікалаеўскагаабласноганацы
янальнакультурнага таварыст
ва беларусаў “Голас Радзімы”.
“Правялі 16.02.2019 цікавае
мерапрыемства, — паведаміла
ў рэдакцыю кіраўніца суполкі
ТаццянаДзяменнікава”.

Уяесамойшматспраў іпа
асноўнай працы: ураджэнка вёскі Сіманавічы
Глускага раёна Гомельшчыны — намесніца на
чальніка ўпраўлення па пытаннях рынкавых ад
носін у Дэпартаменце эканамічнага развіцця й
рэгіянальнайпалітыкіМікалаеўскайаблдзяржад
міністрацыі.Нямаёйкаліапісваць,якусёпрай
шло.Скінула нампа элпошце сцэнар свята,фо
таздымкі, спасылкі на інтэрнэтрэсурсы,што на
падзеюадгукнуліся.Агэтатэлеканал“Миколаїв”,
інтэрнэтгазета“НовостиN”.Іяшчэнаінтэрнэт
форуме “Мелочи жизни” дабрадзей пад нікам
“Юныйнатуралист”сваенататкіпакінуў.Здорава:
розгаласпайшоў.Камуцікава—паглядзіце.

Уневялічкімтэлесюжэцеўблокунавінтэлека
нала“Миколаїв”ТаццянаДзяменнікавапаўкра
інскурасказваепра імпрэзу.ЯедапаўняеГаліна
Міняйла,таксамародамзБеларусі.Ззакадравага
каментаравынікае:у18гадоўпрыехалабеларус
каўАдэсу,“ітамзустріласвойгочоловіка”,аў
21—пасяліласяўМікалаеве.“Настутмнога!”—

удакладняеГаліна,спявачкагурта“Родныянапе
вы”. Далей журналісты прыводзяць лічбы, якія
пацвярджаюць:звыш275тысячбеларусаўжыве
наУкраіне,наМікалаеўшчынежнашыхсуродзі
чаў—каля9тысяч.

Свята было зладжана ў Цэнтральнай гарад
скойбібліятэцыімяМаркаКрапіўніцкага,дзеза
луаформіліўнацыянальнымстылі.Навыставе
праБеларусь,тамжааформленай,прыемнаба
чыць (ёсць фотаздымкі) нумары газеты “Голас
Радзімы”. Важкі аргумент за тое, каб газета й
надалейвыдаваласяіўдрукаваным,папяровым
фармаце,анетолькіўэлектронным:босайтыж
такую выставу не ўпрыгожаць. Газета яскрава
сведчыць,штоБацькаўшчыназацікаўленаўпа
шырэннібеларускайпрысутнасціўсвеце,увазе
дасваёйдыяспары.АнасвяцеўМікалаевеся
род іншыхтоебачылій ганаровыя госці:прад
стаўнікі ўпраўлення нацыянальнасцяў і рэлігій
абласной дзяржадміністрацыі, дэпутацкага кор

пуса Мікалаеўскага гарсавета
і аблсавета, кіраўнікі Савета
нацыянальных таварыстваў
вобласці,абласнойарганізацыі
НацыянальнагаСаюзапісьмен
нікаўУкраіны.Самаж літара
турнамузычная кампазіцыя
“Родная мова—цудоўная мо
ва”ўключалазгустампадабра
ныя вершы, песні беларускія,
суправаджалася адпаведнай
музыкай, была зроблена з вы
карыстаннем сучасных муль
тымедыйныхсродкаў.Іўсе,хто
выступаў,быліўпрыгожыхна
цыянальныхкасцюмах.

Ян ка Яцкавец

Маракі-беларусыўлітоўскімгорадзепамятаюцьпразямлю
продкаў,незабываюцьіхмовуіўжоствараюцьсвоймузей

Шэраг цікавых імпрэзаў зладзілі актывістыбеларускай супол
кі“Крыніца”зКлайпедыўпару,каліадзначаўсяДзеньроднаймо
вы—упятыўжораз.21лютагаўЦэнтрынацыянальныхкультур
адкрыласявыстава“Жыццёўслове”.Яесуайчыннікірабілісумесна
зДзяржмузеемгісторыібеларускайлітаратуры,праектраспавядае
прагісторыюбеларускагакнігадрукавання.Прэзентавалавыставу
ВольгаГулева, загадчыцанавуковаэкспазіцыйнагааддзеламузея.
Выступаўвакальныгурт“Купалінка”—ёнпрацуепрысуполцы.

Другіпраект:прэзентацыяфотавыставы“Сэрцазямлімаёй”утым
жаЦНК—23лютага.СваетворыпрадставіўАляксандрЛасмінскі,
вядомыфотамайстарікіраўнікфотаклуба“Гродна”.Прайшоўікан
цэрт“Жыцьможамовароднаямая”зудзеламнароднагакалектыву
аўтарскайпесні“Элегія”(кіраўніцаТаццянаЗахарыч)зВілейкі.

Гэты ж гурт прадставіў 24 лютага праграму духоўнай музыкі
“Святлослова”ўпарафіяльнымдомеПакроваМікалаеўскагахрама.
Тоеадбылосяразамзпрэзентацыяйкнігі“ФлотоводцыБелойРуси”
(аўтарскладальнік Мікалай Малішэўскі) пра знакамітых маракоў
беларусаў,выдадзенайуМаскве.Згаданыхрамасвечанынядаўнаў
партовымгорадзе.Ігэтападзеязнакавая,боСвятыМікалай,яквядо
ма,лічыццазаступнікамвандроўнікаў,іўпершуючаргумаракоў.Яго
ўшаноўваюцьдваразынагод:22траўняі19снежня,ісвятаМіколы
адзначаюццашырокаўгорадземаракоўірыбакоў.Упарафіяльным
домепрыхрамеёсцьзаладлябібліятэкі—тамбудзейневялікіМар

скімузей.Утуюзалустаршынясуполкі“Крыніца”,ёнжаГанаровы
консулБеларусіМікалайЛогвінразамзнастаяцелемхрамапротаіерэ
емРыгорамНегурыцазапрасіліжыхароўгорада,былыхіцяперашніх
маракоўімарскуюсуполкунаафіцыйнуюпрэзентацыюўКлайпедзе
кнігі“ФлотоводцыБелойРуси”.Яназмяшчаенарысыпрафлатавод
цаў,якіянарадзілісяназямліБеларусідыпраславілісяўсвеце.

МікалайЛогвінперадаўасобнікікнігіўбібліятэку,падараваўмузею
выратавальныкруг:яксімвалнепатапляльнасці.Кнігіатрымалійгана
ровыягосцісустрэчы,утымлікубылыначальнікКлайпедскагамар
скогавучылішчаРычардасЗажэцкіс,былыкамандуючыВМФЛітвы
адміралАлегМарыніч.РычардасЗажэцкісказаў:за70гадоўмараходку
ўКлайпедзезакончылісотніўраджэнцаўБеларусі,сяродабітурыен
таўіхбывалада60%.Іякразбылыямаракідыіхсем’і,казаўМікалай
Логвін,стваралісуполку“Крыніца”дыўжо18гадоў—уяеактыве.

Дзя ніс Смір ноў,г.Клайпеда,Літва 

з павагай да слова

Мікалаеўскія рамантыкі У Клайпедзе, пры моры-вадзе

Мова—як паветра: ім ды
хаеш кожны дзень і не задум
ваешся, наколькі яно важнае.
“Родная мова, якую мы чуем
ад нараджэння, накладвае пэў
ны адбітак на розум, душу,
надзяляе нас адметным света
ўспрыманнем,—разважаепрэ
зідэнтСамарскай абласной ар
ганізацыібеларусаўівыхадцаў
з Беларусі “РускаБеларускае
Братэрства 2000” Ірына Глус
кая.—Інездармажумоманты
асаблівага напружання, у эк
стрэмальных сітуацыях многія
пачынаюцьдумацьменавітана
роднаймове,наваткаліўшто
дзённым жыцці яе й не выка
рыстоўваюць. Я нарадзілася й
вырасла ў Расіі, але мову бе
ларускаялюблю,ведаю.Летам
2017га прайшла моўны спец
курснабазеРІВШуМінску.Не
забываць родную мову вельмі
важнатым,хтожыведалёкаад
сваёйгістарычнайрадзімы”.

Штогод беларусы воблас
ці праводзяць імпрэзы да Дня
роднай мовы. Актывісты мо

ладзевага аддзялення суполкі,
якім кіруе Юлія Цяплянская,
на пачатку года падвялі вынікі
леташняйпрацы,аўпланахна
даліўвагуймоўнымпытанням.
СпланаваліТыдзеньроднаймо
вы, пад час якога сустракалі ў
сябенавучэнцаўтыхнавучаль

ныхустаноў,зякімібеларуская
суполкаўпартнёрстве.Скажам,
длягімназістаў2йгімназіізла
дзілі экскурсію паДоме друж
бынародаўвобласці.Былозна
ёмствазрознымікультураміды
іх прадстаўнікамі, квэстгуль
ня—цікаваедалучэннедамо

выбеларусаў,нашагаалфавіта.
Гімназістам спадабалася вы
става твораў класікаў беларус
кайлітаратуры,анаўрокуяны
вывучылісловы“мама”,“тата”,
“дружба”, “перамога”, прыві
таннійпажаданніпабеларуску.

УДзеньроднаймовысамар
скіябеларусыпаўдзельнічаліў
шматнацыянальнайканцэртнай
праграме.Актывісткамоладзе
вага аддзялення суполкі Яна
Стрынакова хораша прачытала
верш Янкі Купалы “Спадчы
на”. Потым Яна з Уладзімірам
Глухавымуофісесамарскіхбе
ларусаў сустракалі навучэнцаў
124й школы, развучылі з імі
беларускіяпрыказкі,прымаўкі,
знаёмілі іх з творамі беларус
кіхпісьменнікаў.Згаданаяшко
ла— даўні, надзейны партнёр
абласнойсуполкібеларусаў.

Будзем шчырымі: далёка
не ўсе беларусы “сябруюць” з
моваю сваіх бацькоў, дзядоў,
прадзедаў.Калівяласяпадрых
тоўка да Дня роднай мовы, я
знайшоўважнуюінфармацыю:

такія дні пачалі святкавацца ў
Беларусі рознымі дзяржуста
новамі толькі з2009года.Ме
навіта тады камісія ААН па
пытаннях адукацыі, навукі й
культуры палічыла, што бела
рускаямоватаксамазнаходзіц
цападпагрозайзнікнення.Аў
дадзенымвыпадкулепшзаўсё
пачынаць з сябе.Нажаль, так
незаўсёдыатрымліваецца.Ска
жам,уРасіі такаякарціна:па
водле дадзеных Усерасійскага
перапісу2010годаўкраінежы
вебольшза500тыс.беларусаўі
выхадцаўзБеларусі,алетолькі
173980чалавекпазначылісябе
якносьбітаўбеларускаймовы.
А калі мы, беларусы, родную
мовуўсабененясем,тохтож
яенам“прынясе”?Цікава,якія
карэктывы ўнясе Усерасійскі
перапіс2020? На мой погляд,
тоебудзезалежыцьужоадсён
няшніх нашых карэктываў ва
ўласнай нацыянальнай сама
свядомасці, паважаныя супля
меннікі.

Мі ка лай Бой ка,г.Самара

Род ная мо ва — ды хан не Вечнасці
Цэ лы ма ра фон ім прэ заў да Між на род на га дня род най мо вы пра вя лі бе ла ру сы Са мар скай воб лас ці

Яна Стры на ко ва вель мі эма цый на пра чы та ла верш 
кла сі ка бе ла рус кай лі та ра ту ры Ян кі Ку па лы “Спад чы на”

Прыемна бачыць у афармленні стэнда нашу газету

На прэзентацыі кнігі “Флотоводцы Белой Руси”

Мікалаеўскія беларусы на Святочнай імпрэзе
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Вядомаяўчачніпаэтэса
пашыраебеларускуюпаэ-
зіюсяродсваіхземлякоў

ПеціматПетрымава—паэ
тэса, перакладчыца, галоўны
рэдактар перакладнога чачэн
скага часопіса “Гоч”. А гэтае
літаратурнамастацкаевыданне
перажываецяпер“другоенара
джэнне”.Іўзначнайступенітой
няпросты працэс адбываецца
дзякуючы спадарыні Пецімат.
Часопіс, вобразна кажучы, і
трымаеццанаяеплячах.Відаць
паўсім,наплячахзусімнекво
лых.

Уранейшыхнумарах“Гоча”
былі змешчаны пераклады бе
ларускайпаэзіі.Упрыватнасці,
“Санеты”ЯнкіКупалы.Іхнача
чэнскую мову пераклаў Адам
Ахматукаеў.“Ведаю,штопраца
далёканевыпадковаядлянаша
га дасведчанага і аўтарытэтна
га перакладчыка,— расказвае
спадарыня Пецімат.— Папер
шае,АдамАхматукаеўнеадзін
год займаеццаперакладчыцкай
працай.Падругое,паэтвельмі
ўважлівы менавіта да беларус
кай літаратуры…” І я ведаю:
АдамАхматукаеўпрацаваўнад
“Санетамі” настойліва, з пера
кананнем, што ў купалаўскіх
творахсабраныўсекраскі,фар
бысусветнайпаэзіі.Акансуль
тантаміўпрацыдлячачэнскага
майстрасловавыступілісупра
цоўнікі мінскага Купалаўскага
музея.Першнаперш—дырэк
тарка музея, дасведчаны купа

лазнаўца Алена
РаманаўнаЛяш
ковіч.

Надрукавана
ўчасопісе“Гоч”
і вялікая пад
борка вершаў
народнагапаэта
Беларусі Рыго
ра Барадуліна.
І ўжо рыхтуец
ца новы “бела
рускі выпуск”
пе ра кладнога
выдання. Пеці
мат Петрыма
ва такім чынам
разглядае, вось

так асэнсоўвае творчы праект:
“Сёння ў нас беларускае мас
тацкае слова займае ўсё болей
трывалыя пазіцыі, усё шырэй
гучыцьсастаронакрозныхпе
рыядычных выданняў. Таму
спрыяюцьіАдамАхматукаеў,і
ЛулаКуні,іРусланКадзімаў…
Ранейнеякбыло,штоасноўны
акцэнт рабіўся на класічную
рускую паэзію. А яшчэ нашы

нацыянальныя перакладчы
кі ўважліва ставіліся да паэзіі
розных народаў Каўказа. Най
перш—Дагестана,Кабардзіна
Балкарыі.Шматмызаўждыпе
ракладалі Расула Гамзатава…
Чамусённяшніяарыенцірыскі
раваныдабеларускайпаэзіі—
якдакласічныхтвораў,такіда
твораў сучаснікаў? Бо краіна
Беларусьстановіццаўсёболей
цікавай, прыцягальнай. Вы за
яўляецеўсёболейрозныхгра
мадскіх праектаў, сусветнага
гучанняініцыятыў.Выякніхто
іншыдэкларуецеідэіміралюб
ства, добрасуседства. І ўзнікае
жаданне зазірнуць у ваш літа
ратурны, мастацкі, гуманітар
нысвет”.

Алесь Кар лю ке віч

далёкія і блізкія
сВетАпогляД

Добрая вестка ад Мі ха ся Міц ке ві ча
На ім прэ зе, якая ла дзі ла ся ў Між на род ны дзень род най мо вы ў Му зеі кні гі На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, бы ло прад стаў ле на ру ка піс нае Еван гел ле бра та Яку ба Ко ла са
Ры гор Га рэш ка

Як па некаторых народных
прыкметах мудрыя, назіраль
ныя людзі прадказваюць на
двор’е на будучыню, так і ў
жыцціграмадскімбываюцьім
прэзы знакавыя. Па іх можна
меркаваць,кудысённяскірава
ны погляды грамадскай эліты,
у якім рэчышчы вядзецца ду
хоўны,культурныдыялогугра
мадстве.

Мыпамятаемсавецкуюпару,
каліЕвангеллеўБеларусічыта
ліпотайкам,заглядкай.Тадыж
толькі некаторыя дасведчаныя
людзі ведалі балючую таямні
цународнагапаэтаЯкубаКола
са:штоўягозаакіянам,уЗША
жыве малодшы, любімы брат
Міхась.Асённягэтаўжонета
ямніца.Большзатое:21лютага
2019годаа12йгадзінеўМузеі
кнігі Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі быў урачыста прад
стаўлены ўнікальны рукапіс:
пераклад Евангелля на бела
рускуюмовуМіхасяМіцкевіча.
Ладзілася ж імпрэза з удзелам
МарыіМіцкевіч—унучкіЯку
баКоласа, як іЯнкіМаўра: бо
класікі беларускай літаратуры
былісватамі.МарыяМіхайлаў
назачытвалаўрыўкізтворазна
камітага свайго родзіча— яна
прыходзіццаямуўнучатайпля
менніцай. Марыя ж перадала

ўфондНББнекаторыярарытэт
ныявыданні.

Толькі адзін дзень экспана
валіся на выставе тыя чатыры
заакіянскія сшыткі— унікаль
нырукапісперакладуЕвангел
ля.ЁнзахоўваеццаўМінску,у
Марыі Міцкевіч, але са згоды
спадкаемцы алічбаваная версія
рукапіса ўжо даступная чыта
чамбібліятэкі.

Многіязтых,хтопрыйшоў
на імпрэзу, з цікавасцю даве
даліся, што ў Міхася Міцке
віча (1897–1991) быў творчы
псеўданімАнтось Галіна. Гэта

добравядомынайпершубела
рускай дыяспары ЗША дзеяч
беларускай культуры, пісьмен
нік, настаўнік, публіцыст, пе
ракладчык.Нарадзіўся ён, як і
ягоны знакаміты брат, у сям’і
МіхасяйГанныМіцкевічаў—
аленеўАкінчыцах, а ў вёсцы
Мікалаўшчыне (так раней пі
саласяяеназва)Стаўбцоўскага
павета. Як і яго брат Кастусь,

што стаў знакаміты пад псеў
данімам Якуб Колас, Міхась
вучыўся ў Нясвіжскай настаў
ніцкай семінарыі, працаваў
у народнай асвеце, клапаціўся
пра развіццё беларускіх школ.
Ён — аўтар публіцыстычных,
мастацкіхтвораў,прысвечаных
самавызначэнню беларусаў,
атаксамапытаннямроднаймо
вы.Складаў чытанкі, кнігі пра
скаўцкірухдлядзяцей.

Міхась Міцкевіч — так
склаўсяягонылёс—жыўуроз

ных дзяржавах: Расій
скай імперыі, Поль
шчы,Германіі,ЗША…
Аднак душою, свед
чаць і ягоныя родныя,
сябры, і ягоны творчы
наробак, заўсёды за
ставаўся з роднаю Бе
ларуссю. Адарваны
ад Бацькаўшчыны,
востра зведаў вялікую
тугу па Радзіме. Быў
чалавекам глыбока на

божным, таму ў 60х гадах,
жывучы ў ЗША, заняўся пера
кладам Евангелля з царкоўна
славянскай на беларускую мо
ву. Выдадзены былі толькі два
першыя Евангеллі — паводле
Мацвея і паводлеМарка. Цал
камперакладяшчэнедрукаваў
ся.Аднакжатое,штокаштоўны
рукапісМіхасяКанстанцінавіча
трапіў на Бацькаўшчыну, дэ

манструецца ў Нацыянальнай
бібліятэцы, даступны чытачам
яе ў лічбавым фармаце, свед
чыць: аніякая праца, у якую
ўкладзенадуша,небываемар
най. “Трэба толькі вывучыцца
чакаць”, як спяваецца ў адной
вядомай песні. Бо ўсяму свой
час.Ікалі,бывае,актывістыбе
ларускага руху ў замежжы су
мняваюцца,цібудзепрызнаная
іхдзейнасцьнаБацькаўшчыне,
то—несумнявайцеся.Згадай
цеЕвангеллеадМіхасяМіцке
віча і не апускайце рукі. Вось
такую, намой погляд, важную
ды надзвычай сучасную дум
куданосіцьнамяшчэздалёкіх
60хгадоў,калідаНезалежнай
Беларусі, да свабоднага вера
вызнанняўёйбылояшчэвель
мі далёка, малодшы, любімы
брат Песняра. І гэта, пэўна ж,
ёсць важная вестка таго Еван
гелля.Дыяшчэ—моўныяскар
бы,якія, спадзяюся,унасусіх
будзе магчымасць паглядзець,
ацаніць,анечыміскарыстацца.

Пад час імпрэзы наведнікі
выставымагліпабачыцьтакса
мавыданнінашагаземляка,які
здолеў шмат зрабіць для заха
вання, адраджэння матчынай
мовы.
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Марыя Міцкевіч — 
у цэнтры ўвагі

Фрагмент рукапіснага Евангелля

Міхась Міцкевіч
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Што ці ка віць Пе ці мат?
сяБРыБелАРускАйлітАРАтуРы

Паэтэса Пе ці мат Пет ры ма ва 

“Чач ню ці ка віць 
гу ма ні тар ны,  
мас тац кі свет  

Бе ла ру сі” 
ПеціматПетрымава.

Расія,Чачня

Гуляла Масленіца

тэРытоРыяДРужБы

уперадапошнідзень
Масленіцыўяраслаўскім
МузеіМаксімаБагдановіча
ладзіласявясёлаесвята

Праект “Масленіца пабела
руску”мыспецыяльнарыхтавалі
длявыкладчыкаў,курсантаўЯра
слаўскага вышэйшага ваеннага
вучылішча супрацьпаветранай
абароны. Музей наведалі госці
з Алжыра, В’етнама, Манголіі,
Анголы і Бурундзі.Юнакі знаё
міліся з экспазіцыяй музея, да
ведалісяпрабеларускагапаэтаз

берагоўВолгі,ягожыццёйтвор
часць,пачуліжывуюбеларускую
мову.

Замежныя госці пабачылі
Масленічныабрад,паўдзельніча
ліўнародныхгульняхізабавах.
З вялікім апетытам частаваліся
гарачыміблінамі.Апотым,пад
мацаваўшыся,спаборнічаліўсіле
йспрыце,яктоекалісьцірабіліў
беларускіхвёсках.

Ка ця ры на Мен шы ка ва,  
супрацоўніцаМузея

МаксімаБагдановіча,г.Яраслаўль

“Мас ле ні ца па-бе ла рус ку” ім даспадобы

сасвятам8сакавіка—вітаемБеларусь!
ЗдымакдаслаўкіраўнікСаюзабеларусаўДонаУладзімірБанцэвіч.

Віншаванкімаляваліяговучнізгурткаюныхмастакоў“Абразок”.
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Эра міласэрнасці
Як зразумець, які чалавек перад та

бою: добры ці дрэнны?Адзін з тэстаў,
якізчасамадкрылаядлясябе—паба
чыць,якёнставіццадаслабых,хворых,
нямоглыхітых,хтоцерпіцьнястачу.Ка
лінегрэбуетымі,хтоўбядзе,неадвароч
ваецца,незаплюшчваевочы,неспрабуе
з агідлівай усмешкай выкарыстаць тую
слабасць сабе на карысць, а дзеліцца
ўсім,штомае,—тадыёндобры.Пага
дзіцеся,некожныздатнынатое,каліў
фаворы маладыя ды ўдалыя, і правяць
баль здаровыя, прыгожыя, багатыя, па
спяховыя…А такія ж далёка не ўсе! І
прыкладаўшмат,яксілаздзяйсняеццаў
слабасці,упераадоленніяе—насуперак
логіцы,абставінам,наватлёсу.

Нам, хто спяшаецца нечага хутчэй
дамагчыся, атрымаць сваё на кірмашы
жыцця, так цяжка бывае зразумець: не
ўсё ў свеце нашым толькі грашыма, та
лентамі, сувязямі “схвачана й павяза
на”.Што ўсе пад Богам ходзяць, як ка
жуць у народзе. І кожнаму ў жыццёвай
мітусні, пэўна ж, хоць аднойчы трэба
прыпыніцца, падумаць, агледзецца па
баках. Прыняць жорсткую рэальнасць,
дзе бяруць сваю даніну хвароба і боль,
смутак і пакуты.Вось тадыйпачынаем
пасапраўднаму цаніць тое,што маем. І
мімачагопрабягаем,стараючысязаймець
якмагабольшматэрыяльныхдаброт,якім
прыбліжэйшымразглядзе—грошцана.

урокіжыццяадхворагадзіцяці
ГаннаГарчаковадапамагаедзецямз

цяжкімі й невылечнымі захворваннямі
дыіхбацькамнетолькіспраўляццазбо
леміпакутамі,алейрадаваццакожнай
хвіліне, калі яны жывуць разам. Ганна
ГеоргіеўнастварылаўБеларусідзіцячы
хоспіс.Хоцьдлямногіх,дыйдлясамой
яе,словахоспіснатойчасбылоновым,
нязвыклым.Біёлагпаадукацыі,цімагла
жянападумаць,штозменіцьспакойную
йграшовуюпрацуўдаследчымінстыту
ценамесцавыхавацеляўанкагематала
гічнымдзіцячымцэнтры?Упостсавец
кічасёйплацілітамусяго80рублёўу
месяц.Янарызыкнула.Іпабачылаўтым
сэнс:кожныдзеньранкамспяшаццана
працу— бо там цябе вельмі чакаюць,
яшчэўпятніцусамойпачынацьчакаць,
каліскончаццавыхадныя,кабзноўаку
нуццаўпрацоўныятурботы.

Ішоў1993 год…Яшчэ адгукваўсяу
БеларусінясцерпнымболемЧарнобыль,
ігуманнысветнепакоіўся:цісправіцца
маладая незалежная краіна не толькі з
постсавецкім хаосам, але й з лячэннем
анкахворых дзяцей? Гэта быў час, калі
ўрачы,якіяпрайшлістажыроўкузамя
жой,заходзіліўпалатудацяжкахворых
пацыентаў і ўсміхаліся, бо бачылі,што
ад злаякасных пухлін можна лячыць, і
паспяхова. Каштоўным лічылася пры
тым не толькі меркаванне ўрача, але й
псіхолага, сацыяльнага работніка. Яны
працавалі ў камандзе. Ганна Гарчакова
спачаткубылавыхавацелем,потым,ад
чуўшыпатрэбу,атрымаладыпломпсіхо
лага,азчасамсталакіраўніцайпсіхола
гапедагагічнагааддзела.

Помніць, як галоўурач выклікала яе
дасябе:“Аня,цябеадпраўляюцьвучыц
цаўАмерыку”.Ачамуменавітавучыц
ца,сказацьзабылася. І толькі замяжой
Ганна Георгіеўна зразумела: вучыцца
янабудзетаму,штозвязаназнезнаёмым
словам хоспіс. Ёй пашанцавала: патра
піла ў вядомую арганізацыю Chіldren’s
Hospіce Іnternatіonal (CHІ). У ЗША бе
ларуска пазнаёмілася з адпрацаванымі
мадэлямі хоспіса, яго магчымасцямі.
Тамзразумела:хоспіс—гэтаўпершую

чаргунебудынак,афіласофія.“Структу
радзеляструктуры—гэтаніпрашто,—
разважаеГаннаГеоргіеўна.—Акаліўёй
напершыммесцы—асобахворага,тады
гэтахоспісіпаліятыў.Часам,наватдоб
раставячысяданевылечнагадзіцяці,мы
робімтоезпачуццяжалю.Ажальабра
жае і бацькоў, і дзіця. Бо якое бні бы
лоянохворае—гэтажасоба,якаямае
праванапавагу.Упаліятывебезпавагі
нельга.Нунеразумеюятых,хтонемо
жайнехочадапамагчы,алестаіцьнад
дзіцем,вокхае:“Якіжтыбедненькі,які
нямоглы…”Не можаш нічым дапамаг
чы,толепшадыдзі”.

ЗасвоілаГаннаГарчаковайтое,што
цяжкахворамуможнадапамагчыйтады,
калі яго нельга вылечыць: умедыцын
скім, псіхалагічным, сацыяльным пла
нах.Анайлепшаямадэльдзіцячайпалі
ятыўнайдапамогіўнашайкраіне—гэта
хоспіснадоме.Хвораедзіцяадрозніва
еццаадхворагадарослага.Домісям’я
ў яго лячэнні маюць асаблівую ролю.
Невылечныядзеці,уадрозненнеадда
рослых,могуцьжыцьмногіягады—іні
ўякайбальніцыіхнагэтытэрмін(жыц
ця!)нельгазакрыць.Тамунаведваццана
дом да пацыента супрацоўнікам хоспі
са,надумкуГанныГарчаковай,—най
большаптымальныварыянт.Урач,мед
сястра, псіхолаг і сацработнік — гэта
камандаклопату,якаяпрыязджаепавы
кліку,ікожныпаасобку,узалежнасціад
таго,укімадчуваепатрэбусям’я.Ган
наГеоргіеўнарасказвае,штоўпершыя
гадыіснаванняхоспісаіянавыязджала
надом—якпсіхолаг.Іпаколькіпрый
шлаўпалеятыўзанкалогіі,тонапачатку
ёйздавалася,штоўпараўнаннізракам
астатніязахворванні—дробязь.Цяпер
янаразумее,штоанкалогіюможнаўвес
ціўрэмісію,часамянапераносіццаляг
чэй,чымтакіяхранічныяйспадчынныя
захворванні,якДЦП,СМА,сіндромрэ
ттадыіншыя.Дзеціадапошніхвельмі
пакутуюць,аўграмадстветоедалёкане
ўсеразумеюць,чужогаболюнеадчува
юць.“Большдапамогійпавагіцяперад
чуваесям’я,дзеёсцьхвораенаракдзі
ця.Маціж,якая,скажам,даглядаедзіця
зДЦП,могуцьпаспачуваць:маўляў,не
пашанцавала,ітолькі,—дзеліццаГанна
Гарчакова.—Зчасамязразумела,коль
кіняроўнасцінаватугэтым…”Штода
псіхалагічнай дапамогі, то ў ёй больш
адчуваюць патрэбу немаленькія дзеці,
якіянепамятаюцьсябездаровымі,а іх
бацькі. Нараджэнне хворага дзіцяці—
вялікаевыпрабаваннедляўсёйсям’і.

ЯшчэдырэктарБеларускагадзіцячага
хоспісаадзначае,штоапошнімчасамся

мейнікі ўжо не баяцца выходзіць з цяж
кахворымдзіцемналесвічнуюпляцоўку,
гуляцьз імпавуліцы.Упадмогугэтаму
й сучасныя інвалідныя каляскі. Аднак
ёсцьуграмадстве,заўважае, іншаянава
ла:зборгрошайналячэнне,якоенепры
носіць плёну. Як тое ні парадаксальна,
але Ганна Георгіеўна лічыць: маці нават
з невылечным дзіцем можа быць шчас
лівай,калізразумее,штоякімбыхворым
янонібыло,алегэта—яедзіця.Іяна,як
маці,можабыцьзімтолькінейкіпраме
жакчасу.Псіхолагіхоспісавучацьугэты
кароткітэрмінрабіцьусё,кабаблегчыць

існаванне маленькага, але не засяродж
вацьцалкамусюўвагунаневылечнайхва
робе,незаўважаючыпрытымнімужа,ні
другое,здароваедзіця,нііншыхродных.

Досведхоспіса
Прайшоўтойчас,каліхоспістуліўся

ўкабінецепсіхолагаўанкацэнтры,аран
даваўпамяшканнеўпаліклініцы,займаў
палову дзіцячага садзіка.Цяпер ён—у
добраабсталяванымбудынку“Ляснаяпа
ляна”падМінскам,якіўзведзенынаах
вяраванніўпасёлкуОпытныляБараўлян.
З яго адкрыццём у 2016 годзе пачалася
сумесная праца з дзяржустановай “Рэс
публіканскі клінічныцэнтрпаліятыўнай
медыцынскай дапамогі дзецям”. Сёння
Беларускі дзіцячы хоспіс — гэта пер
шая гамадская арганізацыя, што працуе
з Міністэрствам аховы здароўя на ўмо
вах прыватнадзяржаўнага партнёрства.
Рэспубліканскі клінічны цэнтр аказвае
паліятыўную меддапамогу ў стацыяна

рыіўаддзяленнідзённагазнаходжання.
Сумесназімспецыялістыдзіцячагахос
пісазаймаюцца“абілітацыяй”маленькіх
пацыентаў. У іх арсенале — лячэбная
фізкультура, водныя працэдуры, масаж,
музыка і арттэрапія, псіхалагічная да
памога. Новая праграма “Абілітацыя”
прыўносіць еўрапейскія прынцыпы да
памогібезрэабілітацыйнагапатэнцыялу.
Беларускі дзіцячы хоспіс паранейшаму
прадаўжаеаказвацьдапамогусваімпада
печнымдыіхсем’ямнадоме,даемагчы
масцьадпачыцьбацькам,якіядаглядаюць
хворыхдзяцей,займаеццасацыялізацыяй
апошніх.“Пілот”,“Мабільныхоспіс”або
“Паліятыўныя дапамога на доме (рэгіё
ны)” спачатку былі прызваны аказваць
паслугі ў раёнах, аддаленых ад Мінска
на250кіламетраў.Алецяперувагайсу
працоўнікаў хоспіса ахоплены ўжо ўсе
вобласцікраіны.Хоспіспрадастаўляема
ленькімпацыентамрасходныматэрыялі
медабсталяванне.Кожнае лета ягопада
печныя,іхсем’іадпачываюцьулетнімла
герыадпачынку“Аист”увёсцыПадляс
коўеСтаўцоўбскагараёна.Гэта—адноз
нямногіхмесцаўуБеларусі,уякімдзеці
зцяжкайформайінваліднасцінеўспамі
наюцьпрасваехваробы.

Нядаўна Ганна Гарчакова атрымала
з рук Прэзідэнта прэмію “За духоўнае
адраджэнне”: так ушанаваны калектыў,
якімянакіруе.Іёйвельміпрыемна,што
дзяржава заўважыла, на якім высокім
прафесійнымузроўніажыццяўляесваю
дзейнасцьтакаяграмадскаяарганізацыя,
якхоспіс.З2005годаГаннаГеоргіеўна,

якдырэктар,—членСаветаМіжнарод
найсеткідзіцячыхпаліятыўныхаргані
зацый(ІCPCN).

Паколькі Беларускі дзіцячы хоспіс
пачаўпершымукараняцьпаліятыўную
медыцыну на постсавецкай прасторы,
адукацыйнайлітаратурай, ведамідоўгі
час яму дапамагала арганізацыя “Сяб
рыбеларускага дзіцячага хоспіса” і яе
старшыняДарылЭнХардманзВяліка
брытаніі.СупрацоўнікіБДХчастаста
жыраваліся ў Швейцарыі, Польшчы,
Германіі.АднакГаннаГарчаковасёння
гаворыць,штонастаўчас,калібелару
сыўжомогуцьдзяліццасваімдосведам
уарганізацыісістэмыдзіцячагахоспіса,
штойробяць.Летасьянысталі ініцы
ятарамістварэнняАсацыяцыідзіцячай
паліятыўнай дапамогі краін Усходняй
Еўропы і Цэнтральнай Азіі. У склад
арганізацыіўвайшліБеларусь,Латвія і
Украіна.Дзверыадкрытыідляіншых.

Ган на Ла гун

Дырэктар Беларускага дзіцячага хоспіса і яе калектыў 
атрымалі прэмію “За духоўнае адраджэнне”

Злева направа: дырэктар Беларускага дзіцячага хоспіса Ганна Гарчакова. 
Госці з Вялікабрытаніі: cтаршыня і прадстаўнік грамадскай арганізацыі 

“Сябры Беларускага дзіцячага хоспіса” Дарыл Эн Хардман і Кэтрын Дэбара 
Хант, дзіцячы фізіятэрапеўт дзіцячага хоспіса святога Крыстафера Памэла 

Мэры Паркер. Дырэктар Рэспубліканскага клінічнага цэнтра паліятыўнай 
медыцынскай дапамогі дзецям Людміла Бомберава.
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Ганна Гарчакова стварыла ў Беларусі дзіцячы хоспіс
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Уягорэпертуарыбылітанцымногіх
народаў:малдаўскія,румынскія,венгер
скія, балгарскія, цыганскія, яўрэйскія,
амерыканскія. А таксама рускія, бела
рускія ды ўкраінскія. Пазней ён асвоіў
экзатычны стэп. Cам танцаваў, іншых
навучаў:студэнтаўінетолькіўБеларус
кім дзяржуніверсітэце культуры й мас
тацтваў.Дарэчы, іўБеларусьВячаслаў
Клаўдзьевічпрыехаўпа запрашэнніка
федрыхарэаграфіі тадыяшчэМінскага
інстытутакультуры.Артыстітанцор,ён
іўпедагогіцышматгадоў,бо,прызнаец
ца,немогібезсцэныжыць,іўласным
досведамімкнуўсядзяліцца.

танцавальна-метадычныпадыход
СённяВячаслаўУшакоў,нягледзячы

напраблемызпазваночнікам,любімую
справу прадаўжае ў складзе танцаваль
найгрупы“НяўрымсліваяКлаўдзія”,ім
жа створанай. Заўважым: назва сугуч
наязягоіменемпабацьку…Клаўдзье
віч з танцоркамі летасьу верасніпера
маглі ў гарадскім фестывалі творчасці
людзей з абмежаванымі магчымасцямі
“Мастацтва жыць, тварыць мастацтва”.
“НяўрымслівайКлаўдзіі”дображывец
цапрыаддзяленнідзённага знаходжан
ня пажылых людзей Тэрытарыяльнага
цэнтра сацабслугоўвання насельніцтва
Кастрычніцкага раёна Мінска. Танцор
камдалёказа60,іўсіхУшакоўзмогза
хапіцьтанцамі.Наваттыя,хторанейпра
тоейнемарыў,апынулісяўвірыновага
жыцця: рэпетыцыі, канцэрты, апладыс
ментыкампліменты,кветкі.Карацей—
незасумуеш!

Ведаю: каб нечага дасягнуць у ха
рэаграфіі,лепшасвойваццаўёйзмалых
гадоў—адпрацоўвацьрухі,каардына
цыю,пластыку.Дзіўлюся,якгэтаКлаў
дзьевічуўдалося“прыўзняць”жанчын
шаноўнага ўзросту ў катэгорыю ар
тыстак? А танцуюць жа й няпростыя
кампазіцыі! “Цярпенне ды яшчэ раз
цярпенне. А галоўнае — правільны
метадычны падыход,— з хітрынкай у
вачах усміхаеццаУшакоў.—Спачатку
мыпачалізаймаццааэробікай.Патрохі
прывучваў будучых танцорак да разу
меннямузыкі,яеадчування,ускладняў
заданні. Цяпер яны ўмеюць рытмічна
рухацца, робяць драбушкі, хлапкі…
Асвоілі такія нескладаныя й прыго
жыя бальныя танцы, як падэкатр,
падэграс, блюз, падэспань. Далей ба
чу:хочуцьтанцавацьібольшсур’ёзна.
Прыдумаў кампазіцыю “Пряліцы” па
словах рускай народнай песні: спява
юць ды наігрываюць лыжкамі. Нумар
адточвалібольшзагод.Потыміўкра
інскуюнароднуюпесню“Розпрягайте,
хлопци,коней”маеартысткінетолькі
станчылі,алейспелі.Нядаўназчацвя
рыхспявачакутварыліся“Весялушкі”:

спяваюцьчастушкі.Нават
самязімізаспяваў!”.

“Няўрымслівая Клаў
дзія”ўжотрыгадывысту
пае на пляцоўках цэнтра
сацабслугоўвання, раён
ныхігарадскіхсвятах.Так
што методыкі майстра
спрацоўваюць не толькі ў
дачыненнідастудэнтаў.

танцаваў—якслужыў
Досведсвойтанцаваль

ны Вячаслаў Ушакоў збіраў у розных
землях ізаўсёдыгатоў імдзяліцца.На
радзіўсяўрасійскімгорадзеАмутнінску
Кіраўскайвобласціў1947годзе.Ухуткім
часеягосям’япераехалажыцьуКрым.
Якраз пад час пераезду Славік убачыў
навакзалецыганскагахлопчыка:ёнтак
прыгожа танцаваў цыганачку, выкідваў
каленцыйвярцеўся,штосабраўцэлую
шапкуманетак.Таямімалётная сустрэ
часталалёсавызначальнай.Сям’яжыла
ўЕўпаторыі, тамСлавік з пятага класа
наведваўтанцавальныгуртокпрыДоме
піянераў.АпаслясяміпаступіўуКішы
нёўскае харэаграфічнае вучылішча, каб
стаць артыстам балета. Асвойваць тан
цавальную навуку давялося з 8 раніцы
да 18 вечара. Заняткі былі ў асноўным
такія: класічны танец, народны, народ
насцэнічны, фехтаванне, акцёрскае
майстэрства, дуэтны танец… У мала
дыягадыўяго,прыгадвае,былостолькі
энергіі,штовечарамзсябраміхадзіўіна
бальныятанцыўстудыюкішынёўскага
Домамоладзі,потым—узнакамітыта
дыДзяржаўныансамбльнароднагатан
цаМалдаўскайССР“Жок”.

Уансамблі“Жок”ізастаўся—пра
фесійным артыстам.Маладога танцора
ўпершыжгодузялінагастролі:Масква,
Фрунзе(цяперБішкек),АлмаАта,Чаля
бінск, Ташкент,шэраг азіяцкіх гарадоў,
Рыга… Далей ансамбль без адпачынку
паехаўуБалгарыю,потымтанцораўза
прасілі на здымкі вядомага цяпер кіна
фільма“СвадьбавМалиновке”:янызня
лісяўшматлікіхтанцах.Ушакоўнаваті
накані—яквершнік.

Хоцьмеўюнакадтэрміноўкуадваен
най службы, ды сябар папрасіў за кам
паніюпайсціўармію.Аслужыцьіхад
правіліўрозныямесцы.Ушакоўтрапіў
уАнсамбльпеснійпляскіАдэскайваен
найакругі.Днінапралётёнтанцаваўужо
салдацкія,матроскіятанцы.Пасляарміі
ўладкаваўся ў адзін з адэскіх эстрад
ныхкалектываўдыўяго складзешмат
дзепабываў.Пазней,маючывялікаежа
даннепрыдумляцьуласныяхарэаграфіч
ныя кампазіцыі, Вячаслаў стаў студэн
там Маскоўскага інстытута культуры.
Як атрымаў дыплом, хацеў вярнуцца ў
“Жок”, у Кішынёў, дыжыццё склалася
інакш.Разамзмаладойжонкайтанцор
кайВалянцінайпаехаўнапрактыкуўКа
лінінград—тамізасталіся.Ушакоўстаў
балетмайстрам у філармоніі, маладыя
атрымалікватэру,уіхнарадзіўсясын,і
прапераездыгаворканевялася.Тымне
меншу1979мУшаковытакіпрыехаліў
Беларусь,тутіпрыжыліся.

каларытбеларускагатанца
Чамураптамтакоерашэнне?Танцо

рам прапанавалі выкладаць у Мінскім
інстытуцекультуры. “Нас запрасіўВік

тарЗахаравічСавін,якогаядобраведаў
зчасувучобыўМаскве.Ёнатрымаўпа
саду загадчыка новай кафедры, шукаў
аднадумцаў. Мая Валянціна Пятроўна
сталавесцізаняткіпакласічнымтанцы,
яжвыкладаўнароднасцэнічны”,—па
тлумачыўВячаслаўУшакоў.

Ённепакінуўзвычкіасвойвацьновыя
танцыіўжо,яккажуць,ваўзросцезаха
піўсярытмічнымстэпам.Тады,праўда,
лічылася,штогэтанештабуржуазнае, і

танцавацьстэпдоўгічасніхтонеадваж
ваўся.Азнаўцумалдаўскайхарэаграфіі
чачотка давалася лёгка. Ушакоў пазна
ёміўся з расійскім “каралём чачоткі”
Уладзімірам Шубарыным, вядомым па
фільме“Небяспечныягастролі”,дзетой
зняўсязУладзімірамВысоцкім.Знакамі
тыартыстпаказаў,якважнасвінгавацьу
стэпе,якутымдапамагаюцьспецыяль
ныятуфлі“тапсы”, і яксамому зрабіць
кастаньеты. І ў хуткім часе выкладчык
пачаў набіраць групы па авалодванні
стэпам.У адну з такіх груп і прыйшла
ДжэнеттаДзмітрэнка.Іхдуэт“Джэслаў”
выступаўзчачоткайдыіншымітанцамі
намногіхартпляцоўках,быўвядомыў
Беларусі.

АціпрыйшоўсяВячаславуКлаўдзь
евічудадушыбеларускінароднытанец?
Так, і ён ім займаўся як прафесіянал:
два гадыпрацаваўунавуковайлабара
торыіпазборыйапрацоўцыбеларуска
гафальклорупры Інстытуце культуры.
Шмат даведаўся пра беларускі нацыя
нальны касцюм, народныя спевы. А ў
аднойзвёсачакстарыдзед,якомубыло
далёказа80,паказаўгосцюрэдкітанец
“Дзяржава”.Уімтанцуюцьнекалькілю
дзей—ішэсць, інаватвосем,—узяў
шыся за рукі, не адпускаючы іх. Апі
санне гэтага прыгожага й складанага
танцазрабіўякразВячаслаўУшакоў.

Сённяёнупэўнены:асаблівасцітан
цаўкожнайнацыянальнасцізалежацьад
геаграфічнага становішча. “Напрыклад,
каліРасіяшырокаяйвялікая,тойтанцы
яенародалюструюцьшырынюдушы.А
Малдова—невялічкая,народяе“звык
лыдацеснаты”,атанецмаенекаторую
скаванасцьурухахідробнасць.Беларусь
жаможапахваліццайшырынёйрухаўу
танцы, і некаторай заціснутасцю.У за
лежнасціадсвайготэмпераменту,кожны
народ выбірае і тэмпдля свайго танца.
Скажам,прыбалтыйскіянародылюбяць

танцысярэднягатэмпу.Беларусыжма
юць якпавольныя кампазіцыі, так і за
пальныя,завадныятанцы.УРасіішмат
лірычныхтанцаў,ёсцьяныінаБеларусі.
Убеларускікаларытсвойунёсакзрабілі
йнароды,якіяжывуцьпасуседстве”,—
падзяліўся сваім бачаннем харэограф.
Самабытныя,адрозныяадіншыхтанцы
ўбеларусаў—гэта“Лявоніха”,“Полька
Янка”,“Крыжачок”,“Юрачка”,“Лянок”,
“Ручнікі”дыіншыя.

Выкладчыцкую дзейнасць Вячаслаў
Ушакоўпэўнычассумяшчаўзпрацайу
Аб’яднанні музычных ансамбляў Мін
ска,уджазаркестры.Зчасамягозаўва
жыліўБелдзяржфілармоніідыў1997м
запрасілітудынапрацу.

уРасіінарадзіўся—
уМінскузгадзіўся

Сёння Вячаслаў Ушакоў гаворыць:
ён—адзін з нямногіх, камупашчасці
лапатрапіцьутуюпрафесію,штобыла
ямунаканавана.Кар’еру танцорапачы
наў у Малдове, потым— Украіна, Ра
сія, з танцавальнымі нумарамі аб’ехаў
вялікіятэрыторыібылогаСССР,пазней
танцаваўуГерманіі,Бельгіі,Грэцыі,Іс
паніі,наКіпры…УБелдзяржфілармоніі
ўягобылаўласнаяканцэртнаяпраграма
“Танцынародаўсвету”.Амаль20гадоў
ёнвыступаўустэпдуэце“Джэслаў”ра
замзвучаніцайДжэнеттайДзмітрэнкай
быўбадайадзінымстэпістамуБеларусі.
А60годдзеВячаслаўКлаўдзьевічадзна
чыўякбалетмайстару заслужаныман
самблітанца“Крыжачок”.Да2016года
яшчэдуэт“Джэслаў”выязджаўзмалдаў
скімі танцамі на фестывалі нацыяналь
ных культур у Гродна, супрацоўнічаў з
малдаўскайдыяспарай.Каля10гадоўён,
якбалетмайстарпастаноўшчык,натхняе
цыганскаешоу “Кустурыца”. Канцэрты
калектыву,якіязпоспехампраходзяцьу
Палацыкультурычыгуначнікаў,Палацы
культурыМТЗ,уБелдзяржфілармоніі—
гэтазаслугаіВячаславаУшакова.

Прафесію танцора гэты расійскі ча
лавек,дляякогаБеларусьсталароднаю,
“адстойвае”ўжонетолькісваімі“потам
ікрывёю”,алеіўласнайдасведчанасцю.
Ёнадбыўсятутякцудоўныпедагогітан
цор.Ікар’ераягосклалася,ідушаволь
надыхаеўМінску,якомумаэстрасёння
прысвячаенаватсваевершы.

Ган на Лагун

лінія лёсу

Праз танцы 
бачыцца душа
Вячаслаў Ушакоў, які авалодаў многімі народнымі танцамі, 
упэўнены: іх асаблівасці ў немалой ступені залежаць 
ад геаграфічнага становішча

Вячаслаў Ушакоў з “Ня ўрымс лі вай Клаў дзіяй” 
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новыімпульсдля
супрацоўніцтвазрэдакцыяй
газетыцяпермаюць
беларусыўітальянскім
горадзе—бозновагагода
яныпачаліатрымліваць
нашаевыданнепапошце

У нашай электроннай по
шце — вестка з пазнакай:
Assocіazіone“BELLARUS”Іtalіa.
“Дзеньдобры,сябры!—пішакі
раўніцазгаданайасацыяцыіТац
цянаПумпулева.—Атрымалі па
два нумары “Голасу Радзімы”:
ад 14 і ад 25 студзеня. Дзякую
загазеты,вялікідзякуй—зава
шу працу. Цяпер, калі атрымалі
друкаваны“ГоласРадзімы”,яшчэ
больш адчуваем сувязі з роднай
старонкай”.

Мы, вядома ж, зацікаўле
ныўтым,кабнашыякантакты
былі з двухбаковымрухам.Бо,
здараецца,газетудасылаем,аў

адказ — ні слоўца. Чым жы
ве суполка, што робіць? З ча
сам,калізваротнайсувязіняма,
тойдасылыгазетперапыняем.
Мыж—дзяржаўнае выданне,
анедабрачыннаяарганізацыя.

Таццяна Пумпулева яшчэ
паведаміла,штоўсуполцыпра
цуе“Славянскийкружок”:што
нядзелюактывістызаймаюццаз
дзеткаміпатрыгадзіны.Асноў
наяўвага—наразвіццёмовы,
праходзяць урокі творчасці з
музыкай,спевамі.А10сакавіка
насвяце,прысвечанымМіжна
роднаму жаночаму дню, дзе
ці паказвалі: чаму навучыліся,
што ўмеюць. Спявалі, чыталі
вершы. І хор “Спадчына” па
казаў сваю праграму. “На та
кіх святах ніхто не сумуе, усе
шчыра дзякуюць і пра родны
дом,сваюмалуюрадзімузгад
ваюць, — удакладняе Тацця

на.—Кажуць:“Уваснасвяце
пабудзеш—якдадомуз’ездзіш.
Добрайзарадкі,настроюнацэ
лымесяцхапае”.

СвяткавалібеларусыўНеапа
лійДзеньроднаймовы.Таццяна
яшчэнаўздагонпіша:дзецямёл

курабіліяны30снежня—бы
ловельміцікава,атрымалішмат
падзяк.А3студзенясямёрабе
ларускіх дзяцей з Італіі змату
лямібылійнаГалоўнайёлцыў
Мінску—уПалацыРэспублікі.
“Групузбіраланашасуполкапа

прапанове Амбасады Беларусі
ў Рыме,—удакладняе.—Дзеці
былізКалабрыі,Неапаля,Рыма,
Мілана.Ехалінасвятаўпершы
нюйневедалі:штогэта,якбудзе
праходзіць.Апотымколькібыло
эмоцый,радасці!Дзякавалідзе
ційдарослыя,дзякавалінашай
асацыяцыі,Амбасадзе,МЗСБе
ларусі,самомуПрэзідэнтузата
кі падарунак. Казалі, што гэта
было суперсвята! Радаваліся
падарункам і знаёмствам— бо
не ведалі ж адзін аднаго, а ця
персяброўствазавязаласяпаміж
бацькамібеларусамі з розных
куткоўІталіі.АпасляЁлкікож
ны з іх паехаў у родны кут, да
сваіхродныхматультатуль,ба
буль і дзядуль: надыхацца род
ным паветрам, увабраць у сябе
цеплынюйспакойБацькаўшчы
ныдыпавезцідобрыяўспаміны
ўІталію”.

Прыгожым навагоднім фо
таздымкам вестачку з Неапа
ля—ілюструем.

Іван Іванаў

планета людзей
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Ма лень кая фея Мі ха і ла Пан джа ві дзэ

ЗВАРотнАясуВяЗь

Прывітанне з Неапаля

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
З усім тым, казаў Панджа

відзэ, яму проста пашанцавала.
Цяжэйбылозакцёрствам:Ека
цярыне трэба іграць юную Са
ламею.Выбудоўваючылогікуяе
ўчынкаў, рэжысёр параіў жон
цы:“Глядзі,назірайзанашайСа
шкай!Язяеўсёспісваю.Гэтаж
такаядзіцячаянепасрэднасць!”

Вось якая мінская фея ёсць
уМіхаілаПанджавідзэ, а таксама
ЕкацярыныГалаўлёвай—яныра
замбольшза20гадоў.Ваўжозга
данымінтэрв’юМіхаілАляксанд
равічшматцёплыхслоўгаворыць
пра Сашку. Мы даведаліся, што
ягоныбеларускіслоўнікавызапас
папаўняеццаўтымлікуйдзякую
чымалой.Меркавалі,татаздачкою
разамвывучаюцьмову.Аднак,як
аказалася, дзяўчынка яе асвойвае
самастойна,удзіцячымсадзе,раз
маўляючы з дзеткамі. Яшчэ няня

Людаўяебыладатрохгадоў,якая
размаўляенатрасянцы—змеша
найрускабеларускаймове.Сашка
й пачала выкарыстоўваць розныя
словы.“Уяелексіконеёсцькіпцікі,
тэпцікі…—згадваўМіхаілАляк
сандравіч.—КаліадЛюдымалая
прыязджала, то розныя словы з

задавальненнемпрамаўляла.Неяк
бабуляяезМасквыўнасгасцява
ла,пачула,штоСашкалапоча,пы
тае:ачётакоекиптики?Дачкаёй
патлумачыла,хоцьусваедвазпа
ловайневельмідобрагаварыла…
Пацешнабылочуць:кіпцікі—гэта
ногти,атэпцікі—тапки…Дзіцяж
неразумее,пабеларускугэтаціпа
руску,каліўжываесловы.Алеўжо
адчувае,штотакоедзвемовы.Ка
мЕннаяГорка—таксамаёсцьуяе
лексіконе(новымікрараёнМінска
ўзяў назву прыгараднай вёскі.—
Аўт.). І націскі ў словах робіць,
яктоеўласцівабеларусам.Тояй
невыпраўляю,хайгаворыць:уся
мусвойчас.Акаліедземугарад
скім транспарце, Сашка, здараец
ца,гаворыцьтак,як іаб’яўляюць
прыпынкі: “Наступны прыпы
нак—вуліцаКамуністычная”.

Мы яшчэ пацікавіліся, ці чы
таеСашка беларускамоўныя вер

шы—ітатасловаўслова
паўтарыў адзін з іх: “Со
нечны зайчык бяжыць па
сцяне/ Ён уцякае, відаць,
ад мяне./ Сонейка зноўку
за хмарку зайшло—/ Зай
чыкабыццамякінебыло”.
МіхаілПанджавідзэзгадаў,
што іх старэйшысын, калі
прыехалі ў Мінск, вучыў
сяўшколе, іўхуткімчасе
пачаў добра чытаць пабе
ларуску: “Без праблем, ад
разу. Каця яшчэ разбірала
спачатку, як тыя літары
чытаць.Аён—разгортвае
кніжкуйчытае,лёгкапера
кладае,хоцьіхадзіўузвы
чайнуюдзесяцігодку.Яшчэ
іўмузычнайвучыўся—там
таксама ж беларуская мо
вабыла.Наогул,ялічу:каб
хацелася некаму вывучаць
беларускую мову, не вар

тапрымушацьвывучацьяесілай.
Хтомянепрымушаў?Алеявыву
чыў!Можаненадтадобра,алеж
ведаю.Паглядзім:калізастанемся
жыцьуБеларусі—значыць,буду
вучыцьлепш”.

ПершайуМінскуМіхаілПан
джавідзэпаставіўу2010моперу

“Набука”ДжузэпэВердзі,іўтой
жагод—“Тоску”ДжакомаПучы
ні. Знакавым праектам у ягонай
творчай біяграфіі (адзначаным і
медалём Францыска Скарыны)
сталайпастаноўканацыянальнай
оперы“Сіваялегенда”Дзмітрыя
Смольскага. Дарэчы, лібрэта яе
напісаўУладзімірКараткевіч,ад
найменнуюаповесцьякогаПан
джавідзэ чытаў без перакладу:
“Мяне ўразіла аповесць “Сівая
легенда”. Ёсць вялікая розніца,
дарэчы, паміж аповесцю й ліб
рэтадлянашайоперы.Прычым
адразужячытаўаповесцьуары
гінале,толькінабеларускаймове.
Прынцыпова!Эксперыментаваў:
ці змагу зразумець інтуітыўна
беларускую мову. Пасля чытаў
ужоўрускімперакладзе.Іпера
канаўся, што ўсё адразу добра
зразумеў. На мой погляд, творы
Караткевічатрэбачытацьіпаміж
радкоў,бошматрозныхпадтэкс
таўёнуіхзакладваў”.

Скажам, рэжысёр у лібрэта,
зробленым класікам, расчытаў
прароцтвыправялікуюбядудля
Бацькаўшчыны,якуюнясераскол
уграмадстве:“Браты,абопабра
цімыў“Сівойлегендзе”Рамані
Кізгайластановяццаворагамі—
утымувеськанфліктоперы.Ёсць
моманту ёй,каліКізгайлакры
чыць:“Будуцьсварыпаміжнамі,
вайна, пажары, раны…” І што
смерць ды кроў паміж імі ўста
нуць.Ён,азначыцьіКараткевіч,
прадчувае, што будзе, калі раз
ломлівацьэліту,народ”.

Нажаль,беларускаеграмад
ства й цяпер знаходзіцца пад
вялікім уплывам розных света
поглядных ідэйякзУсходу,так
іЗахаду.Аднак,якнеразпера
конвалісябеларусы,лепшзаўсё

спадзявацца ў жыцці на свае
ўласныясілы,адстойвацьнацыя
нальныяінтарэсы.“Вамасабіста
камфортнажыцьуБеларусі?”—
задалімыгалоўрэжупытаннеў
канцыінтэрв’ю.“Цалкам,—ад
казаў Міхаіл Панджавідзэ.—
Хоцьваўсімсвецецяпервельмі
неспакойна.Мне неяк нават за
далі такое правакацыйнае пы
танне: а вось калі паміжРасіяй
і Беларуссю канфлікт будзе, ты
за каго пойдзеш ваяваць?Я ад
казаў:гэтадобраепытанне,таму
што,дзякуйБогу, такоганемо
жа быць! Але калі што, не дай
Бог, то я вазьму аўтамат, выйду
на лінію фронту і не буду пад
пускацьнітых,нідругіх—адзін
да аднаго”.Нашсуразмоўца га
товыздзейсніцьтакіміратворчы
самаахвярны акт, каб расіяне й
беларусынесышлісяўпрамым
супрацьстаянні…

Апакульжаўгалоўнагарэ
жысёраВялікагатэатразусімін
шыя,мірныяклопаты.Прычым,
якможнамеркавацьпаюбілей

ным інтэрв’ю Міхаіла Панджа
відзэўчасопісе“Партер”,праца
з беларускімопернымматэрыя
лам яго паранейшаму прываб
лівае. І найцікавую прапанову
ён агучвае наконт дзіцячых па
становак: “Было б цудоўна, ка
лібнехтазсучасныхбеларускіх
кампазітараўнапісаўпрыгожую
оперупаматывахбеларускіхна
родныхказак—недлятаго,каб
самавыявіцца,акабгледачоўпа
радаваць,кабдзеціпрывучваліся
датакогадыведалісваюкульту
ру.Гэтажтакважна!”

Цалкамзвамізгодны,Міхаіл
Аляксандравіч!Імагунаватвы
казаць меркаванне: гэта вашая
маленькаябеларускаяфеяАляк
сандра такія сюжэтывамнача
мінашэптвае.Бо,пэўна,жадае
вам далейшай плённай працы
менавітанакарысцьбеларускай
культуры.Тодавайцебараніць,
атаксамайпашырацьяеўсвеце
разам—безаўтаматаў,мірнымі
сродкамі.Як іналежыцьсваім,
роднымпадухулюдзям.

Да рэ чы.КалегізВялікагатэатраБеларусіпаведамілінам:10сакавікаспоўнілася80гадоўзчасу
адкрыццябудынкатэатра.Якраз10сакавіка1939годагледачыішлідаТроіцкайгары,іўтойдзень
ВялікітэатрБеларусірасчыніўсваедзверы:уягоз’явіўсяновыўласныбудынак!Насцэнетадыда
валіпрэм’еру—оперуЯўгенаЦікоцкага“МіхасьПадгорны”.Даюбілеюкалегіпрапанавалігледачам
адпраўляцьфотаздымкізвыявайлюбімагатэатраіхэштэгам#Дому_80#БТБ_80#Вялікаму_80улю
буюсацсетку.Самыяцікавыяздымкіабяцаюцьразмясціцьнаафіцыйнымсайцетэатраіўягосац
сетках.АтроепераможцаўфотаконкурсуатрымаюцьбілетынабліжэйшыяспектакліўВялікітэатр.

У Мінску Міхаіл Пан джа ві дзэ адзначыў 50-годдзе

Ека ця ры на Га лаў лё ва з Сашкай

Беларускія дзеці з Неапаля на маскарадзе
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