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БЕЛАРУСКІ МАЦЯРЫК

З мовай роднаю — чудово!

Літаратурна-музычнай кампазіцыяй адзначалі актывісты беларускай суполкі
“Голас Радзімы” ва ўкраінскім горадзе Мікалаеве міжнародны Дзень роднай мовы

Беларуская суполка з Мікалаева на святочнай імпрэзе

Здагадаліся? “Чудово” — гэта “цу
доўна”. Большасць побытавых украін
скіхслоўбеларусыразумеюць.Кіраўні
цасуполкіТаццянаДзяменнікава,родам
зГлускагараёнаГомельшчыны,валодае
і рускай, і беларускай, і ўкраінскай: на
Палессі ж прыгожае разнамоўе. Трохі
саромеецца, праўда, калі пад пільнымі
позіркамітэлежурналістаўтоваўкраін
скі суржык адхіліцца, то ў беларускую
трасянку — але ж “працуе над сабой”,
якнеякмнежартампрызналася.Ігэтаж
лепш,чым“удумліва”маўчаць,іразва
жаць,нібыта“любоўмаяўдушы”,неве

даючыйнайпростыхслоўнаматчынай
мове.Незаўсёдыжмаўчанне—золата:
часам гэта проста духоўная беднасць,
звычайнаялянотайдрымучаяабыяка
васць.
Такія развагі, мяркую, дарэчы, бо ў
невялічкімдопісенамТаццянаДзямен
нікавапаведаміла,якхорашаўчарговы
раз у Мікалаеве, у Цэнтральнай біблія
тэцыімяМаркаКрапіўніцкага,святкава
лі22лютагаміжнародныДзеньроднай
мовы.Даслалайвялікі,на11старонак,
сцэнар. А здымкі! Ведаючы, што ў ды
яспары ў розных краінах пераважным

чынам прыгожая палова супляменніц
“правіць баль”, мы, змяшчаючы фота
здымкізМікалаева,“прыгожа”віншуем
усіх актывістак беларускага руху ў за
межжы—сасвятам8Сакавіка,зДнём
Вясны. Галоўнага жадаем: каб вы ў ра
дасці—анеўпакутахдысумненняхна
кшталт“анавоштамнегэта?..”—рабілі
тое,шторобіценакарысцьБацькаўшчы
ны. І каб знакавыя словы жаночага ро
дуМова,Мама,Радзіма,Бацькаўшчына,
Беларусь, Жанчына заўсёды выклікалі
ваўсіхнас,іўвашыхблізкіхтаксама,—
толькістаноўчыя,толькісветлыя,толькі
радасныяэмоцыі!
Імпрэза ў Мікалаеве “Наша родная
мова—чароўнаяпесня”ўмясцілашмат
песень.Гучаліўрыўкізпразаічныхтво
раў, вершы беларускіх пісьменнікаў.
Гурт“Родныямелодыі”,якіразвіваецца

Спявае Юлія Паўлюк

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

“Беларускія чытанні” ў Даўгаўпілсе
Упершыню ў латышскім
горадзе прайшла міжнародная
канферэнцыя “Беларускія чытанні:
Мова. Кніга. Адукацыя” —
і з вялікім грамадскім рэзанансам!
У Міжнародны дзень роднай мовы,
21лютага,ДаўгаўпілскіЦэнтрбеларус
кайкультуры(ЦБК)упершынюзладзіўі
правёў канферэнцыю, у якой паўдзель
нічалі навукоўцы, даследчыкі з Латвіі
дыБеларусі.Тобыла,яккажуць,доўга
думанаяйлёгказробленаясправа,івы
нікіперасягнуліўсечаканні.
Новая традыцыя
да Дня роднай мовы
Мэта “Беларускіх чытанняў” — вы
вучэнне культурных сувязяў Латвіі ды

Беларусі, гісторыі беларускай дыяспа
рыЛатвіі,наладжванне сувязяўз наву
коўцамійдаследчыкамі,якіяпрацуюць
у гэтых напрамках. Пра тое згадала ва
ўступнайпрамовекіраўніцаЦБКЖанна
Раманоўская, выказаўшы надзею, што
пачынанне стане штогадовай традыцы
яй у Міжнародны дзень роднай мовы.
Намеснік старшыні Даўгаўпілскай га
радскойдумыЯнісДукшынскіадзначыў
актыўнасць ЦБК й Беларускага тава
рыства “Уздым” у правядзенні цікавых
імпрэзаўіпажадаўканфер энцыіпоспе
хаў. Консул Генконсульства Беларусі ў
Даўгаўпілсе Мікалай Раманкевіч пад
крэсліўважнасцьвывучэннякультурнай
спадчыныабедзвюхкраінітаксамавы
казаўнадзею,штопершаяканфер энцыя
будземецьпрацяг.
МіжЛатвіяйіБеларуссюздаўнабылі
адладжаныцесныясувязі,утымлікуй
культуралагічныя,алеяны,нажаль,ма
ла вывучаны. Тое адзначылі шматлікія
ўдзельнікі канфер энцыі, сёлетнія ж тэ
мыіхдакладаўлагічнавызначыліпадт э
му“Беларускіхчытанняў”:размоваішла
прамову,кнігу,адукацыю.

Займальныя даследаванні,
цікавыя даклады
Выступленні дакладчыкаў з Мін
ска, Віцебска, Даўгаўпілса выклікалі
цікавасць у аўдыторыі. Для многіх,
напрыклад,адкрыццёмсталатое,што
ўлатгальскагабуквараёсцьбеларускія
карані,абеларускібукваркалісьцідру
каваўсяўЛатвіі.Пратоезахапляльна
расказаў намеснік гендырэктара На
цыянальнай бібліятэкі Бе
ларусіАлесьСуша(Мінск).
Ёнраспавёўпрафармаванне
латгальскага пісьменства,
правельмібагатуюбеларус
кую, латгальскую, латыш
скую кніжную спадчыну,
пры тым адзначыў: белару
сызаўсёдыдапамагалілаты
шам,алатышыбеларусаму
кнігадрукаванні. Дарэчы,
буквары Міхаіла Рота з Да
гдыдрукавалісяйперавыда
валісяўВільнідыПолацку.
Асаблівую ўвагу Алесь Су
ша надаў тэме вяртання ў
Беларуськніжнайспадчыны

Таццяна Дзяменнікава

падапекайсуполкі“ГоласРадзімы”,ду
шэўна спяваў беларускія народныя, лі
рычныяпесні—аўсепадпявалі.“Хачу
выказаць вялікую падзяку актывістам
суполкі:дасвятаспрычынілісянагэты
раз Таццяна Бусько, Валянціна Каракі
на,АлаСнігур,ВольгаПарсяк,ІгарЦі
то, Валянціна Джупіна, Галіна Голуб,
Рыма Акініна, Галіна Міняйла, Любоў
Кабылянская,ІрынаРусіна,РыгорЛагу
нец,МіхаілБайчук,—пішаТаццяна.—
Вялікідзякуй,даражэнькія!Іяшчэвялі
кідзякуйЮлечцыПаўлюк(унучцыАлы
Снігур)залюбоўдамовыпрабабулі!Гэ
таянатут,спяваенааднымсаздымкаў”.
Іван Ждановіч.
Фота: Вольга Волкава.
Францыска Скарыны й прэзентаваў
шматтомнаефаксімільнаевыданнеяго
кніг,выпушчанаеНацыянальнайбіблі
ятэкай.
Пра беларускія школы ў сістэме
адукацыі ў міжваенны перыяд у Латвіі
расказвала прафесар кафедры гісторыі
Даўгаўпілскага ўніверсітэта Ірэна Са
леніецэ.У1920му толькі штоствора
най маладой дзяржаве дзейнічаў закон
аб адукацыі, які ўлічваў інтарэсы ўсіх
этнічных груп жыхароў. У 1925 годзе
ўЛатвііпрацавалі37беларускіхшколі
гімназій!➔ Стар. 5
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Варшава, Торунь, Гайнаўка...
У розных месцах Польшчы ёсць яскравыя прыкметы беларускага жыцця

Удзельнікі хору песні й танца “Васілёчкі”, якому споўнілася 55 гадоў

НядаўнаПершысакратарАмбасадыБеларусіўПоль
шчыЯўгенРабцаўтэлефанаваўурэдакцыю,звярнуўнашу
ўвагу:шматусягоцікава,штомаебеларускіяакцэнты,дзе
еццаназахададБуга.Ісапраўды!Перагледзелівесткіна
сайцеАмбасады.Упрыватнасці,ёсцьтампаведамленнеаб
Міжнародным,20мпалікуконкурседзіцячайтворчасціў
Торуніпадназвай“Заўсёдыўзялёным,заўсёдыўблакіт
ным”:17кастрычнікаўшаноўвалілаўрэатаў.Сяродузна
гароджаных—ічатырыбеларускіяўдзельнікі:Аляксандр
СайкозНацыянальнагацэнтратворчасцідзяцейімоладзі
(Мінск),КарынаБялевічіЗлатаЛіхарай(абедзвездзіця
чай мастацкай школы Івацэвічаў), Варвара Чайко з мас
тацкайшколыСалігорска.Конкурсужо40гадоўладзяць
Галерэя з Цэнтрам мастацкай творчасці дзяцей у Торуні
пры падтрымцы Мінкультуры й нацыянальнай спадчы
ныПольшчы,адміністрацыіКуяўскаПаморскагаваявод
ствадыТоруні.Твораўбыломора:звыш11тысячамальз
50краін.Адзначаны100індывідуальныхі3калектыўныя
працы.Прыемна,штойнашыюныясуйчыннікі—сярод
лаўрэатаў. Ім праз супрацоўнікаў беларускай Амбасады
перададзеныўзнагароды,памятныяпрызы.
НапрыканцыкастрычнікапрайшоўуВаршавеХІІміж
народныФестывальславянскайпаэзіі,зудзеламбеларус
кайдэлегацыіначалезАленайСтэльмах,першайнамесні
цайстаршыніСаюзпісьменнікаўБеларусі.Якадкрываўся
фэст,звітальнымсловамдаягоарганізатараў,гасцейзвяр
нуўся Амбасадар Беларусі ў Польшчы Уладзімір Чушаў.

Анатоль Ісачанка і протаіерэй Фёдар Поўны
наведалі Заляшаны і Гайнаўку

З новых кніг, выдадзеных у Польшчы, прэзентавалася
й анталогія “Масты: Варшава — Беларусь”: у ёй вершы
12беларускіхпаэтаўпададзеныўарыгіналахдыўпера
кладахнапольскуюмову.
А ў лістападзе ў Бельску Падляшскім ушаноўвалі
ўдзельнікаўхорупеснійтанца“Васілёчкі”:ёндзейнічае
пры Бельскім доме культуры. “Васілёчкам” — 55 гадоў!
Няшматгуртоўзтакімдаўгалеццемубеларускімзамеж
жы.Учасешчырай,святочнайімпрэзываяводаПадляшскі
Богдан Пашкоўскі, віцэмаршалак Падляшскага ваявод
ства Марэк Маліноўскі ўручылі хору дзяржузнагароды,
павіншаваў артыстаў і дэпутат Сейма Польшчы Яўген
Чыквін. Міністр культуры Беларусі Юры Бондар даслаў
святочны ліст, які зачытала Ліліяна Анцух, дырэктарка
беларускагавыдавецтва“Чатырычвэрці”.Віншаваліюбі
ляраўпрадстаўнікібеларускайАмбасады,мясцовыхулад,
праваслаўнагадухавенства,грамадскасці,калегізіншых
народныхгуртоўПольшчыйБеларусі.“Ганарымсявамі,
“Васілёчкі”!Жадаемдалейшагаросквіту!”—цёплыясло
высупляменнікамёсцьнасайцеАмбасады.Далучаемся!
Будземрады,калінехтанапішапрагуртбольшпадрабяз
на—падрыхтуемдадруку.
Зсёлетніхнавінзвернемувагунатрадыцыйнывыпуск
ны баль “Стаднёўка” ў беларускіх ліцэях Падляшша: ён
прайшоў19студзеняўІІАгульнаадукацыйнымліцэіімя

Браніслава Тарашкевіча з беларускай мовай навучання
(БельскПадляшскі)дыўІІАгульнаадукацыйнымліцэіз
дадатковым вывучэннем беларускай мовы (Гайнаўка). У
святочных імпрэзах паўдзельнічалі Амбасадар Уладзімір
Чушаў(уГайнаўцы)ікіраўніцаКультурнагацэнтраБела
русіўПольшчыІлонаЮрэвіч(уБельскуПадляшскім).“У
прамовахбеларускіхдыпламатаўгучалісловыўдзячнасці
запрацупазахаваннібеларускайкультурнайспадчыный
беларускай мовы, пажаданні поспехаў выпускнікам”,—
чытаемнасайце.
27–28 студзеня праходзіў візіт намесніка Старшыні
СаветаРэспублікіНацыянальнагасходуБеларусіАнатоля
ІсачанкіўПольшчу.ПрытымвізітарнаведаўПадляшскае
йСілезскаеваяводствы.УчасесустрэчзПадляшскімва
яводамБогданамПашкоўскіміМаршалкамПадляшскага
ваяводстваАртурамКасіцкімабмяркоўвалісяпытанніўза
емадзеяннянарэгіянальнымузроўні,гаварыліпраразвіц
цётрансгранічнайсупрацы.Яквядома,Падляшша—гэта
месца,дзекампактнажывуцьбеларусы(каля38тыс.чала
век),тамуразглядалісямагчымасціпадтрымкібеларускай
культуры,мовыўрэгіёне.УсустрэчыпаўдзельнічаліАм
басадарБеларусіўПольшчыУладзімірЧушаў,Генераль
ныконсулБеларусіўБеластокуАлаФёдарава.
АнатольІсачанканаведаўвёскуЗаляшаныПадляшска
гаваяводства,дзеўсклаўвянокдапомнікабеларусам,за
бітым атрадам Рамуальда Райса (“Бурага”) у 1946 годзе.
У горадзе Гайнаўка на Падляшшы візітар усклаў кветкі
да помнікаабеліска савецкім салдатам, наведаў Музей і
Цэнтрбеларускайкультуры.Госцьпрыняўудзелуцыры
моніі ўрачыстага забору зямлі для яе далейшага размя
шчэння ў крыпце мінскага Храмапомніка ў гонар Усіх
Святыхіўпамяцьпраахвяры,якіяпаслужылівыратаван
ню нашай Айчыны: у плыні Міжнароднай акцыі памяці
“На славу агульнай Перамогі!”. У мерапрыемствах у За
ляшанах і Гайнаўцы паўдзельнічаў настаяльнік Храма
помніка Усіх Святых протаіерэй Фёдар Поўны, кіраўнікі
беларускіх замежных устаноў у Польшчы, прадстаўнікі
мясцовых уладаў, беларускай нацыянальнай меншасці,
мясцовыяжыхары.
Яшчэ адна знакавая навіна: 20 лютага ў Беластоку, у
Падляшскайоперыдыфілармонііпраходзіўфінальныга
лаканцэрт 27га агульнапольскага фестывалю “Беларус
каяпесня2020”.УчасеадкрыццяімпрэзыАмбасадарБе
ларусі ў Польшчы Уладзімір Чушаў звярнуўся з цёплым
словамдасупляменнікаў,усіхаматараўбеларускайпесні.
Нагадаем,фэст—гэтанайбуйнейшаяштогадоваяімпрэ
за беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Тра
дыцыйна ладзіць яго Беларускае грамадскакультурнае
таварыства пры падтрымцы Культурнага цэнтра Белару
сіўПольшчы,таварыстваў“Польшча—Усход”і“Поль
шча—Беларусь”,упраўленняМаршалкаПадляшскагава
яводства.Нагалаканцэрцебыло850гледачоў,выступалі
29 калектываў і выканаўцаў, а таксама госці з Беларусі:
Дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца Беларусі ды ан
самбльнароднаймузыкі“Бяседа”Белтэлерадыёкампаніі.
21лютага,уМіжнародныдзеньроднаймовы,Амбаса
дарУладзімірЧушаўвыступіўуБельскуПадляшскімпе
радкіраўніцтвам,педагогамідыліцэістаміІІАгульнааду
кацыйнагаліцэяімяБраніславаТарашкевічазбеларускай
мовайнавучання,быўнаўрокубеларускаймовы.Амбаса
дарнаведаўвыставу“Нашапамяць”абзлачынствахатра
дуР.Райса(“Бурага”)наПадляшшыў1946годзе,разамз
супрацоўнікамібеларускіхзамежныхустаноўуПольшчы,
прадстаўнікамі Парламента Польшчы, мясцовых уладаў,
беларускайнацыянальнайменьшасцідыграмадскіхарга
нізацыйусклаўкветкідапомнікаўсавецкімвайскоўцамі
фурманам,якіябылізабітыатрадамзлачынцы“Бурага”ў
1946годзе.
НавінызсайтаАмбасады
аглядаўІван Ждановіч

СА СТУЖКІ НАВІН

Народ — гэта мы ўсе

НапярэдадніДняКанстытуцыі,якіадзначаец
цаўБеларусі15сакавіка,Прэзідэнтуручыўпаш
парты юным беларусам. На цырымонію ў Палац
Незалежнасцізапрошаныбылі25падлеткаўзусёй
Беларусі.Адбіралі,вядомаж,тых,хтоўсвае14га
доўмаепоспехінетолькіўвучобе,алейпраявіў
сябеўіншыхсферахдзейнасці,творчасці.
Вітаючы юных гасцей, Прэзідэнт звярнуў ува
гу, што ва ўсе часы атрыманне пашпарта малады
мілюдзьміўспрымаласяякпершыкрокударослае
жыццё:“Ведаю,штовыўжодасягнуліпэўныхпос
пехаўувучобе,спорцейграмадскіхсправах.Гэта
выдатна,выпростамалайцы!Яўпэўнены,штоса
мыявялікіяперамогіўвасяшчэнаперадзе.Прытым
дзяржавапаклапацілася,кабперадвамібыліадкры
тыўседарогі.Ітолькіадасабістаймэтанакіраванас
ці,упартасці,працавітасцізалежыць,якіхвышынь
вы,вашыяпагодкізможацедасягнуцьубудучыні”.
АляксандрЛукашэнкададаў,штопапярэдніяпа
каленнішматзрабілі,кабмоладзьмаглаганарыцца
сваёйкраінай.Цяперпрыйшлачаргамаладымраз
віваць,услаўляцьіабараняцьБеларусь:“Магчыма,

БЕЛТА

ДЫПЛАМАТЫЧНАЯ ПОШТА
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Аляксандр Лукашэнка ўручыў пашпарт
вучню Ракаўскай школы Яўгену Анісовічу

выяшчэнезадумваецесяпратакіяважныяйскла
даныя паняцці, як самаідэнтычнасць нацыі альбо
незалежнасцьдзяржавы.Але,толькіз’явіўшысяна
свет,выўжосталічасткайбеларускаганарода,твор
цамі яго сучаснасці і, вядома ж, будучыні. Бо на
род—гэтамыўсе,хтожыве,хтожыўданасібудзе
жыцьпаслянаснагэтайзямлі.Тамумы—адзіныя,
іадкожнагазалежыць,якойкраінабудзезаўтра”.
АляксандрЛукашэнканагадаўпадлеткам:“Па
трыятызм — не проста размовы пра тое, як мы
любімРадзіму.Алежіказацьпратоетрэба.Гэта
штодзённаяпрацанаяекарысць,захаваннегіста
рычных і культурных традыцый, абарона інтарэ
саўдзяржавы,жыццялюдзей.Усёгэтатыявялікія
каштоўнасці,якіянашымпродкамдаводзіласяад
стойвацьсазброяйуруках”.

Прыгожыя і моцныя,
на старт!

Ах,якаяпрыгожая,маладая,веснавая,пазітыў
наятрадыцыяўмацоўваеццаўБеларусі!Учарговы
раз8СакавіканапраспекцеНезалежнасціапоўдні
стартаваўсамыдзявочызабегBeautyRun—2020.
Назва гаворыць сама за сябе: забег прыгажунь.
5тысячдзяўчатбеглідзведыстанцыінавыбар—
2ціто5кіламетраў,яккамужадалася.Аколькіўся
кіхкасцюмаўрозныхнаіхбыло!Колькістаноўчых
эмоцый!Карацей—простанезабыўнаесвята.

Самыххуткіхадзначылісувеніраміадаргані
затараў,грашовыміпрызамі,падарункаміадпарт
нёраў. Зрэшты, ніхто без віншаванняў не застаў
ся:кожнаяззарэгістраваныхбягунняўнафінішы
атрымліваемедальікветку.
ЛадзіцьпрыгожызабегБеларускаяфедэрацыя
лёгкайатлетыкі.Сёлетаўімбыло5тысячудзель
ніцз85гарадоўБеларусі,датагожібягуннізРасіі,
Украіны,Венгрыі,Ізраіля,ГрузіідыШвецыі.Моц
на,прыгожа,незабыўна!Беларускіззамежжа—
далучайцесяўнаступныраз!
Падрыхтаваў Іван Ждановіч

КОЛА ДЗЁН
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Вяртанне Змітрака Бядулі

ПАДЗЕЯ

NLB.BY

перш Алесю Сапегу. Са згоды
родныхпісьменнікасправуэкс
гумацыіпарэшткаўЗмітракаБя
дулі,транспарціроўкііхуБела
русь,наступнагаперапахавання
на Радзіме ўзяў на сябе Фонд
Марыі Магдалены Радзівіл
(Швейцарыя).МенавітажАлесь
Сапега Фонд узначальвае: ура
джэнец Бабруйска, сябар Аса
цыяцыі беларусаў Швейцарыі
(якую й стварыў з падтрымкай
беларускіхдыпламатаў).Ён,да
рэчы,ісябарКансультатыўнага
саветапрыМіністэрствезамеж
ных спраў Беларусі па справах
беларусаўзамяжой.
Акрамя яго, у Арал ездзіў,
актыўназаймаўсявялікімкомп
лексам пытанняў, звязаных з
атрыманнемнеабходныхдазво
лаў і ўзгадненняў, дэмантажом
помніка,эксгумацыяйастанкаў
дыіхтранспарціроўкайуБела
русь (судмэдэкспертыза, СЭС,
аэрапорт,мытня...)ПавелМацу
кевіч—ёнЧасовыпавераныў
справахБеларусіўШвейцарыі.
ІАлесь,іПавелнапрэсканфе
рэнцыі падрабязна расказвалі,
якпраходзіліўсеэтапыработы,
паказвалі фотаздымкі — мож
на іх паглядзець на сайце Му

Як аказаўся класік беларус
кай літаратуры ў далёкім краі,
чамубыўтампахаваны?Увай
ну многія беларусы падаліся ў
эвакуацыю. Восенню 1941га
ў эшалоне з сям’ёй дабіраўся
пісьменнікзаУрал.Дарогабыла
цяжкаю:боцягнікудаводзілася
ўвесь час прапускаць сустрэч
ныя, што ішлі на фронт. Пад’
язджаючыпадУральск,Змітрок
Бядуля раптоўна памёр, стоячы
ўтаварняку(месцаўдлясядзен
нняўсімнехапала)адінфаркта.
І3лістападанамогілкахУраль
ска быў пахаваны. Арганізаваў
тамжалобнуюцырымоніюДру
гі Беларускі дзяржаўны тэатр з
Віцебска(якіз1944годаносіць
імя Якуба Коласа). Тэатр якраз
быўваУральскуўэвакуацыі.У
тэатрыўВіцебскубываў,высту
паўдавайныЗмітрокБядуля.
Не ўсе ведаюць, што пісь
меннік быў вядомым тэатраль
ным крытыкам, драматургам:
ягоную п’есу “Салавей” паста
віліўМінскунасцэнеПершага
Беларускага дзяржаўнага тэат
ра(БДТ1цяпер—гэтаНацы
янальныакадэмічныдрамтэатр
імяЯнкіКупалы)у1937годзе.

Спектакль з поспехам ішоў і
пасля вайны. Пра пахаванне
бацькі на прэсканферэнцыі ў
Дзяржаўныммузеігісторыібе
ларускай літаратуры, якая ла
дзілася 27 лютага (па прыбыц
ціпарэшткаўЗмітракаБядуліў
Мінск)згадаўягонысын,86га
довы Яфім Плаўнік: “Памятаю
тоепахаванне...Помнюдадро
бязяў.Гэтабылояктэатральнае
дзейства.Трунастаяланамогіл
ках на высокім пастаменце, да
яевялісходы.Іўсёбылопацяг
нута чырвонай тканінай. Я па
тых сходах, малы, караскаўся,
каб развітацца з бацькам... А
ўвогуле навокал было ўсё неяк
будзённа”.
Тую будзённасць можна
зразумець: вайна, далёкі край,
чужыялюдзі...Штоімдабела
рускагапісьменніка,хайсабей
вядомага,да яго 7гадовагасы
на? Боль ад страты роднага ча
лавека для Яфіма Самуілавіча
ўжо далёка ў мінулым, і сёлет
няе “дзейства” не ўспрымае ён
якнештазмрочнае.Бязмежную
ўдзячнасць выказаў усім, хто
спрычыніўся да пераносу па
рэшткаўбацькіўБеларусь,най

Алесь Сапега (справа) ля надмагілля Змітрака Бядулі

зея літаратуры. А музей — гэ
та зацікаўлены партнёр Фонду,
які ўсяляк спрыяе рэалізацыі
праекта па перапахаванні па
рэшткаў класіка. Згадалі яшчэ
на прэсканферэнцыі з вялікай
удзячнасцюГанаровагаконсула
Беларусі ў Лазане Андрэя На
жэскіна—дзякуючыягонайфі
нансавайпадтрымцырэалізуец
цапраект.Казаліпраслушную
прапанову настаяльніка храма
ў Арале, дзе праходзіла памі
нальная служба: устанавіць на
тэрыторыімогілак,дзебыўпа

ІВАН ЖДАНОВІЧ

Беларускія пісьменнікі на сустрэчы з Янам Райнісам.
Сядзяць (злева направа): Змітрок Бядуля, Ян Райніс,
Янка Купала, Кандрат Крапіва. Стаяць: Язэп Пушча, Адам
Бабарэка, Уладзімір Дубоўка, Пятро Глебка,
Кузьма Чорны. Мінск,19 лістапада 1926 г.

BELLITMUSEUM.BY, ЮРЫ КАМІСАРАЎ

З казахстанскага горада Уральска-Арала ў Беларусь прывезлі парэшткі пісьменніка
Змітрака Бядулі (Самуіла Плаўніка)

Міхаіл Рыбакоў, Самуіл Плаўнік, Алесь Сапега
(з мікрафонам), Павел Мацукевіч на прэс-канферэнцыі ў Мінску

хаваны Змітрок Бядуля, мема
рыяльнызнак,ушанаваўшыта
кімчынампамяцьпісьменніка.
Дзяржаўны музей гісторыі
беларускай літаратуры сабраў
журналістаў у “Зале асветні
каў”,тымпадкрэсліўшызнака
васцьфігурыпісьменніка,сябра
ЯнкіКупалы.Ухолемузеяпра
цавала выстава, прысвечаная
Змітраку Бядулю: кнігі, лісты,
фотаздымкі, асабістыя рэчы.
Дырэктар музея Міхаіл Рыба
коў быў мадэратарам на прэс
канферэнцыі,казаў:каля80экс
панатаў,звязаныхсаЗмітраком
Бядулем,ёсцьцяперуфондах.І
філіялмузея“Беларускаяхатка”
памятае Змітрака Бядулю: ён
жыўтамз1915па1918годра
замзсёстраміРэняйдыГеняй.
Там пісьменнік даў прытулак
ужо хвораму, з адкрытай фор
май туберкулёзу Максіму Баг
дановічу. Адтуль паэт паехаў у
Ялтуналячэнне,дзейпамёр25
мая1917года.
Парэшткі Змітрака Бядулі
будуцьперазахаваныўМінску,
калі ўсё будзе належным чы
нам падрыхтавана і ўзгоднена.
Такаяпрацацяперактыўнавя
дзецца.
Іван і Валянціна
Ждановічы

ЛІТАРАТУРНЫЯ МАСТЫ

“Далягляды”–2020: працяг традыцыі
Адраджэнне выдання
перакладных альманахаў
становіцца ў Беларусі
справай сістэмнай. Пра тое
сведчыць запланаваны
да сустрэчы з чытачом
гадавік “Далягляды”, які
пабачыць свет сёлета.
У1970я—напачатку1990х
гадоў у выдавецтвах “Мастац
кая літаратура” й “Юнацтва”
выходзілі тры альманахі, якія
прадстаўлялі пераклады твораў
з іншанацыянальных літаратур
набеларускаймове.Першапра
ходцам сярод падобных выдан
няўстаўальманах“Далягляды”.
З часам з яго вылучыўся гада
вік “Братэрства”. У “Далягля
дах” друкаваліся проза, паэзія,
публіцыстыка, крытыка з літа
ратур іншых краін як Еўропы,
так і Азіі, Афрыкі, Амерыкі. А
ў альманаху “Братэрства” па
чалі прадстаўляць літаратуры
савецкіхрэспублік,народаўРа
сіі.Быўі“Ветразь”,якізнаёміў

з замежнымідынародаў СССР
літаратурамі. Пасля развалу
Савецкага Саюза традыцыя пе
рарвалася. Хаця, здавалася б,
умовы наадварот сталі болей
спрыяльнымі, часцейшымі ста
лі паездкі творчых людзей у
іншыя краіны. Літаратурная
моладзь больш актыўна цяпер
авалодваеіншымімовамі,нават
па ранейшым часе экзатычны
мі:кітайскай,японскай.Часцей
у перыёдыцы пачалі з’яўляцца
перакладызарыгінальныхмоў,
а не праз пасрэдніцтва рускай
мовы.Авосьальманахітымча
самзасталісяўмінулым.
У2019м“Мастацкаялітара
тура” зрабіла выразную спробу
вярнуць традыцыю, выдаўшы
альманах пад вядомай назвай:
“Далягляды”. Перапынак ці не
ў27гадоўбыўпарушаны.Разам
сышліся пісьменнікі з далёкага
замежжайзкраінпостсавецкай
прасторы.Альманахчытачыза
ўважылі,праягопісаліўперыё

дыцы.Іна2020ытаксамазапла
наваны выпуск “Даляглядаў”,
які,мяркуецца,збярэпададной
вокладкайтворыпаэтаўіпраза
ікаўз15краін:Германіі,Даміні
канскайРэспублікі,Італіі,Кубы,
Кыргызстана, Кітая, Польшчы,
ПуэртаРыка,Расіі,Сербіі,Узбе
кістана,Украіны,Таджыкістана,
Туркменістана,Францыі.
Расія прадстаўлена будзе
перакладамі вершаў Міхаіла
Анішчанкі, Любові Турбіной,
падборкай паэтычных твораў
літаратараў Дагестана, вершамі
чачэнскай паэтэсы Фаізы Ха
лімавай, народнага паэта Чува
шыі Валеры Тургая. Пераклад
чыкі — Бажэна Мацюк, Янка
Лайкоў,МіколаМятліцкі,Віктар
Шніп. Паэты розных пакален
няў. У кожнага — свой досвед
звароту да мастацкага перакла
ду. Мікола Мятліцкі, скажам,
выдаўіасобныаўтарскізборнік
перакладаўпаэзіінародаўсвету.
Двойчы падыходзіў да антала

гічнагазасваеннякітайскайпаэ
зіі—выдаўфаліянты,якіяспяр
ша прадставілічытачу Беларусі
сто паэтаў Кітая ў адной кнізе,
затым — сто паэтаў Кітая XX
стагоддзя. Выдаў Мікола Мят
ліцкійкнігувершаўкласікака
захскай літаратуры Абая, пера
створануюнабеларускуюмову.
Яшчэўягоперакладахпабачылі
светкнігілегендарнагакітайска
гапаэтаАйЦіна,народнагапаэ
таТатарстанаРобертаМінуліна.
Бажэна Мацюк яшчэ шукае
сябе як перакладчыца, выпра
цоўваесваепрыхільнасці.Янка
Лайкоў, відавочна, цягнецца да
рускайдыўкраінскайпаэзіі.Ха
ця газета “Літаратура і мастац
тва”друкавалайперакладверша
туркменскагапаэта,здзейснены
ЯнкамЛайковым.
У “Даляглядах” за 2020 год
будуць змешчаны вершы ня
мецкіхкласікаў:ГенрыхаГейнэ,
Ёгана Вольфгана Гётэ, Конра
даФердынандаМаера,Райнера

Марыі Рыльке, Тэадора Штор
ма.Перакладчык—паэтДзміт
ры Пятровіч. Рыгор Ляшук пе
раклаўапавяданніАнхеляЛуіса
Арамбілета Альварэса (Дамі
ніканская Рэспубліка), Педры
Хуана Гут’еррэса (Куба), Луіса
Лопеса Ньевеса (ПуэртаРы
ка),прычым—зарыгіналаў.У
асобеРыгораЛяшука(ёніўвы
пуску гадавіка2019 пазнаёміў
чытачоў са сваім перакладам
апавяданняпісьменніцызЭква
дора) паўстае цікавы пераклад
чыкіспанамоўныхтвораў.
Аўтарытэту “Даляглядам”
2020годанадаеўдзелуальмана
ху такіх перакладчыкаў, як Ак
санаДанільчык(зітальянскай),
Алеся ЕмяльянаваШыловіча
ды Анатоля Бутэвіча (з поль
скай),ІванаЧароты(зсербскай),
АндрэяХадановіча(зфранцуз
кай). Будзем спадзявацца, што
“Мастацкая літаратура” здолее
развіцьізахавацьтрадыцыю.
Кастусь Ладуцька
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ВЕСТКІ З СУПОЛАК

ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ

У Самары — “Родны кут”
Міжнароднаму дню роднай мовы прысвячаюць штогод свае пазнавальныя
і музычна-літаратурныя праграмы самарскія беларусы з іх творчымі партнёрамі

Мова, як вядома, не проста інстру
ментдлязносінпаміжлюдзьмі—гэта
носьбіт культуры, менталітэту, трады
цый, своеасаблівы гістарычны летапіс
кожнага народа. Менавіта родная мова
дапамагаенамзраннягадзяцінствапа
знаваць наваколле, людзей, сябе. Каб
спрыяць моўнай ды культурнай разна
стайнасці, Генеральная канферэнцыя
ЮНЭСКА 17 лістапада 1999 года за
снавала Міжнародны дзень роднай мо
вы.Адзначаеццаёнштогод21лютага,і
Самарская абласная грамадская аргані
зацыя беларусаў і выхадцаў з Беларусі
“РускаБеларускае Братэрства 2000”
ужо традыцыйна напярэдадні Дня род
най мовы ладзіць імпрэзы, падводзіць
вынікінамаганняў,штопашыраюцьбе
ларускуюмовунасамарскайзямлі.Пла
нуюццайновыяпраекты.Задвадзеся
цігоддзі актывістам суполкі ўдалося
набыцькаштоўныдосвед.
Каб зберагаць, пашыраць традыцыі
беларускага народа ў галіне культуры,
адукацыі,падпісаныдамовы,пагаднен
ніпатворчай,адукацыйнайсупрацыса
школамідыўстановамідадатковайаду
кацыі вобласці. Творчыя партнёры су
полкі— гэта школа№36,77, 101, 114,
123,124,176,гімназія№2,Цэнтрпаза
школьнай адукацыі “Творчество”, 7я,
17я і 20я дзіцячыя музшколы, а так
сама3яшколамастацтваў“Младость”
Самары, шэраг іншых устаноў па воб
ласці.Напляцоўкахтворчыхпартнёраў
суполкійпраходзяцьурачыстыяімпрэ
зы,беларускіянародныясвяты,беларус
кіяфестывалімастацтваў,музычналіта
ратурныявечарыныдаюбілеяўкласікаў
беларускай літаратуры. Ды й творчыя
гурты,салістыяксуполкібеларусаў,так
і яе партнёраў рэгулярна ўключаюць у
рэпертуары беларускія творы. Актыў
ныяўгэтым,напрыклад,педагогіВоль
га Пісарава з сяла Екацерынаўка Бе
зянчукскага раёна Самарскай вобласці
дыАленаБалвашэнкаваз176йшколы
Самары.АленаАляксееўнаўтойшколе
працуе15гадоў,займаеццазвучняміпа
станоўкайтэатралізаваныхсвятаў,прад
стаўленняў,зусіхаматарскіхсцэнічных
жанраў любіць агітбрыгаду: “Яшчэ я
заўсёдылюбілайлюблюпаэзію,асаблі
ваваенную.Падабаеццамнетворчасць
беларускіх паэтаў Рыгора Барадуліна,
Ніла Гілевіча, Аркадзя Куляшова, Пет
русяБроўкі…Вучнімае—пастаянныя
ўдзельнікі розных імпрэз беларускай
суполкі, з задавальненнем чытаюць
вершыбеларускіхпаэтаў:якнарускай,
так і на беларускай мовах. Ад сябе, ад
бацькоўмаіхвучняўдыіхсаміхвыказ
ваюглыбокуюўдзячнасцьІрынеМіхай
лаўне Глускай, прэзідэнту беларускай

суполкі. Яна шмат чаго нам падказвае,
калі знаёмімся з беларускай культурай,
уяеасаблівыпадыходдадзяцей,цудоў
ныкантактзбацькамі.Агэтажвельмі
важна!”
Сапраўды, вучні Алены Балвашэн
кавай рэгулярна ўдзельнічаюць у між
народных, усерасійскіх, рэгіянальных

Выхаванцы беларускай
нядзельнай школы “Родны кут” —
Варвара Нянашава, Уладзіслаў
Даутаў, Ірына Сакалова (другі
шэраг) і Эміль Даутаў
з заслужанымі ўзнагародамі
і прэзідэнт САГА “РускаБеларускае Братэрства 2000”
Ірына Глуская

конкурсах і, чытаючы творы беларус
кіх паэтаў, займаюць прызавыя месцы.
Асабліва таленавіта, як адзначае пе
дагог, тое робяць Марыя Серабракова,
МацвейСакалоў,СафіяКудрашова,Лі
завета Пустошкіна, Канстанцін Сквар
цоў. Апошні разважае так: “Што бела
руская паэзія асабіста мне дае? Яна як
агонь, які ўзгараецца ўнутры, у душы.
Агонь той паліць, грэе, асвятляе. Мне
падабаецца беларуская мова, яна гу
чыць спеўна, меладычна, гукі льюцца
пяшчотнайнараспеў.Празбеларускую
паэзіюяспасцігаюдушуБеларусі”.
Прароднуюмову,родныяпесніЯнка
Купалахорашаказаў:“Упесняхжарод
ныкрай,родныясловыжылііжывуць,і
жыцьбудуцьзаўсёды”.Імпрэзы,праве
дзеныя ў Самары з удзелам беларусаў,
тоепацвярджаюць.Якімеркаваннесу
часныхпсіхолагаўнаконттаго,штород
наямовазмомантунараджэнняпачынае
вызначаць светаўспрыманне кожнага з
нас, надзяляючы адметным бачаннем

рэчаў. А прыгожае свята ў гонар Дня
роднай мовы прайшло ў Доме дружбы
народаўСамарскайвобласці.Наягоса
бралісядзеці,зімійбацькі.Відацьбыло:
імнетолькірадаснагаварыцьіспяваць
народнаймове,алейслухацьтых,хто
размаўляенамовеіншай,таксамавельмі
цікава.ІрынаГлускаяадзначае,штотэ
матычная штогадовая выстава беларус
кіхкніг,друкаваныхСМІўДомедружбы
народаў,прысвечанаяДнюроднаймовы,
немалыінтарэсвыклікае:“Моладзь,пе
дагогізаўсёдынештановаедаведваюцца
прабеларусаў,нашугістарычнуюрадзі
му.Прыемнабачыць,якдзецірозныхна
цыянальнасцяўнабеларускаймовечы
таюцьвершы,спяваюць.Сёлетавыставу
наведалі навучэнцы 123й школы, 2й
гімназіі,аРадзівонБеразоўскі,Лізавета
Кузьміна,ПалінаГабавазсялаЕкацеры
наўкіБезянчукскагараёначыталівершы
ПетрусяБроўкі“Родныкрай”,“Мёртвая
вёска” і “Неўміручасць”; Пятра Глебкі
“Лес”.Падобныяімпрэзыўшматнацы
янальнымСамарскімрэгіёнеспрыяюць
умацаваннюдружбынародаў,пашырэн
нюродныхмоў”.
Выхаванцы беларускай нядзельнай
школы“Родныкут”ВарвараНянашава,
Ірына Сакалова, Уладзіслаў ды Эміль
Даутавы ў складзе шматнацыянальных
каманд паўдзельнічалі ў квэстгульні
дыінтэлектуальнымпаядынку.Каманда
“Дружба” (Эміль Даутаў і Варвара Ня
нашавабыліўёй)занялапершаемесца,
і ўсе былі ўшанаваны памятнымі дып
ломамі.
Падзячным лістом ад Дома дружбы
народаўзадапамогуўарганізацыі,пра
вядзенні святочных імпрэзаў у гонар
ДняроднаймовыадзначанаІнаСухачэў
ская, кіраўніца беларускай нядзельнай
школы“Родныкут”,якаядзейнічаепры
суполцы “РускаБеларускае Братэрства
2000”.Анапрыканцысвяточныхімпрэ
заў быў шматнацыянальны канцэрт. У
імпрагучалайпеснянабеларускаймове
“НебасхілЕўропы”—выконваўУладзі
слаўДаутаў,салістузорнагабеларуска
га вакальнага ансамбля “Очарование”.
Юнывакалістпацешыўгледачоўчысці
нёйголаса,уягонепаўторнаядушэўная
манера выканання — гэта, магчыма, і
ёсцьтое,штоперадаеццаўбеларусаўз
пакаленняўпакаленне.
Ад праўлення беларускай суполкі
асаблівуюўдзячнасцьІрынаГлускаявы
казвае“нашымдзецям,штопаўдзельні
чаліўсвяце,іхбацькам,атаксамаЮліі
ЦяплянскайдыТаццянеДаутавай—за
іх адказнасць, усебаковую дапамогу ў
арганізацыі й правядзенні мерапрыем
стваў”.
Мікалай Бойка

ВАХТА ПАМЯЦІ

Шлях ішоў праз Беларусь
Медаль “75 год вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх
захопнікаў” уручаны 95-гадоваму
ветэрану вайны Арсенію Падзейкіну, які жыве ў Кабардзіна-Балкарыі
Ветэранывайны,якіявызваляліБе
ларусь, жылі пасля распаду СССР на
тэрыторыяхпрактычнаўсіхпостсавец
кіх краін. І ў нашай КабардзінаБал
карскай Рэспубліцы таксама. Цяпер у
рэспубліцыжыве120удзельнікаўВялі
кайАйчыннайвайны,20зіхвызвалялі
Беларусь.Зкожнымгодаміхусёменш:
ваявацьзузростамнікомужнепадсілу.
ВосьіАрсенійКарнеевіч,якомумыўру
чалімедаль“75годвызваленняБелару

сі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў”,
летась адзначыў 95гадовы юбілей. Ва
ўручэнні ўзнагароды паўдзельнічалі
дэпутаты парламента КабардзінаБал
карыі,кіраўнікрэгіянальнагааддзялен
няпартыі“СправедливаяРоссия”уКБР
УладзімірКебекаўісакратарбюросаве
таРусланТокаў.Мыўсеразампаехалі
ўЦерскіраён,дзежывесённяветэран.
Медаль уручыў я. Арсеній Карнее
вічсустрэўнасветліва,распавёўшмат
цікавагапрасвойбаявышлях,якіпачаў
у1942мпадСталінградам,прайшоўу
44мпразБеларусь.Упрыватнасці,ве
тэран згадаў, як вызваляў горад Бары
саў.ВайнуёнзакончыўуЮгаславіі,за

Фота на памяць з ветэранам

баявыя подзвігі ўзнагароджаны ордэ
нам і медалямі. А з Беларусі юбілей
нымедаль—гэта,казаўзудзячнасцю,
чацвёрты. Мы павіншавалі ветэрана,
уручыліямуйгасцінец,пажадаліяшчэ
шматразоўсустрэцьДзеньПерамогі.
Павел Сідарук,старшыня
КабардзінаБалкарскагаграмадскага
руху“Заяднанне,сябры!”

Голас Радзімы чацвер, 12 сакавіка, 2020

ПА-ЗЯМЛЯЦКУ

Добрыя людзі ў Бранску
Актывісты Беларускага зямляцтва
ў Бранску на чале з Мікалаем
Голасавым аператыўна дапамаглі
супляменнікам, што аказаліся
ў складанай жыццёвай сітуацыі
КіраўнікБеларускагазямляцтваўБран
ску Мікалай Голасаў у чарговым пісьме ў
рэдакцыю расказаў, што напярэдадні Но
вага года жыхары беларускага горада Ма
ладзечна Ігар Камінскі ды яго пляменнік
МаксімпатрапіліўБранскуўнепрыемную
гісторыю.Паводлепапярэдняйдамоўленас
ці з мясцовым працадаўцам яны прыехалі
ўРасіюдляработыпанаймеўскладзебу
даўнічайбрыгады.Аднактаябрыгадабыла
ўжосфармавана,імужчынытакінезмаглі
нідзе працаўладкавацца, хоць і спрабавалі
тоезрабіць.Датагожіхрэчыбыліскрадзе
нызкамерызахоўванняаднойзкрам.Без
працыйжылля,вырашыліўрэшцебелару
сывярнуццададому,аднакгрошайнаквіткі
зусімнебыло.“Уроспачызбіралісянават
ісціўцаркву—прасіцьпадтрымкіўверні
каў,—якбачна,МікалайГоласаўусправу
супляменнікаў унік належным чынам.—
Пяцьначэйперабівалісяўчужыхпад’ездах,
навакзале.Анеяк,праходзячымімабудын
капавуліцыЧырвонаармейскай,убачыліна
імшыльдуБеларускагазямляцтванаБран
шчыне.Хоцьдзверыбылізачынены,аднак
суседзіпаофіседалінумармабільнагатэле
фонастаршыніпраўлення”.
Уявім сабе: надыходзіць Новы год, і ў
кожнага — свае клопаты, кожны заняты
падрыхтоўкайдасвята.АлежкаліМікалаю
Голасаву патэлефанавалі незнаёмыя людзі
сасваёйбядой,просячыдапамогі,тоёніх
уважліва выслухаў. Як аказалася, Ігар Ка
мінскі—ветэранАфганскайвайны,серба
нуўтамгора.Інедумаўжа,штоўмірнычас
можаўтакойскладанайсітуацыіапынуцца.
Прасіў адправіць іх ну хоць да Гомеля, а
там блізка й Рэчыца, дзе жыве яго сястра.
“АдГомелядаРэчыцы,якязразумеў,яны
планавалідабіраццанапапутках,—чытаем
далейупісьме.—Аднактэлефоннайсувязі
зсястройняма—боймабільнікскраліра
замзрэчамі.Засталіся,нашчасце,тэлефон
Максіма,пашпарты”.
Утакойсітуацыінадзвычайаператыўна
спрацавалі землякі з Бранска. Літаральна
праз гадзіну пасля тэлефанавання Ігар Ка
мінскізпляменнікамсядзеліўжоўмашыне
Сяргея Сцяпуры, аднаго з актывістаў зям
ляцтва.СяргейМіхайлавічідавёзіхдапры
межнагаНовазыбкава,даўгрошайнаквіткі.
РасчуленыІгарКамінскіпакінуўдабрадзею
свой хатні адрас, запрасіў яго ў госці. “Ён
быў вельмі ўдзячны за такую бескарыслі
вуюдапамогуземлякоў,збіраўсяпразСМІ
выказаць падзяку Сяргею Міхайлавічу за
чалавечнасць, узаемавыручку,— піша Мі
калайГоласаў.—Восьімывырашылірас
казаць,якпадНовыгодунаснаБацькаў
шчынез’явілісяновыясябры”.
Мы ўдакладнілі ў Мікалая Іванавіча,
што Сяргей Сцяпура — кіраўнік адной
камерцыйнай фірмы, працуе з беларускі
мі партнёрамі. Яму 55 гадоў, родам з сяла
Свяцк Бранскай вобласці: гэта на мяжы з
Веткаўскім раёнам Гомельшчыны. Яго ба
буля — Анастасія Рыгораўна, беларуска з
Веткі. А Свяцк — гэта стараверскае сяло,
якое пасля Чарнобыльскай аварыі было
моцназабруджанарадыяцыяйітамузнесе
на.Жыхарыжягоперасялілісяўасноўным
уВетку—горад,таксамавядомыдзякуючы
адметнайкультурытамтэйшыхстаравераў.
СяргейСцяпуразакончыўу80яГомельскі
кааператыўныінстытут,быўразмеркаваны
ўНавазыбкаўскіраёнБраншчыны,зчасам
перабраўся ў Бранск. Ён — адзін з найак
тыўных сяброў зямляцтва. У прыватнасці,
удакладняеМікалайГоласаў,паягонайіні
цыятыве сабраны былі звесткі пра вучо
бу знакамітага земляка Андрэя Грамыкі ў
Свяцкай земскай школе (яны выкладзены
наінтэрнэтсайцезямляцтва).ДачкаСяргея
Міхайлавіча,Даша—вучаніца10класа1й
бранскайшколы,актыўнаўдзельнічаеўім
прэзах,якіяладзіцьзямляцтва.
Іван Іванаў
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“Беларускія чытанні” ў Даўгаўпілсе
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Дзяржава выдзяляла фінан
саванне з агульнага бюджэту
адукацыі прапарцыйна пра
цэнтнаму складу насельніцтва
краіны. Беларусаў было амаль
2 адсоткі — такім быў і аб’ём
дзярждатацыйнашколы.Упра
цягтэмызагадчыцагістарычна
гааддзелаДаўгаўпілскагакрая
знаўчага й мастацкага музея
Валянціна Слаўкоўская прывя
лададзеныяпрабеларусаўДаў
гаўпілса на падставе перапісаў
насельніцтва. Упершыню ўсіх
пералічылі ў 1897м, і белару
самісябеназвалі2%.У1935м
колькасць беларусаў складала
3 адсоткі, у 1959м вырасла да
6. Пік прыйшоўся на 1995 год,
калі ў Даўгаўпілсе налічвалася
9,04% беларусаў, а на дадзены
момантнас—7адсоткаў.Дарэ
чы,прафесаркафедрыгісторыі
Даўгаўпілскага ўніверсітэта,
доктар гісторыі Хенрыхс Сомс
даканферэнцыінаінтэрнэтрэ
сурсеLatgalesdatістварыўраз
дзел“2020:Першыябеларускія
чытанні”, дзе можна знайсці
інфармацыю пра падзеі, асобы
беларускай дыяспары нашага
рэгіёнуўрозныягады.
З даклада “Райніс — аба
ронца беларускай культуры”
доктара філалогіі Валянціна
Лукашэвічаслухачыдаведаліся
цікавыяпадрабязнасцізжыцця
паэта. У прыватнасці, пра тое,
штодэпутатРайнісзтрыбуны
Сэйма падтрымаў аўтарыт эт
нага беларускага грамадскага
дзеяча Канстанціна Езавітава.
Ён жа выйграў суд у спрэчцы
са значным Латгальскім гра
мадскім дзеячам Францысам
Кемпсам, які вельмі непаваж
ліва казаў пра беларусаў, якія
жывуць у Латвіі. Магістр гіс
торыі, выкладчык кафедры
гісторыі Даўгаўпілскага ўні
версіт эта Дзмітры Аляхновіч
закрануў некаторыя аспекты
побытавагажыццябеларусаўу
ЛатвііўчасеДругойсусветнай
вайны — даклад зроблены па
мат эрыялах акупацыйнай прэ
сы. Нацысты выдавалі газеты
на рускай мове. Зноў былі ад
крыты школы нацменшасцяў.
Беларусы, якія былі апалітыч
ныя, разрозненыя, і пры мабі
лізацыінапрацыўНямеччыну
пацярпелі ў значна большай
ступені.Кандыдатфіласофскіх
навук,дацэнт,загадчыккафед
ры сацыяльнагуманітарных
навук Віцебскага дзяржаўна
га медуніверсіт эта Святаслаў
Кулік звярнуўся да праблемы
культурных архетыпаў у бе
ларускай ды латышскай куль
турах. А Максім Каралёў (той
жа ўніверсіт эт) закрануў тэму
“Латвійскіўплыўназахаванне
й развіццё каталіцкай рэлігій
насці ў БССР”. Некаторыя са
слухачоў канфер энцыі добра
памятаюць часы, калі верні
кі ехалі з Беларусі ў Латвію
на касцельныя набажэнствы,
каб прайсці споведзь альбо
абрад хрышчэння дзіцяці, па
колькі ў іх мясцовасцях кас
цёлы былі зачыненыя. Андр эй
Герберг (той жа ўніверсіт эт)
распавёў пра латышскія пасе
лішчы ў Віцебскай губерні на
мяжы XІX — XX стагоддзяў.
Латышы, якія мігравалі, жылі
на хутарах, побач з беларуса

етам и роботам даемы, празд
никиисвятыладим”.

За адным сяброўскім сталом

мі. Суседзі былі далучаны да
традыцый іншага народа: як
гучыць яго мова, як уладкава
ны побыт сям’і, якія стравы
ядуць, што носяць з адзення,
святы якія адзначаюць і якія
песні спяваюць. Такім чынам
адладжваўсядыялогкультур.
АлёнаІзергіназЦэнтрада
следавання беларускай куль
туры, мовы й літаратуры На
цыянальнай акад эміі навук
Беларусі расказала пра свае
цікавыя даследаванні. Яна вы
вучае беларускую школьную
адукацыюякфактарзахавання
этнічнай ідэнтычнасці бела
русаў замежжа (на прыкладзе
Літвы). А вучань 16й Даўгаў
пілскайсяр эдняйшколы,сябар
Беларускага культурнаасвет
ніцкага таварыства “Уздым”
Валеры Медунецкі прадставіў
прэзентацыюабсупрацыгара
доўпабрацімаў Даўгаўпілса й
Віцебска.
Па матэрыялах канфер эн
цыі будзе выдадзены зборнік.
Мыспадзяемся,што“Беларус
кія чытанні” будуць штогадо
вымі,зацікавяцьнавукоўцаўяк
зБеларусідыЛатвіі,такізін
шыхкраін,якіявывучаюцьбал
тыйскабеларускіясувязі.
Беларуская
дыктоўка ў Балтыі

Умець пісаць
па-беларуску — гэта сучасна

Паколькі канферэнцыя пра
ходзіла ў Дзень роднай мовы,
то дакладчыкі й слухачы “Бе
ларускіх чытанняў” паўдзель
нічалі ў напісанні дыктоўкі па
беларускай мове. Дарэчы, сё
лета ў фармаце анлайн яе пі
салі адначасова ў трох краінах
Балтыі: у Латвіі (Рыжская бе
ларуская асноўная школа імя
Янкі Купалы, Даўгаўпілскі
Цэнтр беларускай культуры й
таварыства “Уздым”, Екабпіл
скае таварыства “Спатканне”),
Эстоніі (Беларускае таварыст

ваўТаліне),Літве(Вільнюская
беларуская гімназія імя Фран
цішка Скарыны), а таксама ў
грамадскіхсуполкахКлайпеды,
іншыхгарадоў.Разамзбелару
самі замежжа спрабавалі свае

Выстава пра
Уладзіміра Караткевіча
У плыні канферэнцыі “Бе
ларускія чытанні” зладжана
была перасоўная літаратурная
выставапратворчасцьУладзі
міра Караткевіча (1930–1984)
з фондаў Дзяржаўнага музея
гісторыі беларускай літарату
ры(Мінск),зякімуЦБКёсць
пагадненне аб супрацы. “Быў.
Ёсць.Буду”—гэтайвершкла
сіка,ізборнікяговершаў.Так
названа й выстава пра жыццё
й творчасць класіка, агляд яе
вельмі прафесійна, эмацый
на, займальна зрабіла супра
цоўніца музея Вольга Гулева.
Яна адзначыла, што ў сваіх
творах пісьменнік ствараў ле
тапіс роднай зямлі, пра што
сведчацьягословы:“Безгіста
рычнага рамана, гістарычнай

Уласнаручная пячатка на імянную грамату

сілы ў філалогіі й дыпламаты
Беларусі.
Дыктаваў тэкст з Вільню
са вядучы акцёр Тэатрасту
дыі кінаакцёра Нацыянальнай
кінастудыі “Беларусьфільм”
Арцём Давідовіч. А мы пісалі
словы на роднай мове. Тэкст
прысвячаўся творчасці Уладзі
міра Караткевіча, 90я ўгодкі
якога будзем адзначаць сёлета.
У тэксце была й такая думка:
пісьменнік быў цвёрда перака
наны, што толькі пранікненне
ў гістарычную памяць народа
здольнаезабяспечыцьнепарыў
насць ланцуга паміж мінулым,
сучаснасцюйбудучыняйдыпе
расцерагчылюдзейадпамылак
іняшчасцяў.
У полацкага кнігадрукара
Праграма канфер энцыі бы
ла разнапланавай. Прывабіла
ўсіх(удзельнікаў,слухачоў,сту
дэнтаў) анімацыйная праграма
“Укнігадрукара”.Яепрадставі
ліартыстыТэатрагістарычнага
касцюма“ПолацкіЗьвяз”ігра
мадскага аб’яднання “Інт эгра
цыяініцыятыў”зПолацка.
Кожны ахвочы меў магчы
масць уласнаручна паставіць
сургучнуюпячаткунаімянную,
стылізаваную пад даўніну гра
мату. І забраць яе на памяць з
надзеяй наведаць старажытны
йцудоўныПолацк,бонаскрут
ку напісана: “Запрошаемы в
место Полоцк, где София Свя
таясветлонадушурозливае,а
Евфросиния премоцную ахову
чинит. Тут покой денным су

літаратуры ў цэлым не можа
абудзіцца нацыя, бо няма на
цыі без пачуцця гістарызму,
без спакойнага гонару за сябе
й проста самапавагі…”. Вы
става будзе даступная ў ЦБК
да31сакавіка.
Дарэчы, Вячка Целеш, вя
домыпедагог,грамадскідзяяч,
адзінсастваральнікаўбеларус
кай школы ў Рызе, старшыня
Аб’яднання беларускіх маста
коўБалтыі“Маюгонар”,кава
лер Ордэна Трох Зорак, прад
ставіўнаканферэнцыюдаклад
“Уладзімір Караткевіч і ўздзе

самізапаведзямі,якіяўсёжыц
цё натхняюць мяне працаваць
накарысцьАйчыны”,—падзя
ліўся дарагімі ўспамінамі Вяч
каЦелеш.
Тэатр ценяў
і конкурс малюнкаў
УладзімірКараткевічлюбіў
гасцяваць у Латвіі, дзе ў яго
было шмат сяброў, прысвяціў
ёй “Казкі янтарнай краіны”.
Гэтанарыс,лірычныязамалёў
кі пра Латвію на аснове ўра
жанняў і рэальных гісторый,
якія чаргуюцца з казкамі пра
латышскую зямлю. Напісана
ўсё паэтычна й алегарычна, з
гумараміпавагай.Апрэм’еру
пастаноўкі “Казка пра срэбна
гапеўніка”паматывах“Казак
янтарнайкраіны”ўфармацей
тэхніцы “тэатра ценяў” пака
зала наша тэатральная студыя
“Паўлінка”.Казкатаяапавядае
пратужліваеняроўнаекаханне,
пра спагадлівае сэрца пеўніка,
які чуў песню зямлі й выра
таваў свайго майстра Лата ад
спалення на вогнішчы. Пеўнік
па гэты час назірае са шпіля
сабора Святога Пятра за па
радкамуРызе,заўсёдыгатовы
дабромперамагчыліха.Надзі
вазахапляльнаейнезвычайнае
прадстаўленнеўсеглядзелі,за
таіўшыдыханне.
“Казкі янтарнай краіны” —
такі конкурс дзіцячых малюн
каў аб’явіў Цэнтр беларускай
культуры. Паўдзельнічаць у
ім могуць школьнікі ад 7 да
15гадоўзЛатвіі,Літвы,Эсто
ніі. Працы можна выконваць у
любой тэхніцы, фармат папе
ры—А3іА4.Малюнкітрэба
да 1 лістапада прынесці альбо
даслаць па пошце ў Цэнтр бе
ларускай культуры Даўгаўпіл
са (Alejas іela, 68, Daugavpіls,
Latvіja, LV5401). У электрон
ным выглядзе працы не пры
маюцца. Падвядзем вынікі,
ушануем лепшых аўтараў ды
адкрыемвыставумалюнкаўпе
раможцаў — у лістападзе: да
днянараджэнняУладзіміраКа
раткевіча.
Прыгожа й гарманічна да
паўнялі нашы “Беларускія
чытанні” выступленні гур
тоў “Купалінка”, “Пралескі”,
“Спадчына”. Душэўныя песні
прароднуюмову,прамалуюра

На “Беларускіх чытаннях” былі й спяванні

яннеяготворчасцінасамасвя
домасць беларусаў Латвіі”. Ён
пазнаёміўся з пісьменнікам у
1976годзе,калітойадпачываў
у Юрмале. З ім завязалася пе
рапіска, былі яшчэ сустрэчы.
“Усяго я атрымаў ад Уладзімі
ра Караткевіча 9 ягоных кніг з
вельмідарагімідлямяненадпі

дзімуарганічнаўплялісяўтэму
канферэнцыідысталілагічным
завяршэннем новай, надзвычай
цікавайімпрэзы.
Жанна Раманоўская,
Марыя Памецька,
Цэнтрбеларускайкультуры,
г.Даўгаўпілс.
Фота:Марыя Памецька.
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“Традыцыя” — у спевах і музыцы
Новая для Беларусі ўстанова Сержука Доўгушава будзе знаёміць сучаснікаў з беларускай традыцыйнай культурай
СяржукДоўгушаўвядомыў
нашайкраінеякспявак,музыка
й культурны дзяяч. Ён ахвотна
ездзіць па беларускіх гарадах
і мястэчках, знаёміць іх жыха
роўзтрадыцыйнымімузінстру
ментамі. Яго “Спеўныя сходы”
збіраюць тых, хто любіць спя
ваць беларускія песні разам. А
створаныімгурт“Vuraj”вельмі
ўдала эксперыментуе з аўтэн
тычнымі спевамі: так з’яўля
юцца новыя творы з адметным
гучаннем.
Нядаўна Сяржук Доўгушаў
заснаваў установу “Традыцыя”,
стаў яе дырэктарам. Такую наз
вуранеймеўпраектпаразвіцці,
пашырэнні беларускай трады
цыйнай музыкі. У ягонай плыні
выпускаліся ўнікальныя кам
пактдыскізфальклорам,право
дзіліся канцэрты аўтэнтычных
гуртоў, майстаркласы, “Спеў
ныя сходы”, этнаграфічныя экс
педыцыі. Мы сустрэліся з Сер
жуком,кабдазнацца:якіязадумы
ўдырэктарановайустановы?
— Сяржук,
раскажыце
крыху пра гурт “Vuraj”.
—“Vuraj”спалучаебеларус
кі фальклор з элементамі роз
ных стыляў сучаснай музыкі.
Мы займаемся ў нейкім сэнсе
кампазітарскай дзейнасцю, калі
на аснове народнай кампазіцыі
ствараеццасвая,аўтарская.Але
ялічу,штопавінназахоўваццай
чыстае выкананне старадаўніх
песень. Бо не для таго ж нашы
продкі стараліся данесці іх вя
лізную энергію, непаўторнасць
праз стагоддзі, каб яны былі
зменены. Некаторыя артысты
сёння імкнуцца пераняць мане
ру выканання ў аўтэнтычных
спевакоў. Але ж і яны граюць
неадзінуадзінтак,якграліра
ней. Нават у гэтым выпадку ў
выкананне прыўносіцца штось
цісваё.Тамумневельмідаспа
добы мікс: сумесныя канцэрты
“Vuraj”заўтэнтычнымігуртамі.
Напрыклад,вяснумысустракалі
разамзгуртом“Варган”ікапэ
лай “Колісьнія”. Нядаўна вый
шаў альбом з песнямі “Vuraj”,
апобачуім—спевынароднага
гурта“Бабіналета”.Ітуткожны
можа выбіраць: слухаць нас ці
аўтэнтычных выканаўцаў. На
шая задача, як паслядоўнікаў,
перадацьнаступнікамстарадаў
ніяпеснімаксімумунязменным
выглядзе.Даўсягомыімкнёмся
знаёміцьлюдзейзмаладымігур
тамі, якія выконваюць беларус
куютрадыцыйнуюмузыку.
— Ведаю, што вы ездзіце па
вёсках, каб знайсці аўтэнтыч
ных спевакоў, запісаць іх спе
вы. Ужо выдадзена шмат кні
жак з кампактдыскамі. Якія з
іх у нядаўнім часе?
—Летась пабачыла свет
кніга з дыскам бяседных пе
сень. Упершыню ў ёй пададзе
ны 34 бяседныя песні з розных
куткоўБеларусі.Некаторыязіх
былізапісаныяшчэў1962годзе
ўчасеэкспедыцыйфалькларыс
таў.Увыданнірасказваеццапра
песеннуютрадыцыюбеларусаў,
змешчаны фотаздымкі з сямей
ных архіваў спевакоў з народа.
Запісы на дыску падзяляюцца
надзвечасткі.Першая—песні
й найгрышы з архіва Інстытута
мастацтвазнаўства, этнаграфіі

й фальклору імя Кандрата Кра
півы НАН Беларусі. Другая —
студыйныязапісыТаццяныПес
някевіч, зробленыя пераважна
ў студыі Дома радыё ў Мінску.
Прэзентацыі кнігі “Бяседныя
песні”прайшліўМінску,Гоме

Сяржук Доўгушаў

лі, Любані, Салігорску. Сёлета
ж яе аўтары збіраюцца прад
ставіць выданне ў Полацку й
Гродне.Дыскусерыі—другіпа
ліку. Першы называўся “Муж
чынская традыцыя”. Асобна
выходзіў дыск “Музыка Полач
чыны”. (Пра тое гл.: “Спеўныя
традыцыі Полаччыны” — ГР,
26.10.2018.— Аўт.) Апошнім
часам спрабую тлумачыць лю
дзям: што такое мужчынская
традыцыя спеваў. Гістарычна
склалася, што мы пра яе мала
ведаем. Жанчыны спявалі ка
ляндарнаабрадавыя песні — а
ў мужчын быў адмысловы рэ
пертуар:маладзецкія,касарскія,
бяседныя,лірычныя,вайсковыя,
жартоўныя, сацыяльныя… У
нас выходзіў дыск вясельных
традыцый.
— Сотні людзей, зацікаўле
ных беларускай музыкай, яд
наюць сёння “Спеўныя сходы”.
Чым яны прыцягальныя?
—“Спеўныясходы”ўБела
русіправодзімразнамесяц.Па
шыраем геаграфію. Цяпер яны
дзейнічаюцьнетолькіўМінску,
алеіўГродне,Брэсце,Віцебску,
Бабруйску, Маладзечне, Вілей
цы. Што гэта за з’ява? Нашы
“Спеўныя сходы” збіраюцца ў
часерозныхфэстаў,святіпрос
та на вуліцах: мы развучваем і
спяваем беларускія песні разам
зусіміахвочымі.Спявалісяпес
ні з Полацкага сшытка, раман
сы Міхала Клеафаса Агінскага
й Станіслава Манюшкі, песні
першайідругойпаловыXXста
годдзя, каляндарнаабрадавыя
песні… Часцей — у Мінску.
Можнасказаць:угарадскіхумо
вах мы прэзентуем у нейкім
сэнсе “вясковую традыцыю”.
АлежбольшасцьжыхароўМін
ска — былыя вяскоўцы, таму й
шмат ахвотных паўдзельнічаць
у майстаркласах, у традыцый
ныхтанцахіспевах.Ініцыятыва
займела шмат прыхільнікаў. А
неякязрабіўбеларускі“Спеўны
сход”, калі вандраваў па Аме
рыцы: у студэнцкім мястэчку ў
АфінахпрыУніверсітэцештата
Агайа.Кабразвучыцьпесніра
замзамерыканцамі,япісаўсло
вылацінскімілітарамі.Намуда
лосявывучыцьвеснавуюпесню
“Медуніцалугавая”.Наступным
днём запрасілі мяне на канцэрт
мясцовагагуртаВrotherHіll(му

зыкі граюць народную музыку
рэгіёна Апалачы). Прадставілі
слухачам у зале. А потым пра
панаваліўсімузяццазарукіды
павесцікарагодпаднашупесню
“Медуніца лугавая”, якую мы
разам развучылі напярэдадні.
Мнебыловельміпрыемна!
— Найбольш плённым на
розныя імпрэзы, вы неяк ска
залі, быў мінулы год. Ладзі
лася некалькі фэстаў. Што за
яны?
—Летась у жніўні ў плыні
праекта “Традыцыя” ўпершы
нюўБеларусіпрайшоў“Вясел
лефэст”—гэтафэствясельных
традыцый. Гасцінна сустракала
нас аграсядзіба “Стулы”, што
ў вёсцы Стойлы Пружанска
га раёна Брэстчыны. У свяце
паўдзельнічала 14 гуртоў, пера
важнапалескія.Кожнызіхпрэ
зентаваў свой вясельны абрад.
Напрыклад, народны аўтэнтыч
ныфальклорныгурт“Хатовічы”
выканаў вясельны абрад “За
стрыг”,якібытуездаўнаўвёсцы
Хатынічы Ганцавіцкага раёна
Брэстчыны—адтульіпрыехаў
гурт.Выступалійбеларускіяму
зычныякапэлы.(Летасьужніў
ні ў сацсетцы twіtter мінскай
крамы Symbal.by з’явіўся такі
тэкст: “Сяржук Доўгушаў і Ві
ялетаНікіцікзладзілівяселлеў
аўтэнтычнымфармаце.—Рэд.)
А ў верасні мы правялі пер
шыФэсттрадыцыйнайбеларус
каймузыкіпадназвай“Раёк”—у
дворыку Нацыянальнага гіста
рычнагамузея.Сабралісямузыкі
з розных куткоў Беларусі. Былі
аўтэнтычныя гурты з Палесся й
нетолькідыбольшсучасныя,ся
родякіхінашэтнагурт“Vuraj”
(“Вурай”),гуртыRelіkt,Harmonіc
StyleProjectдыіншыя.
Улістападзезладзіліпершы
Фэст яўрэйскай музыкі “Lіtvak
Klezmer Fest”. Адным з аргані
затараўсвятабыўія.Наімгу
чала традыцыйная клезмерская
музыка. Традыцыя клезмераў
узнікла ва Усходняй Еўропе: як
спалучэннемузыкіўсіхнародаў,
якіяжылітут,апасляпашыры
лася ў ЗША ды іншых краінах
дзякуючы яўрэйскім эмігран
там.Нафэстпрыехаліталенаві
тыямузыкізАўстрыі,Германіі,
ЗША, Польшчы, Украіны —
большзадзясятаквыканаўцаўі
бэндаў.Выступалійгодныяму
зыкізБеларусі.
— Сяржук, а чаму рап
там — зварот да яўрэйскай
культуры?

У этнаэкспедыцыі

—Жаданнезладзіцьфэстяў
рэйскай музыкі ўзнікла ў мяне
пасля знаёмства з музыкам Зіс
ламСляповічам(цяперёнжыве
ў НьюЁрку). Зісл вядомы вы
канаўца,даследчыкізбіральнік

яўрэйскіхпесеньуБеларусі.Ён
кіраўнікгуртаLіtvakus.Дарэчы,
упершынюўсваіхвандроўкахза
мяжойяпачуўіслова“літвакі”:
так даўней называлі тых яўрэ
яў,якіяжылінабеларускіхілі
тоўскіхземляхзчасоўВялікага
княства Літоўскага. Спадчына
літвакоў стваралася на працягу
стагоддзяў і стала неад’емнай
часткай гісторыі, культуры Бе
ларусі,нашайтрадыцыі.Цікава,
што некаторыя яўрэйскія песні
раней гучалі на беларускай мо
ве. Яўрэі й беларусы музычна
й культурна паўплывалі адзін
на аднаго. Можна сказаць, што
цяпер музыка клезмераў вярта
еццаўБеларусь.У2019мяпа
чаўладзіцьяўрэйскія“Спеўныя
сходы”: Zіngeray. Падобныя ім
прэзыпрайшліўМінску,Гомелі,
ВіцебскуйБабруйску.
Нанашых“Спеўныхсходах”
гучаліяшчэйпольскія,шведскія
песні.Мнеспадабаласяўсіхпа
ядноўваць.Іўхуткімчасеямаю
намерправесцітатарскія“Спеў
ныясходы”—уІўі,наГродзен

моўныя “Калядныя ялінкі”. Я
быў аўтарам, вядучым і ладзіў
тыяімпрэзы—разамзмінскай
тэатрамстудыяй “Варгін”, дзі
цячым фальклорным гуртом
“Калыханка”зМіханавіч,музы
камізгурта“Vuraj”.Можнабы
лопабачыцьбатлейку,патанца
ваць пад жывую традыцыйную
музыку, разам паспяваць свя
точныяпесні,павадзіцькараго
ды, паўдзельнічаць у гульнях.
Хуткамыпачнёмладзіцьстара
жытныя святы Гуканне вясны,
Купалле ды іншыя. Да таго ж
маем намер выдаваць дзіцячыя
кнігі беларускіх песень з нота
мідлянастаўнікаў:хайразвуч
ваюцьіхзвучнямінаўрокаху
музычныхшколах.
— Ведаю, і за мяжу вы
ездзіце з асветніцкай мэтай.
Што звычайна прэзентуеце ў
замежжы?
—Замежнікаўятаксамаімк
нуся знаёміць з традыцыйнай
беларускайкультурай,ітоеўіх
выклікае вялікую цікаўнасць.
Звычайна паказваю фільм пра

Сяржук Доўгушаў і Віялета Нікіцік гуляюць вяселле

шчыне, дзе татарская суполь
насцьнайбольшая.
— Цяпер вы дырэктар но
вай установы. Якія планы ма
еце?
—Шмат рознага плануец
ца. Маем намер займацца аду
кацыйнай дзейнасцю. Хочам
адкрыць школу традыцыйна
га мастацтва, куды дзеці й да
рослыя, незалежна ад узросту,
змогуць прыходзіць і вучыцца
іграць на колавай ліры, дудач
ках, дудзе, скрыпцы, жалейках
ды іншых традыцыйных бела
рускіх інструментах. У шко
ле павінны быць і розныя віды
народных рамёстваў, што былі
пашыраны па ўсёй Беларусі:
выцінанка, ганчарства, ткац
тва, разьба па дрэве ды іншыя.
Наша школа ствараецца пакуль
напрыватнымузроўні.Алеяза
тое, каб такія школы працавалі
йпрыдзяржаўныхнавучальных
установах.Уіншыхкраінахяны
створаны нават пры музычных
акадэміях. Менавіта школ тра
дыцыйнага мастацтва ў нас не
хапае, а патрэба ў іх даўно ад
чуваецца. Калі мы на Каляды
ездзілі ў Магілёў, каб правесці
дзіцячыранішнік,тобацькіпра
сілі адкрыць такую навучаль
ную ўстанову. Яны ўжо сёння
гатовыя вадзіць туды дзетак.
Дарэчы,длядзяцейназімовыя
святы мы праводзілі ў розных
гарадах музычныя беларуска

спеўныятрадыцыіБеларусі.По
тым даю канцэрт, а напрыкан
цымыразвучваемзімінекалькі
беларускіх песень і спяваем іх
разам. А ў Чыкага і НьюЁрку
я ўпершыню правёў свята “Жа
ніцьба Цярэшкі”. Гэта бела
руская аўтэнтычная Калядная
гульня, ладзіцца ж яна, каб па
знаёміцьпаміжсабойнежанатую
моладзь.Гульнясуправаджаецца
народныміабрадамі,песняміды
танцамі.Асёлетаўжотамспра
бавалі правесці “Жаніцьбу Ця
рэшкі”самастойна.
ЯкінаБацькаўшчыне,ярас
павядаю пра традыцыйныя бе
ларускія музычныя інструмен
ты. Напрыклад, расказваю пра
гісторыю з’яўлення ліры, па
казваю,якнаёйграюць.Вельмі
люблюдраўляныядухавыямуз
інструменты і збіраю іх. Граю
на сапілках, жалейках, розных
дудачках,ліры,акарынерыбе…
У маёй калекцыі ёсць фуяра —
традыцыйны славацкі драўля
ныдухавыінструмент,армянскі
дудук, японская флейта, нават
флейтаплеменіНаваха.НаБай
кале мне падаравалі сапраўдны
шаманскі бубен. Дарэчы, хоць
называюць мяне мульціінстру
менталістам,алежпаадукацыі
я канцэртны спявак. Закончыў
БеларускуюдзяржаўнуюАкадэ
мію музыкі, 8 гадоў быў саліс
тамуБелдзяржфілармоніі.
ГутарылаГанна Лагун

РАДЗІМАЗНАЎСТВА
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Ужо ў блізкім да нас часе
шмат зрабіла для развіцця ня
свіжскагагістарычнага,літара
турнага краязнаўства Клаўдзія
ШышыгінаПатоцкая (1935–
2005)—настаўніцабеларускай
мовыйлітаратуры,краязнаўца.
Многіяведаюцьяекнігі“Музы
Нясвіжа”, “Паданні Нясвіжа”,
“Скарбы Нясвіжа”, “Нясвіж і
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Ужо самі вуліцы Нясвіжа жадзеньАнар энапісаўблізка ментальнае сведчанне творцы:
гавораць пра “літаратурны ха мусябрумадамКарро:“Толькі “...Нашых дзядоў сцябалі езу
рактар” старадаўняга месца. Выпавінныдаведаццаадмяне іты, нашых бацькоў хвасталі
Мяркуйце самі: гарадская та пра шчаслівую развязку вялі айцы піяры, і мы паспыталі
паніміка звязана тут з імёнамі кай і дзівоснай драмы сэрца, базыльянскайрозгіабодаміні
ЯнкіКупалы,ЯкубаКоласа(да якая доўжылася шаснаццаць канскай дысцыпліны. Але ня
вуліц дадаюцца й завулкі, на гадоў.Трыднітамуяажаніўся хай за тыя розгі ўшануюць іх
званыя ў гонар народных пес з адзінай жанчынай, якую ка нябёсы! Так, здорава яны луп
няроў Беларусі), Францыска хаў, якую кахаю яшчэ больш, цавалі,калібылозашто,алей
СкарыныйМікалаяНякрасава, чымраней,ібудукахацьдаса любілі яны дзяцей сард эчна й
шчыра, старанна іх настаўлялі
АдамаМіцкевічадыУладзіміра майсмерці.—Рэд.)
Равеснік Адама Ржэвуска ўнавуцыйверыдыстрогаса
Маякоўскага, Максіма Горка
гайАндрэяМакаёнка,Міхаіла га—польскідраматургМіхал чылі за маральнасцю — шмат
Лермантава й Фёдара Даста Іеранім Бжастоўскі, які нара кагодаланашамукраюіхуваж
еўскага, Максіма Багданові дзіўсяўНясвіжыў1760годзе. ліваяапека”.
Расказваючы пра польскія
ча. Шкада, праўда, што няма Маршалак Завілейскага павета
ў горадзе пакуль вуліц Адоль (1795), у 1801–1805 гадах ён літаратурныя адрасы ў Нясві
фа Янушкевіча й Канстанціна быўначалешляхтыВіленскай жы, згадаем імя Юзафа Ігна
Паўстоўскага.Першызіхнара
дзіўсяўНясвіжы,арускіпраза
іклячыўсяўваеннымшпіталіў
НясвіжыўПершуюсусветную
вайну. Літаратурная тапанімі
каНясвіжатакцііначай,алеж
сведчыць,штогорадважныдля
краязнаўстваўзвязкуякзбела
рускай,такізрускай,польскай
літаратурамі.
З ураджэнцаў Нясвіжа —
польскі літаратар, а таксама
польскі ды расійскі чыноўнік
Адам Ржэвускі (1760–1825).
Нарадзіўся Адам Станісла
вавіч у замку як родавым ма
ёнтку свайго дзеда (па маці)
Міхала Рыбанькі. Ужо ў 27
Міхал Бжастоўскі
Адольф Янушкевіч
гадоў быў амбасадарам у Да
ніі! Пакінуў пасля сябе творы губерні. Удзельнік паўстання цыя Крашэўскага: “пружан
палітычнага характару. Вя Тад эвуша Касцюшкі. Аўтар скі Дзюма” напісаў больш за
домасць мае яго “Запіска пра некалькіх драматычных тво 600 тамоў раманаў, аповесцяў,
цараванне караля Станіслава раў.Найболейвядомаяп’еса— гістарычных нарысаў! Кра
Аўгуста”, а таксама “Размовы “РыцарыЛебедзя—рыцарская шэўскі спалучаны з горадам,
пра царства мёртвых”, “Заўва драма ў пяці актах, напісаная бо напісаў раман “Кароль у
гі на польскія законы”. Адам арыгінальнымі вершамі”. За Нясвіжы”, прысвечаны, як вя
Ржэвускі — аўтар і лірычных дзяржаўную,палітычнуюдзей дома,канкрэтнамугістарычна
вершаў, ён перакладаў элегіі, насць адзначаны Мальтыйскім муэпізоду.
Канешне, калі будзе напі
трагедыі старажытнарымска орд энам, кавалер орд эна Бела
сана ёмістая, і не фрагментар
га пісьменніка Альбія Цібула. гаАрла.
УНясвіжыўдамініканскай ная літаратурнакраязнаўчая
Увогуле сям’я Адама — парт
рэт і часу, і двух стагоддзяў у школе з 1833 па 1836 год ву гісторыяНясвіжа,тоўтымле
розныхпраявахрасійскаполь чыўся пісьменнік Уладзіслаў тапісе будуць згаданы імёны
скіхдачыненняў.КацярынаРа Сыракомля. Заканчваў ву можа сотняў паэтаў, празаікаў,
дзівіл, унучка палітыка
драматургаў. І, пэўна ж,
йпісьменніка,сталавя
бальшыня старонак апо
домай для свайго часу
ведубудзеспалучаназНя
літаратаркай. Гэта пра
свіжскім палацавазамка
яе як пра пісьменніцу
вымкомплексам.Усценах
й вялікую авантурыст
замка ўжо ў XX стагоддзі
ку расказаў Валянцін
працаваў савецкі сана
Пікуль у гістарычнай
торый, у які адпачываць
мініяцюры“ДамазГоц
прыязджалі многія пісь
кага альманаха”. Адна
меннікі. У часе адпачын
дачка Адама Ржэвуска
куўсанаторыіпайшоўна
га, Эвяліна Канстанцыя
вечны спачын народны
Вікторыя, некаторы час
паэтБеларусіАркадзьКу
была жонкай Анар э дэ
ляшоў. У Нясвіжы праца
Бальзака. (Першым яе
ваўдоўгічас—з1945па
мужамбыўВацлаўГан
1978 год — настаўнікам
скі, таму і ў гісторыю
беларускай мовы й літа
жанчына ўвайшла як
ратуры паэт Паўлюк Пра
Эвяліна Га́нская, наро
нуза.Ягоімяносіцьсёння
джанаяграфіняРжэвус
Нясвіжская цэнтралізава
кая(папольскуEwelіna
ная раённая бібліят эка. У
C o n s t a n c j a  V і k t o r і a
мясцовым райкаме кам
Hans ka, 1801–1882),
Графіня Эвяліна Ганская (у дзяцінстве самола працаваў першым
польская памешчыца Ржэвуская). Карціна Фердынанда Георга сакратаром напрыканцы
Вальдмюлера, 1835 г. 60хгадоўпісьменнікУла
й руская падданая. 14
сакавіка 1850 года Бальзак аб чобу таксама ў дамініканскай дзімір Ліпскі. Відаць, першая
вянчаўся з Эвялінай у касцёле школе ўжо ў Наваградку: у кніга яго нарысаў — “Райко
св. Барбары ў Бярдзічаве, за 5 1837м.Пратагачаснуюадука маўскіябудні”—якразбылаз
месяцаўдасвайгоскону,іўтой цыю захавалася цікавае даку “нясвіжскіміадрасамі”.

ЛЮБОЎ МА ЛЫШАВА

З Міра да Нясвіжа выпраўляемся ў чарговую літаратурнакраязнаўчую вандроўку. Там зусім блізка: кіламетраў 30. У каго
пасля знаёмства з палацавым комплексам “Мірскі замак” будзе
часу — завітайце і ў Нясвіж. А можна й па цэлым дні правесці
ў абодвух знакавых месцах, калі ўсё аглядаць няспешна.

Уладзіслаў Сыракомля

Радзівілы”, “Чорная дама Ня
свіжскагазамку”.
Нясвіжскі дзяржаўны ка
леджносіцьімяЯкубаКоласа:
з2008года.Каліжадкручваць
гісторыю назад, то з 1984га
ў горадзе было Нясвіжскае
педвучылішча, раней (1944–
1956) — педвучылішча імя
Якуба Коласа. У 1956м тую
ўстанову скарацілі, а навучэн
цаў накіравалі ў Пінскае пед
вучылішча. А ў 1875м працу
распачала Нясвіжская настаў
ніцкаясемінарыя.Сяродяевы
пускнікоў — этнограф, бацька
МаксімаБагдановічаАдамЯго
равіч Багдановіч, Якуб Колас,
КузьмаЧорны…
Шкада, што ў Нясвіжы ня
ма пакуль вуліцы Адольфа
Янушкевіча: паэт, этнограф,
рэвалюцыйны дзяяч нарадзіў
ся ў 1803 годзе. Дарэчы, наш
зямляк—прататыпАдольфаў
ІІІчастцыпаэмы“Дзяды”Ада
маМіцкевіча,сябрапаэта.На
радзіўся Адольф Янушкевіч у
самім замку, у сям’і небагатай
шляхты, якая жыла пры двары
Радзівілаў. Хлопчык быў хры
шчоны МіхаламІеранімам Ра
дзівілам. Адольф Янушкевіч
вучыўся ў дамініканскай шко
леўНясвіжы.У1821–23гадах
быў студэнтам літаратурнага
факультэта Віленскага ўнівер
сіт эта. Уваходзіў у тайнае та
варыства філарэтаў. Першай
публікацыяй Адольфа была
сентыментальная паэма “Ме
літон і Эвеліна”. Ён прымаў
удзел у паўстанні ў лістападзе
1830года.Учасебоюбыўпара

нены, трапіў у палон. Асудзілі
паўстанца да смяротнага пака
рання,якоезамянілівечнайвы
сылкай.Патрапіўнашзямляку
Табольск, затым у Ішым (поў
начКазахстана).Пасляастрога
быўнавольнымпасяленні.Вы
пісаўзродныхмясцінуласную
бібліятэку.ПасябраваўзГуста
вам Зялінскім, рускім паэтам
і дзекабрыстам А.Адаеўскім.
У жніўні 1841 года пераехаў у
Омск. Вывучыў казахскую мо
ву. Шмат падарожнічаў па ка
захскіх (тады яны называліся
кіргізкія) стэпах, запісваў ка
захскі фальклор. У часе экспе
дыцыі1846годасклаў“Дзённік
паездкі ў Сібір”. Матэрыялы
Адольфа Янушкевіча, прысве
чаныя Казахстану й казахам,
выйшлі асобнымі кнігамі на
польскай, рускай ды іншых
мовах. Цяпер у гарадах Казах
стана—НурСултане,Алматы,
УсцьКаменагорску—ёсцьву
ліцы,якіяносяцьімянясвіжча
ніна. То варта б назваць імем
Адольфа Янушкевіча па адной
звуліцуНясвіжы,Дзяржынску
(ён пахаваны на могілках пры
вёсцыДзягільнаДзяржынскага
раёна),дыіўМінску.
Яшчэ адно літаратурнае
імя згадваецца ў звязку з Ня
свіжам: у 1881 годзе ў горадзе
нарадзіўся Іосіф Бекер. Ён
закончыў Сімферопальскую
гімназію, быў вольным слуха
чом Пецярбургскага ўніверсі
тэта. Працаваў у газетах “Но
вая жизнь” і “Ленинградская
правда”. Друкаваўся ў розных
пецярбургскіх, ленінградскіх
перыядычных выданнях. Напі
саў некалькі кніг — “Вялікая
расійская рэвалюцыя” (Віль
ня, 1920), “Барацьбіты рэва
люцыйнага друку” (Масква,
1929), “Акадэмія Мастацтваў:
Гістарычнынарыс”(Ленінград,
1940; у суаўтарстве з І. Брод
скім,С.Ісакавым),“Міцкевічу
Пецярбурзе”(Ленінград,1955).
Літаратурны Нясвіж — гэ
та імёны, лёсы й шмат каго
з яўрэйскіх пісьменнікаў. У
1876 годзе нарадзіўся праза
ік, перакладчык, драматург
Фальк Гальперын. Працаваў
настаўнікам у Мінску, Вільні,
Варшаве. Напісаў шмат кніг
длядзяцей.Уражваетакіфакт:
Фальк Гальперын выдаў каля
100(!)кнігнаіўрыцедыідзіш.
Нахем Ліпоўскі,якінарадзіўся
ўНясвіжыў1874годзе,засна
ваў у Вільні яўрэйскі народны
тэатр, напісаў некалькі п’ес.
РодамзНясвіжатаксамаяўрэй
скія літаратары Макс Рэйзін і
Нісан Тураў.
Алесь Карлюкевіч
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Голас Радзімы чацвер, 12 сакавіка, 2020

Разнамоўе цёплае, сяброўскае
Працяг нататкаў пра сустрэчу прадстаўнікоў розных культур і народаў
у мінскай кнігарні “Дружба”

роўства. Штогод мы праводзім
у Астрахані абласны конкурс
літаратурныхперакладаў:нідзе
ў Расіі больш на абласным уз
роўнітакоганяма.Усеахвочыя
могуцьзпадрадкоўнікаўрабіць
пераклады. Лепшыя становяц
ца лаўрэатамі. Для мільённай
вобласціўдзелсотнічалавек—
проста выдатна! І беларускія
вершы перакладаюцца ў нас.
Ёсцьцэнтрлітаратурнагапера
кладу,працуенаграмадскіхпа
чатках. За пяць апошніх гадоў
мывыдалі19кніг”.
НагэтыразЮрыйШчарба
коўпрывёзкнігу“МаладаяБела
русь”.Удакладніў:“Тутапошнія
Юрый Шчарбакоў: “У многіх месцах,
Літаратуразнаўца Алесь Бельскі (злева)
маеперакладыбеларускіхаўта
дзе я бываў, людзі цёплыя сэрцам.
і Закі Алібаеў, старшыня Саюза пісьменнікаў
раў.Хоцьперакладаўязмногіх
А ў Беларусі — яны проста свае”
Рэспублікі Башкартастан
моў,алетут—сваяцяжкасць:з
Паза межамі публікацыі
беларускайнельганікудыўбок
“Разнамоўе сяброў у кнігар “С любовью к тебе,
вільнуць, бо мовы ж блізкія.
“З любоўю іду,
ні«Дружба»”(ГР,26.02.2020) Беларусь!”
Рытміку,асноўнызместверша
Беларусь!”
засталіся некаторыя важныя
кожны бачыць, асабліва ў Бе
дэталізнакавайсустрэчы,што Твердабелорусскаяречь
ларусі.Утыміскладанасць,і
Мнецвёрдасцьяе—ажбаліць,
ладзіласяўплыніXХVІІМін Икажетсядажесуровой.
цікавасцьтакойпрацы”.
Ічуюццасловысурова...
скайміжнароднайкніжнайвы Акакжеиначе?Беречь
Юрый Шчарбакоў пера
ЯкМаціўстаебараніць
ставыкірмашу.Там,нагадаю, Родноеобязанаслово.
клаўцыклвер
шаўАлесяБада
СвойродБеларускаяМова.
гаварыліпрасяброўстваліта
ка,якіўвайшоўуновуюкнігу.
ратур,культурінародаў,якое Онанелатаетпрорех
А ў падарунак аўтару госць
Ёйнаеўрапейскімкрыжы
ўмацоўваецца намаганнямі Чужойиноземноюлаткой.
Распяццапрыйшлося—ідыхаць, прывёзперакладверша“Ліста
пісьменнікаў, перакладчыкаў. Достоинствакрепокдоспех,
пад”,“надняхзроблены”.Яго
Іжыць...Інахісткаймяжы
Папярэдні тэкст заканчваўся Внемтряпкастановитсятрапкай. Адводзіцьбязмоўнасціліха.
йчытаўукнігарні“Дружба”.З
аповедам пра выступ Валеры
удзячнасцюказаўпрасяброўу
Беларусі,пратое,шточацвёр
Тургая,народнагапісьменніка Каквпущезаветной,крепки
Якдрэўвекавыхкарані,
тыўжоразудзельнічаеўміж
Чувашыі.Які,дарэчы,некаль Здесьвечныекорнисвободы.
Тутрухпрыхаванысвабоды—
народным сімпозіуме “Пісь
кіразоўдобрымсловамзгадаў Враговразбивалисьполки
Івечнытойрухнеспыніць,
меннік і час”, і што заўсёды
творчыяпраекты,утымлікуй Скольразтутотвердостьнарода. Ужыўленыўцвёрдасцьнарода.
з асаблівым пачуццём сюды
сумесныя, сябралітаратара з
прыязджае:якдасябедадому.
Астрахані.
Безумныеголовысплеч
Захопнікіўгнойваліглей,
Тым,напэўна,падбіраўсловы,
Летелинесбухтыбарахты.
Азтанкатутзладзілітрактар...
Беларусьівылучаецца:
“Маладая Беларусь”
Твердабелорусскаяречь,
Адцвёрдаемовылюдзей
ад Юрыя Шчарбакова
“У многіх месцах, дзе я
Кактвердбелорусскийхарактер.
Цвярдзеўбеларускіхарактар.
Вядучыімпрэзы,пісьмен
бываў, людзі цёплыя сэрцам.
нік Алесь Бадак прадставіў Снаружи—броня,аподней
А ў Беларусі — яны прос
Тутзверху—браня,аглыбей—
Юрыя Мікалаевіча як паэта, Живаяводародникова.
та свае”. Як доказ таго чы
Крынічнайвадыперазовы.
перакладчыка, старшыню Язнаю,чтонетунежней
таўгосцьсвойновыверш“С
Віруежтакіласкавей
Астраханскага рэгіянальнага Глубинбелорусскогослова.
любовью к тебе, Беларусь!”.
Зглыбіньбеларускаемовы!
аддзялення Саюза пісьмен
Ёнмнеспадабаўся,і,зняўшы
нікаў Расіі. Да таго ж, казаў Казатьсясмешнымнебоюсь
вершздыктафона,япераклаў
ЗтыхсловаўвыросталайРусь,
ВалерыТургай,ёнвыбіраўся, Заэтомоемногословье.
творнабеларускуюмову.Што
ТутслухаюцьВечнасцьпаэты.
інераз,дэпутатамАстрахан Слюбовьюктебе,Беларусь,
ў выніку — мяркуйце самі.
Злюбоўюіду,Беларусь,
скай гарадской думы. Інтэр Пришелзаответнойлюбовью,
Даслоўнагаперакладу,вядома
Любоўюжісамтутсагрэты.
нэт падказвае: у яго больш
ж, не атрымалася, і вобразы
за20кнігпрозы(утымліку Зарадостьюискреннихвстреч,
крыху змяніліся, аднак рытм,
Прыходжу—парадасцьізноў,
гістарычны раман “Да будет Гдебратстваявляютсявсходы.
рыфмы, агульны настрой, па
Пацёплаебратняеслова.
твердь”), публіцыстыкі, вер Твердабелорусскаяречь
даецца мне, удалося перака
Іцвёрдаямовасяброў
шаў. Юрый Шчарбакоў — Исвята—каксердценарода.
зацьпабеларуску.
Мнепесняйпраменіцьвясновай.
лаўрэат шэрагу Усерасійскіх
Іван Ждановіч.
Пераклад Івана Ждановіча
Юрый Шчарбакоў
літаратурных прэмій, актыў
Фотааўтара.
надрукуеццаўвядомыхліта
ратурныхчасопісахРасіі.
УМінскугосцьнагадаў,што
Астрахань—абласныцэнтрна
поўдні Расіі, у самым нізоўі
Волгі:сталіцаПрыкаспія.Гадоў
пяцьтаму,казаў,праходзіўтам
семінарфестываль “Каспій —
мора дружбы”. Прыязджалі
пісьменнікізІрана,Казахстана,
Азербайджана,Калмыкіі,Чачні,
атаксамазМасквы.“Мыхочам
паўтарыць праект ізноў, і спа
дзяемся,штонагэтыраз—ужо
зудзеламібеларускіхсяброў,—
гаварыўЮрыйШчарбакоў.—А
з Беларуссю ў нас даўняе сяб

БЛІЗКІЯ ЛЮДЗІ

У Чабаксарах
чытаюць Купалу
У Нацыянальнай бібліятэцы
Чувашскай Рэспублікі
прайшла прэзентацыя
зборніка Янкі Купалы
“«Санеты» на мовах свету”,
выдадзенага ў мінскім
выдавецтве “Мастацкая
літаратура”

Валеры Тургай

Укнізесяродіншыхтэкстаў
на16мовах—іперастварэнне
купалаўскагацыкласанетаўна
чувашскую мову. Гэтае пера
ўвасабленнездзейсніўнародны
паэт Чувашыі Валеры Тургай:
ён сапраўдны, вялікі сябар Бе
ларусі. Нельга не заўважыць,
штолітаратардобравядомына
постсавецкай прасторы як пе
ракладчык твораў Аляксандра
Пушкіна, Тараса Шаўчэнкі, Ду
Фу,ЛіБодыіншыхсусветнавя
домыхпаэтаў.
Валеры Тургай — часты
госць у Беларусі, удзельнік
Дзён беларускага пісьменства,
Міжнароднага сімпозіума лі
таратараў “Пісьменнік і час”,
традыцыйнай Мінскай між
народнай кніжнай выставы
кірмашу. Дзякуючы творчым
кантактам з калегамі па пяры
ўБеларусіўапошніягадыз’я
віласянямалапублікацыйвер
шаўчувашскагапаэта—упе
ракладах на беларускую мову.
АсамВалерыТургайпераства
рыўівыдаўуЧабаксарахнават
невялікую Анталогію класіч
найісучаснайбеларускайпаэ
зіі.(Пратое,якіятворцывыклі
каліягоцікавасць,самВалеры
Тургай расказваў на сустрэчы
ў Мінску: “Разнамоўе сяброў
у кнігарні «Дружба»” — ГР,
26.02.2020.—Рэд.).Датагож
іўзборніку“ФранцыскСкары
нанамовахнародаўсвету”,які
мае ўжо чатыры выданні, зме
шчаныперакладурыўкасазна
камітай прадмовы Францыска
Скарыны да “Кнігі Юдзіф” у
чувашскім
пераўвасабленні
таксамаВалерыТургая.
На вечарыне ў гонар купа
лаўскіх “Санетаў” у Нацыя
нальнай бібліятэцы Чувашыі
гучаліразнамоўныяпрачытанні
паэзіі народнага песняра Бела
русі. Удзельнікі чабаксарскай
імпрэзы, віншуючы Валеры
Тургаязбліскучыміпераклада
мі, адзначылі: “Санетамі” Янкі
Купалы ўзбагачаецца й чуваш
ская паэзія, і чувашская школа
мастацкагаперакладу.
Кастусь Лешніца
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