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У пес ні, якая час та гу чыць 
на кан цэр тах бе ла ру саў Цю ме
ні, ёсць рад кі: “Ку да б ме ня ни 
привела до ро га — я вспоминаю 
родину свою”. Так і ў спа да ры ні 
Ма рыі скла ла ся: Баць каў шчы на 
да лё ка, ды ўспа мі ны пра яе ду
шу са гра ва юць. Пом ніц ца, пас ля 
ка ман дзі роў кі ў Цю мень жур на
ліс ты Іван і Ва лян ці на Жда но ві
чы рас па вя лі чы та чам “ГР” пра 
ся мей ны ан самбль “Спад чы на”. 
(“Ім за ста ла ся “Спад чы на” — 
ГР, 11.01.2014). А мая су стрэ ча 
з Ма ры яй Іо сі фаў най, кі раў ні
цай гур та, да ла маг чы масць па
глы біц ца ў тра ды цыі друж най і 
та ле на ві тай сям’і, больш да ве
дац ца пра ра да вод, пе сен ную 
куль ту ру цю мень скіх бе ла ру саў. 
Мая су пля мен ні ца бы ла шчы рая, 
не абы шло ся без слёз і ўсме шак, 
ка лі згад ва ла баць коў, род ную 
Бе ла русь. Па кі ну лі яны з му жам 
і дву ма дзець мі род ны кут пас ля 
Чар но быль скай ава рыі ды ўжо 
больш за 30 га доў жы вуць на 
Цю мень скай зям лі.

З вя лі ка га ро ду  
мно га пры пло ду

Гар та лі мы ра да вод, што збе ра
га ец ца, пра даў жа ец ца ў сям’і. Скла
дацьпі саць яго Ма рыя па ча ла, ка лі 
не як дач ка На дзея па да ры ла ёй ра

да вод ную кні гу ў доб рым пе ра плё
це, пра па на ва ла пус тыя ста рон кі 
за поў ніць ус па мі на мі. Ужо не бы ло 
ў Ма рыі ма мы й та ты, каб з іх да па
мо гай пад на віць лан цу жок ся мей
ных су вя зяў, па дзей. Тро хі сцер лі ся 
з па мя ці мо ман ты дзя цін ства. Ду ма
ла пра тое — і ста ла тры вож на не
як: а рап там яе дзе ці, уну кі ў Сі бі ры 
за бу дуць, ад куль іх ро да выя ка ра ні, 
кім і які мі бы лі іх прод кі? Па ча ла 
за піс ваць тое, што за ха ва ла па мяць: 
спа чат ку ад ру кі, по тым тэкст на
бра ла на кам п’юта ры. Бра ла фа та
гра фіі, ска на ва ла, з тэкс там злу ча ла. 
Пра ду ма ла, як усё афор міць. Атры
ма ла ся “Ра да вод ная кні га”, у якой і 
сва бод нае мес ца за ста ло ся — для 
пра ця гу ро да пі сан ня. Пра мно гае, 
пра цу ю чы над кні гай, ус пом ні ла. 
І па пла ка ла, і па смя я ла ся, а неш та 
з вы шы ні га доў па ба чы ла ў ін шым 
ра кур се. Спа дзя ец ца, што кні га бу
дзе мець чы та чоў і праз доў гія га ды.

Па чы на ла кні гу, згад ва ю чы 
баць коў: Над зею Кан стан ці наў
ну ды Іо сі фа Ва сі ле ві ча Ус ці мен
каў. Па зна ё мі лі ся яны, пра цу ю чы 
ў Брож скім лес прам га се, жыц цё 
пра жы лі ў ка хан ні ды зго дзе. Ён 
пра ца ваў кі роў цам, паз ней — за
гад чы кам клу ба, быў на ўсе ру кі 
май стар: боч кі доб рыя ра біў, вёд
ры, ко шы кі плёў. Ма ма (у дзя воц
тве Кір са на ва) вя ла гас па дар ку, 

вы хоў ва ла пя ця рых дзя цей. Адзін 
час пра ца ва ла ку ха рам: усе лю бі
лі яе абе ды, бо смач на га та ва ла. 
Да рэ чы, згад вае Ма рыя, у яе вя
лі кая рад ня, бо ў ма мі най сям’і 
бы ло ся мё ра дзя цей, у та та вай — 
вась мё ра. “Тра ды цыю шмат дзет
нас ці” ў ро дзе Піс ку ноў па ва жа
юць: у Ма рыі з Мі ка ла ем — дзе ці 
Аляк сандр, На дзея і Ве ра. У іх 
ста рэй шай дач кі так са ма трое 
дзя цей: Аляк сей, Ан ге лі на, Ма
рыя. І ў сям’і му жа Над зеі, Ста ні
сла ва Пад ка ры та ва, трое дзя цей.

Рас каз вае Ма рыя пра ма
му, яе дзя цін ства. У ча се вай
ны Над зею Кір са на ву з бра там 
нем цы за вез лі ў Ня меч чы ну: 
яго тры ма лі ў канц ла ге ры, а яе 

вы зна чы лі да па мож най ра бо чай 
на кух ню да гас па да ра. Не мец, 
рас каз ва ла, пры слу гу не крыў
дзіў: кар міў, апра наў, да бра та 
на спат кан ні ад пус каў. “Вяр нуў
шы ся ў Бе ла русь, ма ма га та ва ла 
суп з грэн ка мі ды ін шыя стра
вы, пра якія ў бе ла рус кіх вёс ках 
не ве да лі, — згад вае Ма рыя. — 
А га ды ня мец кай аку па цыі ма
ма ўспа мі на ла з бо лем. Нем цы, 
ка за ла, буль бу ўсю за бі ра лі, а 
ўна чы вяс коў цы ў по лі пад бі ра
лі са бе хі ба дроб ную, што па кі
да лі крад ком. По тым клуб ні не 
чыс ці лі, з ша лу пін нем елі. Як і 
ле бя ду, і ка ру, і тра ву — усё елі, 
каб не па мер ці з го ла ду”.
➔ Стар. 5

Жы ха роў фаль вар ка, што ста яў  
ка лісь ці ў гіс та рыч ным мес цы  
ця пе раш ня га Жа бін каў ска га ра ё на 
Брэст чы ны, на пат каў лёс  
вяс коў цаў з Ха ты ні: кар ні кі  
па за бі ва лі яно паль цаў 30 ве рас ня  
1943 го да і сам той фаль ва рак  
спа лі лі. Пас ля вай ны ён ужо  
не ад ра дзіў ся.

Ня прос ты мі бы ва юць шля хі да гіс та
рыч най праў ды. Свед чан нем та му й лё
сы лю дзей, за гі ну лых во сен ню 1943га на 
Жа бін каў шчы не, у ко ліш нім фаль вар ку 
Яно паль Ра газ нян ска га (ця пер Ле нін ска га) 

сель са ве та. Зга даў пра даў нюю тра ге дыю ў 
Яно па лі наш зям ляк Па вел Сі да рук, ура джэ
нец Жа бін каў ска га ра ё на. Ён жы ве ў Ра сіі, у 
Наль чы ку, там уз на чаль вае са вет Ка бар дзі
наБал кар ска га гра мад ска га ру ху “За яд нан
не, сяб ры!”. Су пра цоў ні чае з га зе тай “Го лас 
Ра дзі мы”. У ад ным з пі сем у рэ дак цыю Па
вел Фё да ра віч па ве да міў, што звяр нуў ся да 
ды рэк та ра Ме ма ры яль на га комп лек су Ха
тынь з прось бай уша на ваць па мяць пра спа
ле ны фа шыс та мі ў га ды вай ны фаль ва рак 
Яно паль, зні шча ных там лю дзей. А ка ле гі 
на пі са лі пра тое нам, у рэ дак цыю жа бін
каў скай рай га зе ты “Сель ская праў да”. Каб 
удак лад ніць пад ра бяз нас ці пра тра ге дыю.

Пра Яно паль Па вел Сі да рук чуў яшчэ 
дзі цем ад ста рэй шых, якія жы лі пад аку
па цы яй фа шыс таў у га ды вай ны. По тым, 
згад вае, у кан цы 70х пра тра ге дыю фаль
вар ка, яго жы ха роў пі са ла й ней кая га зе та, 
маг чы ма, брэсц кая аб лас ная “За ря”. І тут 
да мес ца бу дзе зга даць, што Яно паль у 
гіс то рыі са праў ды вя до мы! Праў да, пе

ра важ на спе цы я ліс там, што вы ву ча юць 
бе ла рус кую мі нуў шчы ну. Але вя до мы 
чым? 17 ве рас ня 1794 го да ка ля Круп
чы цаў (сён няш няя вёс ка Чы жэў шчы на) 
ад бы ла ся най буй ней шая біт ва ча соў Кас
цюш каў ска га паў стан ня. Гэ та, на га даю, 
бы ло на цы я наль навы зва лен чае паў стан
не 1794 го да пад кі раў ніц твам Та дэ ву ша 
Кас цюш кі за ад наў лен не не за леж нас ці й 
су ве рэ ні тэ ту Рэ чы Па спа лі тай у ме жах 
1772 го да. Паў стан не аха пі ла вя лі кія тэ
ры то рыі Поль шчы, Бе ла ру сі, Літ вы. За
ключ ны ж этап Круп чыц кай біт вы, у якой 
на пра мую вы ра шаў ся да лей шы лёс Баць
каў шчы ны, пра хо дзіў не па срэд на ў Яно
па лі. Пас ля ады хо ду паў стан цаў ра сій скія 
вой скі пад кі раў ніц твам ге не ралан шэ фа 
Аляк санд ра Су во ра ва на пэў ны час пры
пы ні лі ся па блі зу фаль вар ка. І по тым ру
шы лі ўслед за паў стан ца мі ге не ра ла Ка
ра ля Се ра коў ска га.

Ця пер — пра са му тра гіч ную па дзею, 
якая ад бы ла ся 30 ве рас ня 1943 го да.  

У Жа бін каў скай ра ён най кні зе “Па мяць” 
на зва ны пай мен на 11 ча ла век, што ста
лі ах вя ра мі кар ні каў. А ў Дзярж ар хі ве 
Брэсц кай воб лас ці за хоў ва ец ца “Спіс гра
ма дзян СССР, што пра жы ва лі ў Ра газ нян
скім сель са ве це, якія рас стра ля ны, за му
ча ны і вы ве зе ны ня мец кі мі фа шыс та мі ў 
Ай чын ную вай ну ў Гер ма нію”.
 ➔ Стар. 7
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З Не бам —  
на сва ёй  

мо ве
Стар. 8

Вест кі

Чу ва шыя:  
та ва рыст ва  
друж бы
На род ны па эт Чу ва шыі  
Ва ле ры тур гай іні цы я ваў  
ства рэн не “та ва рыст ва  
друж бы “Чу ва шыя —  
Бе ла русь”

Ва ле ры Тур гай, пе ра клад чык 
паэ зіі Ян кі Ку па лы на чу ваш скую 
мо ву, па шы рае бе ла рус кую лі
та ра ту ру ў род най пра сто ры. Ён 
іні цы я  ваў ства рэн не Чу ваш скай 
рэс пуб лі кан скай ар га ні за цыі “Та
ва рыст ва друж бы “Чу ва шыя — 
Бе ла русь”. Пісь мен нік здо леў аб’
яд наць ва кол ся бе доб ра вя до мых 
у рэ гі ё не лю дзей. У прэ зі ды ум та
ва рыст ва ўвай шлі ген ды рэк тар бу
даў ні чай фір мы “Комп лекс” Ва ле
рый Гар дзе еў, рэк тар Чу ваш ска га 
дзяр жаў на га пе ду ні вер сі тэ та імя 
І. Якаў ле ва, ды рэк тар Чу ваш ска
га дзяржін сты ту та гу ма ні тар ных 
на вук Пётр Крас ноў, за слу жа ны 
ра бот нік куль ту ры Чу ва шыі Ра і са 
Сар бі, ды рэк тар На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Свят ла на Ста ры ка ва і 
шмат хто яшчэ з дзея чаў куль ту ры, 
на ву кі, ар га ні за та раў вы твор час ці.

“Ве ча ры ны, бе ла рус качу
ваш  скія ім прэ зы, а на перс пек ты
ву — ар га ні за цыя Дзён куль ту ры 
і лі та ра ту ры Бе ла ру сі ў Чу ва
шыі... —  дзе ліц ца пла на мі Ва ле
ры Тур гай. — Я люб лю Бе ла русь, 
з ці ка вас цю са чу за тым, як раз
ві ва ец ца ва ша куль ту ра, лі та ра ту
ра. І, не су мнен на, мне ха це ла ся б 
уцяг нуць у пра сто ру су да кра нан
ня з ва шай кра і най, ва шым на ро
дам і сва іх зем ля коў”.

СяргейШычко

Род ныя  
мяс ці ны  

спа да ры ні  
Га лі ны

  Стар. 4
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Ка ар ды на ты 
на ша га  
быц ця

Стар. 6

Тра ге дыя бы ла ў Яно па лі
ПоВяЗь Часоў

Ра да вод з пес ня мі
БліЗкія людЗі

Марыя і Мікалай Піскуны з дочкамі ды ўнучкамі

Урачыcтае адкрыццё капліцы  
на Крупчынскім полі

Кі раў ні ца Цю мень скай аб лас ной гра мад скай ар га ні за цыі “На цы я наль на-куль тур нае та ва рыст ва 
“Аў та но мія Бе ла русь” Ма рыя Піс кун больш за 30 га доў жы ве ў Сі бі ры, збе ра га ю чы моц ныя  
ду хоў ныя по вя зі з Баць каў шчы най на ват у род ных пес нях
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Сло вы, на ват да важ ных са мых, як 
ка заў па эт, ува хо дзяць у звыч ку, і мы 
ўжо не за дум ва ем ся на ват, што азна
чае  — быць гра ма дзя ні нам, зна хо дзіц ца 
пад ахо вай Кан сты ту цыі. А яшчэ ж і за 
са вец кім ча сам, у 4050я га ды паш парт 
мог атры маць не кож ны вяс ко вец. Па 
сут нас ці, мно гія кал гас ні кі бы лі гра ма
дзя на мі толь кі на па пе ры. Якія там па
езд кі за мя жу... Якая са ца ба ро не насць... 
А даў нымдаў но, ка лі толь кі афарм ля лі
ся дзяр жаў ныя за ко ны (у Ста ра жыт най 
Грэ цыі, Рым скай ім пе рыі), гра ма дзян
ства да лё ка не ўсе ме лі. Ад нак рым скае 
за ка на даў ства гіс то ры кі пры зна юць уні
каль ным: там не толь кі сва бод ны ча ла
век мог за слу жыць гра ма дзян ства — на
ват у ра боў бы ла та кая маг чы масць.

Сён ня мы ад на ра джэн ня ста но вім
ся гра ма дзя на мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. І 
трап ля ем пад ахо ву яе Асноў на га За ко
на. Пры тым па мя та ем: доў гім, па кут
лі вым быў шлях бе ла ру саў да су ве рэн
най дзяр жа вы, да сва ёй Кан сты ту цыі. 
Бо мець іх — гэ та ж і зна чыць “людзьмі 
звац ца”, як пі саў Ян ка Ку па ла. Та му, 
свят ку ю чы зна ка вы юбі лей, мы згад ва
ем і сваю даў нюю гіс то рыю. Ска жам, 
Ста тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
1529 го да: ёсць мер ка ван ні, што над 
яго ства рэн нем і Фран цыск Ска ры на 
па пра ца ваў, жы ву чы ў Віль ні. Ай чын
ныя гіс то ры кі сцвяр джа юць: вы дан не 
Ста ту та вы ве ла ВКЛ на ад но з пер шых 
мес цаў у све це па раз віц ці пра ва й пра

ва вой куль ту ры, ён стаў ас но вай для 
да лей ша га раз віц ця за ка на даў ства. По
тым бы лі Ста тут 1566га, Трэ ці ста тут 
ВКЛ 1588 го да. Вось дзе пе ра ем насць 
тра ды цый! У но вым ча се ўжо з’я ві ла ся 
ча со вая Кан сты ту цыя Бе ла рус кай На
род най Рэс пуб лі кі (1918), і ў скла дзе 
Са вец ка га Са ю за БССР ме ла сваю Кан
сты ту цыю (1927).

“Зна чэн не гэ тай да ты бліз кае і зра
зу ме лае лю бо му гра ма дзя ні ну, — га во
рыц ца ў він ша ван ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
су ай чын ні кам з на го ды Дня Кан сты ту
цыі. — Ме на ві та пры няц це і на ступ нае 

ўдас ка на лен не Асноў на га За ко на шмат 
у чым вы зна чы ла су час нае раз віц цё 
Бе ла ру сі як моц най са цы яль най пра
ва вой дзяр жа вы. Кан сты ту цыя — важ
ней шы сім вал і ат ры бут су ве рэ ні тэ ту 
на шай кра і ны. Яна за кла ла асно ву для 
ўма ца ван ня дэ ма кра тыч ных асноў гра
мад ства, за ха ван ня ду хоў ных каш тоў
нас цяў на цыі, за бес пя чэн ня даб ра бы ту 
кож на га ча ла ве ка і кож най сям’і”.

Па ўсёй кра і не ма ла дым гра ма дзя
нам 15 сакавіка ўру ча лі паш пар ты. 
Свя та за пом ніц ца!

ІванІванаў

кола дзён
са стуЖкі НаВіН

Б
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у цэнт ры ўва гі — Ба ра на ві чы
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 22 

са ка ві ка на ве даў Ба ра на віц кі ра ён, дзе су стрэў ся 
з ак ты вам ра ё на і го ра да Ба ра на ві чы. На су стрэ
чы ён пад крэс ліў, што гэ та го рад асаб лі вы: “Трэ ба 
мець на ўва зе, што ён зна хо дзіц ца на скры жа ван ні 
ўсіх да рог і шля хоў, у тым лі ку на га лоў най на шай 
ма гіст ра лі, якая ідзе з Кі тая на за хад Еў ро пы. Сён
ня ўжо так трэ ба га ва рыць. І гэ ты на пра мак — па 
чы гун цы, па вет ра ным транс пар там і аў та ма біль
ным — бу дзе толь кі ўзмац няц ца”.

Га вор ка ў ча се су стрэ чы іш ла пра тое, каб да сяг
нуць но ва га ўзроў ню раз віц ця эка но мі кі, са цы яль
най сфе ры рэ гі ё на. Для та го, на дум ку Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, усё ёсць: “Трэ ба знач на па вя лі чыць вы
твор часць сель ска гас па дар чай пра дук цыі, па леп
шыць фі нан са выя па каз чы кі прад пры ем стваў (гэ
та са мае га лоў нае) і вель мі важ на ства рыць но выя 
ра бо чыя мес цы”. У хо дзе раз мо вы пра раз віц цё 
кра і ны ў цэ лым ён пад крэс ліў: “Адзі ная не бяс пе ка 
на ша му раз віц цю — ні я кая не ідэа ло гія, ні я кія не 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі: ні “пе ра да выя”, ні тра
ды цый ныя, ні ін тэр нэт. Са мая вя лі кая не бяс пе ка — 
у нас са міх. Ка лі мы бу дзем на на леж ным уз роў ні 
пад трым лі ваць на ша эка на міч нае раз віц цё, ка лі мы 
кож ны год, кож ную пя ці год ку ха ця б па кры ху бу
дзем ру хац ца на пе рад і пры баў ляць, на ша кра і на 
заў сё ды бу дзе ста біль най, і ні хто нас ні ку ды не па
вер не — не змо жа. Та му га лоў нае — эка но мі ка”.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: яго ны пры езд у 
Ба ра на ві чы — гэ та пра даў жэн не ра бо ты па раз
віц ці рэ гі ё наў, якая па ча ла ся ў Ар шан скім ра ё не. 
“Вель мі важ на бы ло ўсе гэ тыя ідэі, якія я пра па
ноў ваў, ад пра ца ваць на той зям лі, якую доб ра ве
да еш, а по тым гэ ты досвед пе ра клас ці на та кія га
ра ды”, — па тлу ма чыў Прэ зі дэнт.

свой ча ла век ва укра і не
На род ны ар тыст 

Бе ла ру сі Ана толь Яр
мо лен ка стаў лаў рэ а
там між на род най прэ
міі ў га лі не куль ту ры й 
мас тац тва Укра ін скай 
агуль на на цы я наль най 
пра гра мы “Ча ла век го
да – 2018”. Уру чэн не 
ўзна га ро ды кі раў ні ку 
бе ла рус ка га ан самб ля 
“Сяб ры” ад бы ло ся 23 
са ка ві ка на ўра чыс тай 
цы ры мо ніі ў На цы я наль ным ака дэ міч ным тэ ат ры 
опе ры і ба ле та Укра і ны. Ам ба са дар Бе ла ру сі Ігар 
Со кал па він ша ваў лаў рэ а та і ад зна чыў, што твор
часць яго — гэ та го нар і зда бы так не толь кі бе ла рус
ка га, але й ўкра ін ска га на ро да: бо ар тыст Бе ла ру сі 
на ра дзіў ся ў Він ніц кай воб лас ці Укра і ны.

Больш за 20 га доў прэ мія “Ча ла век го да” ўру ча
ец ца вы біт ным дзея чам куль ту ры й мас тац тва, на
ву кі, дып ла ма там, гра мад скапа лі тыч ным дзея чам, 
ме цэ на там Укра і ны й за меж ных кра ін. Ра ней ула
даль ні ка мі між на род ных прэ мій пра гра мы “Ча ла век 
го да” ста на ві лі ся Ам ба са дар Бе ла ру сі ва Укра і не Ва
лян цін Вя ліч ка (2009), на род ныя ар тыс ты Бе ла ру сі 
Аляк сандр Ці ха но віч і Яд ві га Па плаў ская (2015).

За дзень да ўра чыс тас ці ад быў ся кан цэрт Ана то
ля Яр мо лен кі ў го ра дзе Абу ха ве Кі еў скай воб лас ці.

Бя ро за вым со кам,  
бя ро за вым со кам...

Па ўсёй Бе ла ру сі — вяс на, цяп лынь. Са мы час 
па жы віц ца све жым бя ро за ві кам. Ця пер каш тоў ную 
“жы вую ва ду” ак тыў на на рых тоў ва юць ляс га сы па 
кра і не. На прык лад, ляс га сы Мін шчы ны раз ліч ва
юць за се зон са браць больш за 5 ты сяч тон бя ро
за ва га со ку. Боль шую яго част ку пе ра пра цу юць 
Ба ры саў скі кан сер ва вы і Ста ра да рож скі пло да а га
род нін ны за во ды, пра да ец ца сок і на сель ніц тву ў 
пунк тах про да жаў, што пра цу юць у ляс ніц твах і на 
ле са се ках. Кошт літ ра — ка ля 20 ка пе ек. На рых та
ваць сок мож на са ма стой на і бяс плат на, вы кон ва
ю чы ўста ноў ле ныя пра ві лы.

ПадрыхтаваўІванЖдановіч—
паводлематэрыялаўБелТА

Пасля ПадЗеі

Но вая ме ло дыя Але ны Атраш ке віч
Бе ла рус кія кам па зі та ры  
аб ра лі стар шы ню твор ча га  
са ю за і пры ня лі но вы яго ста тут

У са ка ві ку Бе ла рус кі са юз кам
па зі та раў, які аб’ яд ноў вае больш 120 
пра фе сій ных кам па зі та раў і му зы ка
знаў цаў, ад зна чаў 85я ўгод кі. У Мін
ску пра хо дзі лі юбі лей ныя кан цэр ты. 
На па за чар го вым з’ез дзе БСК абра
ны но вы стар шы ня, пры ня ты но вы 
ста тут. Як вя до ма, 38 га доў су пол кай 
кі ра ваў на род ны ар тыст СССР і Бе ла
ру сі Ігар Лу ча нок, які пай шоў з жыц ця 
ле тась 12 ліс та па да. Ця пер Бе ла рус кі 
са юз кам па зі та раў уз на ча лі ла Але на 
Атраш ке віч.

Але на Вік та раў на — вя до мы ў кра і
не ча ла век. У 2017м уша на ва на прэ мі
яй у кі рун ку па пу ляр най му зы кі “Лі ра” 
і атры ма ла дып лом лаў рэ а та рэс пуб лі
кан ска га кон кур су ў на мі на цыі “Леп шы 
кам па зі тар го да”. Кон курс пра во дзі лі 
Мін куль ту ры Бе ла ру сі ды Агуль на на
цы я наль ны тэ ле ка нал (АНТ). Ся род 
най больш знач ных яе тво раў — кан
та та на вер шы Мі ха і ла Ду дзі на, “Сак
ра мэн таль ная паэ ма” на сло вы Ва сі ля 
Жу ко ві ча, ва каль насім фа ніч ная паэ ма 
“Ка хаю” на сло вы Тац ця ны Му шын
скай для са ліс таў, зме ша на га хо ру й ар
кест ра, ха ра выя цык лы “Слу ча ры ны”, 
“Дып тых”, “Бяз слоў (пры свя чэн не кла
сі кам)”, “Да ро га мі вай ны й пе ра мо гі”. 
Зга да ем і шмат мі ні я цюр для дзі ця ча га 
хо ру, 2 струн ныя квар тэ ты, фан та зію 
для ар кест ра на род ных ін стру мен таў, 
апра цоў кі бе ла рус кіх, рус кіх, ня мец кіх, 
гру зін скіх на род ных ме ло дый; эст рад
ныя пес ні. Ня ма ла му зы кі на пі са ла для 
дзі ця чых спек так ляў.

Але на Вік та раў на яшчэ й пе да гог, 
яко га лю бяць вуч ні: ця пе раш нія й бы
лыя. Яна доўгі час вы кла да ла ў Ма
ла дзе чан скім му зыч натэ а рэ тыч ным 
ву чы лі шчы імя М.К. Агін ска га (яе 
пер шае мес ца пра цы пас ля за кан чэн ня 
ў 1989м Ле нін град скай дзярж кан сер
ва то рыі). Дасюль кі руе сту ды яй эст

рад най пес ні “Спя ва ем ра зам”, якую 
ства ры ла ў Ма ла дзеч не на па чат ку 

90х. Яе аў тар скі пра ект — і ад кры
ты кон курс юных вы ка наў цаў эст рад
най пес ні “Ма ла дзі чок”: гэ та по шук 
но вых та лен таў. У Мін скім дзярж ка
ле джы мас тац тваў Але на Вік та раў
на — стар шы ня прад мет нацык ла вай 
ка мі сіі спе цы я лі за цыі “Мас тац тва эст
ра ды (спе вы)”, якую ка лісь ці ад кры ла. 
Яна за ўва жае юныя та лен ты і як член 
жу ры на на цы я наль ных эта пах кон
кур су “Дзі ця чае Еў ра ба чан не”, ра дыё
кон кур се “Ма ла дыя та лен ты Бе ла ру
сі”, між на род ным тэ ле ра дыё кон кур се 
“Звёз доч ка” (Адэ са), кон кур се вы ка
наў цаў “День рождения” (СанктПе
цяр бург) ды ін шых.

У яе шмат твор чых за дум, і яна іх 
рэа лі зуе што дня. Пра ца ві тую кам па зі
тар ку ў 2008м абі ра лі ў Са вет Рэс пуб
лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. 
Ця пер яна ўва хо дзіць у рэ пер ту ар
ную ка мі сію (сек цыя дзі ця чай му зы

кі) Мін куль ту ры, экс перт ную ка мі сію 
Спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та па 
пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі.

Пад час на шай су стрэ чы, ад ра зу 
пас ля вы бран ня Але ны Атраш ке віч 
стар шы нёй БСК, яна пры зна ла ся: спра
буе су мяс ціць свае ста рыя й но выя аба
вяз кі, у асноў ным за лік улас на га ча су 
на ад па чы нак. Адзін з пунк таў яе пе рад
вы бар най пра гра мы — па пу ля ры за цыя 
му зы кі бе ла рус кіх кам па зі та раў. Тое па
зна ча на і ў но вым ста ту це са ю за. Ка ля 
20 кам па зі та раў з БСК жы вуць паза ме
жа мі Бе ла ру сі. (Эт ніч ны бе ла рус, кам
па зі тар і пе да гог Дзміт рый Астань ко віч 
жы ве ў ста лі цы Ка зах ста на пад но вай 
наз вай НурСул тан, су пра цоў ні чае з на
шай га зе тай: ён стар шы ня Бе ла рус ка га 
куль тур на га цэнт ра “Ра дзі ма”, на мес
нік стар шы ні Асамб леі на ро да Ка зах
ста на па Нур Сул та не. — Рэд.). Але на 
Атраш ке віч ад ладж вае з імі су вя зі па ін
тэр нэ це, пра па ноў вае паў дзель ні чаць у 
вы пус ку су мес на га збор ні ка му зыч ных 
тво раў для дзі ця чай аў ды то рыі. Ад гук
ну лі ся ка ле гі з Ка на ды, Гер ма ніі ды Ра
сіі. “Не за леж на ад та го, у якой кра і не 
бе ла рус кія кам па зі та ры жы вуць, — яны 
хо чуць, каб на Баць каў шчы не ве да лі іх 
твор часць”, — упэў не на Але на Вік та
раў на. А бе ла рус кай му зы кі, асаб лі ва 
для дзі ця чаюнац кай аў ды то рыі, на яе 
дум ку, шмат не бы вае. У ася род ку на
ву чэн цаў спе цы я лі за ва ных на ву чаль
ных уста ноў Бе ла ру сі — най боль шая 
за ці каў ле насць у та кіх тво рах.

Но вая кі раў ні ца БСК пад эгі дай 
са ю за пла нуе ла дзіць кон кур сы: каб 
хлоп чы кі й дзяў чын кі, юна кі й дзяў
ча ты вы кон ва лі му зыч ныя тво ры бе
ла рус кіх аў та раў. БСК бу дзе і на да лей 
па пу ля ры за ваць бе ла рус кую ака дэ
міч ную му зы ку, раз ві ваць ай чын нае 
му зыч нае мас тац тва і зна ё міць з ім 
жы ха роў Мал до вы, Ра сіі, Укра і ны, 
Поль шчы, Фран цыі, Іс па ніі, ЗША ды 
ін шых кра ін.

ГаннаЛагун

Алена Атрашкевіч на конкурсе 
“Маладзічок” 

каштоўНасці

Пад аба ро най Кан сты ту цыі
Юбі лей ны, 25-ы Дзень Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь шы ро ка ад зна чаў ся ў кра і не

Мы — юныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь

Анатоль Ярмоленка
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Па ва жа ныя зем ля кі, да ра гія сяб ры! 
Да вай це ра зам збі раць гіс то рыю бе ла
рус кай лі та ра ту ры — і ад та го бу дзе вя
лі кая ка рысць і су пол кам за меж жа, і ўсёй 
Баць каў шчы не. Да лей — кан крэ ты зую 
на шу пра па но ву.

Мно гія з вас ве да юць Дзяр жаў ны му
зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры. Гэ
та ў Бе ла ру сі — адзін з най буй ней шых 
лі та ра тур ных му зе яў. Мы з ка ле га мі вы
ву ча ем, за хоў ва ем і па пу ля ры зу ем лі та
ра тур ную спад чы ну бе ла ру саў, ла дзя чы 
роз ныя ім прэ зы як у кра і не, так і ў за меж
жы. Наш му зей — адзі ны ў кра і не, які 
ажыц цяў ляе да ку мен та ван не лі та ра тур
на га пра цэ су ў Бе ла ру сі ў шы ро кім гіс та
рыч ным кан тэкс це: ад ча соў уз нік нен ня 
пісь мен ства й да на шых дзён. Вя дзем по
шу кі, вы ву ча ем і за хоў ваем лі та ра тур ную 
спад чы ну, а так са ма й прад ме ты, звест кі, 
хоць не як звя за ныя з жыц цём і лі та ра тур
най твор час цю бе ла рус кіх пісь мен ні каў. 
Гэ та мо гуць быць пуб лі ка цыі, да ку мен
ты, аса біс тыя рэ чы, пе ра піс ка, фо та, кі
на, аў ды ё ма тэ ры я лы. Ка ра цей — усё, 
што мо жа пры ад кры ваць но выя фак ты, 

да да ваць но выя ры сы як у вя до мыя ўжо 
лі та ра тур ныя, ка ля лі та ра тур ныя гіс то
рыі, так і ў зу сім па куль што не вя до мыя.

На ўлас ным жыц цё вым до све дзе — 
па коль кі пра ца ваў я ў апа ра це Упаў на
ва жа на га па спра вах рэ лі гій ды на цы я
наль нас цяў, уз на чаль ваў Рэс пуб лі кан скі 
цэнтр на цы я наль ных куль тур, а по тым і 
Культурны цэнтр Беларусі ў Поль шчы — 
ве даю, што бе ла рус кая ды яс па ра — не
ад’ ем ная част ка на ша га на ро да. Бе ла ру
сы жы вуць па ўсім све це. То паў сюль і 
мае наш на род ба га ты гіс та рыч накуль
тур ны зда бы так, які паў плы ваў на фар ма
ван не куль тур най спад чы ны як асоб ных 
кра ін, так і су свет най. І гэ та — прад мет 
вя лі ка га го на ру для Бе ла ру сі. Да та го ж 
вар та ра зу мець: да сле да ван не, а так са ма 
й па шы рэн не куль тур най і лі та ра тур най 
спад чы ны бе ла рус ка га за меж жа — гэ та 
і фік са цыя фак таў гіс та рыч най пры сут
нас ці бе ла ру саў, на шай знач най ро лі ў 
са цы яль накуль тур ным жыц ці роз ных 
кра ін.

Мы за пра ша ем вас, па ва жа ныя чы та
чы “Го ла су Ра дзі мы”, а так са ма ўсіх, хто 

ад чу вае пры яз насць да зям лі прод каў ці 
прос та ў сі лу роз ных аб ста ві наў з сім
па ты яй ста віц ца да Бе ла ру сі, бе ла ру саў, 
паў дзель ні чаць у ства рэн ні ў Дзяр жаў
ным му зеі гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту
ры экс па зі цыі пад наз вай “Лі та ра тур ная 
спад чы на бе ла рус ка га за меж жа”. Звяр
та ем ся да су по лак, прад стаў ні коў бе ла
рус кай ды яс па ры за мя жой: ка лі ёсць у 
вас што пе ра даць у му зей — звяр тай
це ся да нас. Бу дзем шу каць ва ры ян ты, 
як тое зра біць. Нас ці ка вяць у пер шую 
чар гу ма тэ ры я лы, якія ты чац ца ста ро
нак гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры і 
зна хо дзяц ца ў кра і нах, дзе ця пер жы
вуць бе ла рус кія супляменнікі.

Бу дзем удзяч ныя су час ным бе ла рус
кім пісь мен ні кам ды іх сва я кам, якія жы
вуць (жы лі) за ме жа мі Бе ла ру сі, за пе ра
да чу му зею асоб ні каў вы да дзе ных кніг, 
аў та бія гра фіч най ін фар ма цыі ды ін шых 
ма тэ ры я лаў, якія фар му юць кар ту лі та
ра тур най спад чы ны бе ла ру саў за мя жой.

Наш пра ект “Лі та ра тур ная спад чы на 
бе ла рус ка га за меж жа” бу дзе ажыц цяў ляц

ца з пад трым каю Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў і дып прадс таў ніц тваў Бе ла ру сі за 
мя жой у рам ках Дзяр жаў най пра гра
мы “Куль ту ра Бе ла ру сі”, пад пра гра мы 
“Бе ла ру сы ў све це” на 2016–2020 га ды. 
Пра ект па слу жыць та му, каб ума цоў ва ла ся 
кан струк тыў нае ўза е ма дзе ян не бе ла рус
кай дзяр жа вы з су ай чын ні ка мі, з на шы мі 
су пля мен ні ка мі за мя жой. Ён па спры яе 
й па шы рэн ню ба га тай ду хоў най, гіс та рыч
накуль тур най спад чы ны Бе ла ру сі — ад
на го з важ ных склад ні каў та го, што яд нае 
бе ла рус кую на цыю.

Нам ёсць кім і чым га на рыц ца! Мы 
ча ка ем ва шых пра па ноў, га то вы да шы
ро кай твор чай су пра цы пры ства рэн ні 
му зей най экс па зі цыі, пры све ча най лі та
ра тур най спад чы не бе ла рус ка га за меж
жа. Да вай це збі раць гіс то рыю бе ла рус
кай лі та ра ту ры ра зам!

Больш ін фар ма цыі, а так са ма на шы 
кан так ты — на сай це http://bellіtmuseum.by.

МіхаілРыбакоў,  
ды рэк тар Дзяр жаў на га му зея  

гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры

кола дзён

культурНая Прастора

руку На сяБроўстВа!

Мас тац тва ў цэнтры Еўропы

Збі ра ем лі та ра тур ную спад чы ну бе ла рус ка га за меж жа

да іі еў ра пей скіх  
гуль няў рых ту ец ца вя лі кая  
куль тур ная пра гра ма

Дні куль ту ры еў ра пей скіх 
кра ін прой дуць у часе ІІ Еў
ра пей скіх гуль няў у Бе ла ру сі. 
Мно гія ам ба са ды за меж ных 
дзяр жаў у Мін ску да лі на тое зго
ду і паў дзель ні ча юць у пра гра ме 
фанзон, якія бу дуць зла джа ны ў 
чэр ве ні на 10 пля цоў ках. Тры з 
іх на мер ва юц ца ар га ні за ваць у 
Мін ску, ас тат нія 7 — у аб лас ных 
цэнт рах і рэ гі ё нах. У ста лі цы 
фанзо ны раз мес цяц ца ў мес цах 
скап лен ня заў зя та раў і ту рыс таў 
ля Па лаца спор ту, “МінскАрэ
ны” і “Чы жоў каАрэ ны”. Гра
фік пра вя дзен ня Дзён куль ту ры 
еў ра пей скіх кра ін уз гад ня ец ца 
з ар га ні за та рам усёй пра гра мы 
на фанзо нах — “Мінск кан цэр
там”. Так удас ца па збег нуць на
кла дак з Дня мі на цы я наль ных 
куль тур, якія па тра ды цыі пра хо
дзяць што год у Верх нім го ра дзе 
Мін ска. І твор чыя ка лек ты вы 
Цэнт ра на цы я наль ных куль тур 
паў дзель ні ча юць у культ ар най 
па дзеі да ІІ Еў ра пей скіх гуль
няў. Пра гэ тае жур на ліс там рас
ка за лі на прэскан фе рэн цыі пад 
наз вай “Еў ра пей скія гуль ні — 

Еў ра пей скае мас тац тва” ў До ме 
прэ сы.

На чаль нік ад дзе ла ар га ні за
цыі ды пра вя дзен ня куль тур най 
пра гра мы ўпраў лен ня па цы ры
мо ні ях і куль тур най пра гра ме 
фон ду “Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў 2019 го да” Воль га Гры
гор’ е ва рас тлу ма чы ла, што кож
ная з 10 фанзон бу дзе мець свой 
фар мат: на цы я наль ны, спар тыў
ны, мо ла дзе вы й ся мей ны. Пры
чым на ме ра ны зла дзіць па ка заль
ныя вы ступ лен ні па ві дах спор ту, 
якія не ўвой дуць у асноў ную пра
гра му. На прык лад, 2223 чэр ве ня 
ў Верх нім го ра дзе Мін ска на вед
ні каў і гас цей па він на 
за ці ка віць шоу па гіс та
рыч ным фех та ван ні.

Воль га Гры гор’ е ва 
ўдак лад ні ла, што ўсю 
куль тур ную пра гра му 
фонд “Ды рэк цыя ІІ Еў
ра пей скіх гуль няў 2019 
го да” рых туе ра зам з 
Мін куль ту ры Бе ла ру сі 
ды Мін гар вы кан ка мам.

У сваю чар гу на
чаль ні ца ўпраў лен ня 
пра фе сій на га мас тац тва 
га лоў на га ўпраў лен ня 
дзяр жаў ных спе цы яль

ных куль тур ных ме ра пры ем стваў 
і пра фе сій на га мас тац тва Мін
куль ту ры Бе ла ру сі Ма рыя Не
цвя та е ва звяр ну ла ўва гу: лю бое 
буй ное ме ра пры ем ства з вя лі кім 
пры то кам ту рыс таў у Бе ла русь 
вар тае та го, каб ар га ні за та ры, 
мас тац кая су поль насць шы ро ка 
прад ста ві лі гас цям на цы я наль нае 
мас тац тва. За экс клю зіў ны куль
тур ны пра дукт, які пра дэ ман струе 
гас цям муль ты спар тыў на га фо
ру му бе ла рус кую ідэн тыч насць, 
вы ка за лі ся на прэскан фе рэн цыі 
стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за мас
та коў Ры гор Сіт ні ца і стар шы ня 
Бе ла рус ка га са ю за ды зай не раў 

Дзміт ры Сур скі. Яны пры кла дуць 
на ма ган ні, каб куль тур ныя па дзеі 
ў часе гуль няў па кі ну лі ў ду шах 
на вед ні каў не за быў ныя ўра жан ні. 
БСМ і БСД, а так са ма На цы я наль
ны цэнтр су час ных мас тац тваў 
рас пра ца ва лі кан цэп цыю між
на род на га вы ста вач на га пра ек та 
“Еў ра пейс кія гуль ні — Еў ра пей
скае мас тац тва”. Як рас ка заў ды
рэк тар НЦСМ Сяр гей Крыш та по
віч, пра ект рас пач нец ца эс та фе тай 
агню “По лы мя мі ру” й вы ста ва мі 
су час на га мас тац тва ў пад трым ку 
спарт спа бор ніц тваў у рэ гі ё нах Бе
ла ру сі. За тым у Мін ску раз гор нец
ца экс па зі цыя “Ка зі мір Ма ле віч і 

XXІ ста год дзе” — апо вед 
пра бе ла рус кія ка ра ні вя до
ма га мас та ка й ства раль ні ка 
су прэ ма тыз му. Гэ та, на га да
ем, кі ру нак у мас тац тве, ка
лі ба чан не све ту пе рад аец ца 
пры да па мо зе геа мет рыч
ных фор маў: пра мая лі нія, 
квад рат, круг, пра ма ву голь
нік. На вы ста ве мож на бу дзе 
ўба чыць і кар ці ну, як мяр
ку ец ца, аў тар ства Ка зі мі ра 
Ма ле ві ча “Ча ла век з рыд
лёў кай” (пры клад на 1920 г.) 
з фон даў Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га гіс та рыч на

ар хеа ла гіч на га му зея. У 20я га ды 
Бе ла русь ста ла цэнт рам, дзе фар
ма ваў ся аван гард у мас тац тве. Ка
зі мір Ма ле віч ства рыў у Ві цеб ску 
мас тац кае аб’ яд нан не “УНОВИС” 
(ска ро ча нае ад рус ка га “Утверди
тели но во го искусства”). Кар ці ны 
мас та коў, якія ў яго ўва хо дзі лі, —  
ця пер каш тоў ны зда бы так усёй су
свет най куль ту ры. На экс па зі цыі ў 
Мін ску мяр ку ец ца прад ста віць 
пра цы 30 бе ла рус кіх мас та коў, 
якія пра даў жа юць раз ві ваць шко
лу Ма ле ві ча і па сён ня. За пла на ва
ны круг лы стол “Ка зі мір Ма ле віч. 
Бе ла рус кія вы то кі су прэ ма тыз му” 
з прэ зен та цы яй кні гі пра фе са ра 
Іга ра Ма ле ві ча.

У ме жах гэ та га ж пра ек та 
прой дзе вы ста ва “Спорт — гэ
та вы со кае мас тац тва”. Сяр гей 
Крыш та по віч рас ка заў, што ўсім 
кра і намудзель ні цам гуль няў 
бы ла на кі ра ва на пра па но ва паў
дзель ні чаць у вы ста ве, ад гук ну
ла ся 7 кра ін. Фо та здым кі ды кі на
кад ры спа бор ніц тваў, усе са юз ных 
спар та кі яд, спар тыў ных па ра даў, 
трэ ні ро вак, парт рэ ты вя до мых 
спарт сме наў са вец ка га ча су да
шле на вы ста ву Бе ла рус кі дзярж
ар хіў кі на фо та фо на да ку мен таў.

ГаннаЛагунКазімір Малевіч. Аўтапартрэт.

З пра па но вай аб су пра цоў ніц тве да прад стаў ні коў ды яс па ры і бе ла рус кіх пісь мен ні каў за мя жой 
звяр та ец ца Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры

Му зей гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры знаходзіцца ў Траецкім прадмесці

Адрэдакцыі. На ўскід ку сён ня мож на на зваць дзясяткі ім ёнаў бе ла ру саў за
меж жа, якія го жа пра цу юць на ні ве бе ла рус ка га пісь мен ства. Гэ та Ста ні слаў Ва
лодзь ка, Анас та сія Са за нко ва, Ула дзі мір Шуг ля, Пят русь Кап чык, Іна Снар ская, 
Іван Бур саў, Пётр Па на сюк, Ула дзі мір Бан цэ віч... На поль скай Бе ла сточ чы не даў
но дзей ні чае цэ лая бе ла рус кая пісь мен ніц кая ар га ні за цыя: Бе ла рус кае лі та ра тур
нае аб’ яд нан не “Бе ла ве жа”. У да сла ным ня даў на ў рэ дак цыю з НьюЁр ка вы дан ні 
“Бе ла рус. Лі та ра тур ны аль ма нах бе ла рус кіх пісь мен ні каў за меж жа. 2018” амаль 
30 аў та раў. Шэ раг ура джэн цаў Бе ла ру сі ў за меж жы пі шуць на ін шых мо вах, але 
ж так са ма ро бяць унё сак і ў бе ла рус кую лі та ра та ру. З лі ку та кіх, на прык лад, па эт 
Міт ра фан Ку рач кін і яго жон капісь мен ні ца Та ма ра Ку рач кі на з Сык тыў ка ра. І 
вя до мая па эт ка з Ал ма ты Лю боў Шаш ко ва, у якой у Бе ла ру сі вый шаў сё ле та пры
го жы паэ тыч ны збор нік пабе ла рус ку “Луг за ла ты” ў пе ра кла дах май строў сло ва 
Мі ко лы Мят ліц ка га ды Ка зі мі ра Ка мей шы. І Святлана Новік з Чарнігава...

Вар та яшчэ звяр нуць ува гу на тое, што шэ раг вя до мых пісь мен ні каў за меж жа ма
юць у Бе ла ру сі прод каў, ро да выя ка ра ні: Фё дар Да ста еў скі, Юрый Але ша, Аляк сандр 
Грын, Сяр гей Сартакоў, Яў ген Еў ту шэн ка, Ай зэк Азі маў... Ка ра цей, рэ дак цыя га зе ты 
пад трым лі вае каш тоў ную іні цы я ты ву Му зея лі та ра ту ры. Мы га то выя й на да лей рас
каз ваць пра бе ла рус кіх твор цаў з ды яс па ры — ужо вя до мых і яшчэ не над та шы ро ка. 
Бу дзем ін фар ма ваць чы та чоў і пра но выя па ступ лен ні з за меж жа ў фон ды ДМГБЛ.
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Па да рун кам лё су на жыц цё вым  
шля ху ста ла для мя не су стрэ ча  
з яні най юзэ фо віч — бо дзя ку ю чы  
ёй у на шым сла вян скім та ва рыст ве 
“узо ры” ёсць ад най мен ны  
ва каль ны ан самбль

Ка жуць, не бы ва юць ліш ні мі цеп лы ня 
й доб рыя сло вы, але бы ва юць вы пад ко
выя су стрэ чы як па да ру нак лё су. Ад нак 
ці вы пад ко выя?.. Мы ж, ві даць, прос та не 
ве да ем па та ем ных за ко наў, па якіх адзін 
да ад на го пры цяг ва ем ся, пра ні ка ем ся 
сім па ты яй. Дык вось, у 2010м я на Ка
ляд ках ва ўкра ін скім та ва рыст ве “Мрія” 
ў Даў гаў піл се су стрэ ла ся, па зна ё мі ла ся 

з Яні най Юзэ фо віч, якая ўва мне ад ра зу 
вы клі ка ла пры яз насць. Ну, пэў на, так бы
ло на ка на ва на. Пас ля ім прэ зы я за пра сі ла 
Яні ну ў наш го рад Лі ва ны на су стрэ чу з 
ак ты вам Сла вян ска га та ва рыст ва “Узо
ры”. А ў хут кім ча се ў дзей нас ці су пол кі 
з’я ві лі ся му зыч наспеў ныя фар бы: ства
рыў ся ва каль ны ан самбль “Узо ры”.

Твор чыя ідэі Яні ны Ан то наў ны, пры
го жай і роз на ба ко ва адо ра най жан чы ны, 
бы лі для нас як вяс но вы под ых вет ру, як 
проб ліс кі со ней ка ў па хмур ны дзень. Ка лі 
яна бя рэц ца за спра ву — аба вяз ко ва ёсць 
доб ры вы нік. Та ле на ві тая спя вач ка й му
зы кант ка сва ёй энер гі яй на тхняе за спя

ваць і ўліц ца ў шэ ра гі ўдзель ні каў гурта 
лю бо га, у ка го ёсць хоць іск рын ка за мі ла
ван ня да спе ваў. Ан самбль “Узо ры” ўжо 
ў 2011 го дзе паў дзель ні чаў у між на род
ным фес ты ва лі “Ам берс тар”, у 2013м і 
2018м — ва Усе лат вій скім свя це пес ні й 
тан ца. У 2016м спя ваў на Віш нё вым фэс
це ў Глыбо кім, што раз мы ўдзель ні ча ем 
у між на род ных фес ты ва лях бе ла рус кай 
пес ні “Фэст” у Да гдзе й “Бе ла рус кі кір
маш” у Даў гаў піл се. А так са ма ў фес ты
ва лях укра ін скай пес ні “Чер во на калина”, 
які ла дзіц ца ў роз ных га ра дах Лат віі, у 
фес ты ва лях для калек ты ваў на цмен
шас цяў, якія ар га ні зуе Мін куль ту ры 

Лат віі. Су пол ка “Узо ры” ня рэд ка ла дзіць 
кан цэр ты ў Лі ва нах, вы сту па ем і там, ку
ды нас за пра ша юць. Вось так дзя ку ю чы 
на шай Яні не ў та ва рыст ве за вя за лі ся но
выя зна ём ствы — но выя жыц цё выя плы ні 
асвой ва ем.

Як кі раў ні ца гур та “Узо ры” Яні на 
Ан то наў на — ча ла век вель мі твор чы й 
па тра ба валь ны, да бі ва ец ца мак сі маль на 
пра віль на га й чыс та га вы ка нан ня пес
ні. Нам ка жуць слу ха чы: у спе вах доб ра 
чу ваць кож нае сло ва, кож ны гук. Яна ж 
і рэ пер ту ар па паў няе но вы мі пес ня мі, у 
тым лі ку й на бе ла рус кай мо ве. У лю бое 
на двор’е спя ша ец ца да нас на рэ пе ты цыі, 
і мы заў сё ды ра дас на яе су стра ка ем. Ба
чым у зям ляч цы шмат да бры ні, па зі ты ву, 

спра бу ем на ват пе рай маць ле пшыя 
ры сы ха рак та ру. Ад та кіх лю

дзей, як Яні на Ан то наў на, 
свят лей шым і цяп лей шым 
ро біц ца свет. Мы вель мі 
ўдзяч ны ёй за пра цу, каш
тоў ны ўнё сак у раз віц цё 

ка лек ты ву!
Сё ле та ў Яні ны Юзэ фо віч 

75я ўгод кі (31 сту дзе ня). Мы 
жа да ем ёй моц на га зда роўя, ня згас

най энер гіі — каб ха па ла ду шэў
ных і фі зіч ных сіл пра цяг ваць 
тва рыць і нес ці да бро. Хай 
пра мень чы кі му зы кі, за па
ле ныя Яні най, і на да лей 
са гра ва юць слу ха чоў! Хай 
лю боў бліз кіх і сяб роў яе 
заў сё ды абе ра гае!

ЛідзіяЗнотыня,
стар шы ня Сла вян ска га  

та ва рыст ва “Узо ры”, 
г. Лі ва ны, Лат вія

Беларускі даўгаўпілса

Як со ней ка ў па хмур ны дзень

Га лі на Жэ ла боў ская — мас
тач ка пра фе сій ная, з ад то ча най 
тэх ні кай, вы тан ча ным гус там і 
чу лым сэр цам. Куль тур най па
дзе яй у жыц ці бе ла ру саў Даў
гаў піл са, дый го ра да ста ла яе 
пер са наль ная мас тац кая вы ста ва 
“Мой род ны кут...”, якая ла дзі ла
ся ў Цэнт ры бе ла рус кай куль ту
ры. Нам пры ем на бы ло ўша на
ваць та ле на ві тую су пля мен ні цу, 
сяб роў ку Аб’ яд нан ня бе ла рус кіх 
мас та коў “Маю го нар”, Аса цы я
цыі сва бод ных мас та коў Лат га ліі 
ды Та ва рыст ва твор чай ін тэ лі
ген цыі Даў гаў піл са “Дзі наАрт”.

На вер ні са жы згад ва ла ся, што 
на ра дзі ла ся мас тач ка ў Брас лаў
скім ра ё не Ві цеб шчы ны, у 1982 
го дзе за кон чы ла мас тац кагра
фіч ны фа куль тэт Ві цеб ска га пед
інс ты ту та. Шмат га доў жы ве ў 
Даў гаў піл се, пра цуе на стаў ні цай 
ві зу аль на га мас тац тва ў 16й ся
рэд няй шко ле. Га лі на Жэ ла боў
ская ўва хо дзіць у склад су по лак 
мас та коў, Бе ла рус ка га куль тур на
асвет ніц ка га та ва рыст ва “Уз дым”. 
А най перш яе та лен ты рэа лі зу юц
ца ў мас тац кай твор час ці. Дзі вос
ныя па май стэрстве, пры га жос ці 
кар ці ны Га лі ны не ад на ра зо ва вы
стаў ля лі ся ў Лат віі, Літ ве, Бе ла ру
сі. Вя до ма ж, і ў на шым Бе ла рус
кім до ме так са ма.

Вы ста ва “Мой род ны кут” — 
гэ та вяр тан не да вы то каў. У 
кож на га з нас ёсць род ны ку
ток: тое мес ца, дзе мы на ра дзі
лі ся, зра бі лі пер шыя кро кі, ад
куль пай шлі ў свет. Хоць ва ўсіх 
кан крэт ныя мяс ці ны роз ныя, 
ды аб’ яд ноў вае іх род ная мо ва, 
куль ту ра, тра ды цыі. І пры ро да, 

ба дай што, па доб ная, і лю дзі — 
шчы рыя, ду шэў ныя, гас цін ныя 
бе ла ру сы. Пра тое, што ўсіх нас 
яд нае, эма цый на і ўзру ша на га
ва ры ла са ма Га лі на, гэ тую ж 
“ме ло дыю род нас ці” пад ха пі лі 
й гос ці свя точ най ім прэ зы. Род
ная сэр цу Брас лаў шчы на жы ве 
на шмат лі кіх кар ці нах Га лі ны 
Жэ ла боў скай. Але ж і кож ны з 
гас цей знай шоў у тых края ві дах 
па да бен ства са сва і мі, да ра гі мі 
сэр цу мяс ці на мі.

Кі раў ні ца ЦБК Жан на Ра ма
ноў ская на га да ла, што вы ста ва 
“Мой род ны кут...” вы дат на ста
су ец ца з Го дам ма лой ра дзі мы. 
Ён быў аб ве шча ны ў Бе ла ру сі ле
тась, і ў 2019м — пра даў жа ец ца. 
Пры чым усе мас тац кія вы ста вы, 
якія пра во дзіць ЦБК, спа лу ча ны 
з гэ тай тэ май. Кар ці ны та ле на ві
та й май стры хі вель мі ад па вя да
юць “ра дзім най” тэ ме, іх воб ра зы 
зна хо дзяць жы вы вод гук у ду шах 
бе ла ру саў. Да рэ чы, на ад крыц ці 
вы ста вы бы лі й га на ро выя за
меж ныя гос ці, якія пры еха лі на 

“Бе ла рус кі кір маш у Даў гаў піл
се”: дэ ле га цыі са Свет ла гор ска 
(Ра сія), Та лі на (Эс то нія), Ві са
гі на са (Літ ва), Дуб роў ны (Бе ла
русь). Яны так са ма вель мі вы со
ка аца ні лі май стэр ства мас тач кі, 

цеп лы ню й шчы расць вер ні са жу. 
А на шы парт нё ры з Ра сіі да мо ві
лі ся зла дзіць вы ста ву бе ла рус кі ў 
Ка лі нінг рад скай воб лас ці.

Му зыч ныя па да рун кі для 
мас тач кі, усіх гас цей пад нес лі 
гур ты “Пра лес кі” ды “Ку па лін
ка”, бард Ві таль Мі хай лоў скі: ён 
спя ваў пад гі та ру лі рыч ныя пес
ні ў тэ му ім прэ зы. І наш даў ні 
ся бар, парт нёр з Літ вы Сяр гей 
Ша ба да лаў соль на пра спя ваў 
пры го жую пес ню для Га лі ны ды 
ўсіх гас цей ве ча ры ны.

А па між пес ня мі гу ча лі ма
на ло гі, вер шы ў вы ка нан ні Га лі
ны Сан тоц кай, Ма рыі Па мець кі. 
Ся бар Са ю за пісь мен ні каў Бе
ла ру сі, па эт Ста ні слаў Ва лодзь
ка чы таў верш, пры све ча ны 
род най для мас тач кі Брас лаў
шчы не. Так што згад кі пра ма

лую ра дзі му, мі лыя сэр цу воб
ра зы род ных мяс цін рас чу лі лі 
ўсіх, кра на лі за жы вое. Та му й 
пас ля вер ні са жу гле да чы не ра
зы хо дзі лі ся, лю ба ва лі ся кар ці
на мі, ме лі зно сі ны з мас тач кай, 
аб мень ва лі ся дум ка міўра жан
ня мі. Мне ж зга да лі ся вя до мыя 
рад кі Яку ба Ко ла са: “Воб ра зы 
мі лыя род на га краю,/ Сму так 
і ра дасць мая!/ Што маё сэр ца 
да вас па ры вае?/ Чым так пры
ко ва ны я?”. Яны вель мі ад па вя
да юць як 25і кар ці нам Га лі ны 
Жэ ла боў скай, прад стаў ле ным у 
ЦБК, так і сяб роў скай, шчы рай, 
ду шэў най ат мас фе ры, якая па
на ва ла ў Бе ла ру скім до ме.

МарыяПамецька,
ме та дыс тка Цэнт ра  

бе ла рус кай куль ту ры,  
г. Даў гаў пілс

Род ныя мяс ці ны спа да ры ні Га лі ны
На вы ста ве ў Бе ла рус кім до ме Даў гаў піл са мас тач ка Га лі на Жэ ла боў ская прад ста ві ла кар ці ны  
з воб ра за мі Брас лаў шчы ны — сва ёй ма лой ра дзі мы

талеНты З дыясПары

Галіна Жэлабоўская на вернісажы

Адрэдакцыі.На прось бу тро хі кан крэ ты за ваць ка ар ды на ты бе ла рус ка га быц ця Га лі ны Жэ ла боў
скай спа да ры ня Ма рыя на пі са ла нам, што на ра дзі ла ся мас тач ка ў мяс тэч ку Сла бод ка (ця пер аг ра га ра
док) Брас лаў ска га ра ё на. Зна ка мі тым, да рэ чы, і кас цё лам Бо жа га Про ві ду (у не ка то рых кры ні цах яго 
на зы ва юць кас цё лам Сэр ца Ісу са), і на род ны мі май стра мі, цу доў ны мі на ва коль ны мі азё ра мі. Пас ля 
за кан чэн ня ін сты ту та Га лі на пра ца ва ла ў Ві дзах (так са ма слын нае мяс тэч ка!) у шко ле на стаў ні цай ві
зу аль на га мас тац тва і чар чэн ня. Ця пер у Сла бод цы жы ве яе ма ма: Са фія Іо сі фаў на Чап коў ская. Дач ка 
яе на вед вае час та, да па ма гае па гас па дар цы. Не па да лёк жы ве й цёт ка з сям’ ёй. Баць кі мас тач кі пра ца
ва лі ме ды ка мі. Баць ка, Ра ланд Ста ні сла ва віч Ла пыр, да та го ж быў доб рым фа то гра фам. Са фія Іо сі
фаў на ця пер на пен сіі, пі ша ўспа мі ны, він ша валь ныя вер шы, удзель ні ча е ў мас тац кай са ма дзей нас ці, 
па ста ноў ках на род на га тэ ат ра. Гас цюе і ў дач кі. Ка лі бы ло свя та мяс тэч ка, то на сі ла ма ці кар ці ны дач кі 
ў клуб, рас каз ва ла пра іх. Да та го ж Га лі на Жэ ла боў ская са сва і мі пра ца мі пры ма ла ўдзел у не каль кіх 
збор ных мас тац кіх вы ста вах у Брас ла ве. Ма рыць зра біць там пер са наль ную вы ста ву.

Мы па тэ ле фа на ва лі ў Сла бод каў скі сель скі вы кан кам. Яго ўпраў ля ю чая спра ва мі, бы лая на стаў
ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Ні на Анд рэ еў на Бу лаў ская з ці ка вас цю ўспры ня ла вест кі пра 
мас тач ку, пра яві ла інтарэс да су пра цы з Даў гаў піл скім Цэнт рам бе ла рус кай куль ту ры, та ле на ві ты
мі зем ля ка мі з за меж жа. Пад ка за ла, што су мес ныя твор чыя пра ек ты бе ла ру сам Лат віі мож на ла
дзіць у Брас ла ве: там ёсць Брас лаў скае рай аб’ яд нан не му зе яў, што ўклю чае экс па зі цыі ў Гіс та рыч
накрая знаў чым му зеі ды ў Му зеі тра ды цый най куль ту ры. Ін фар ма цыя пра тое ёсць у ін тэр нэ це  
http://braslav.museum.by/node/35385. Так што, мяр ку ем, твор чыя кан так ты Га лі ны Жэ ла боў скай, яе 
сяб роў з Лат віі з Баць каў шчы най бу дуць па шы рац ца.

юБілей

Адрэдакцыі.Дзя ку ем бе ла рус ка му пісь мен ні ку Ста ні сла ву Ва
лодзь ку за да па мо гу ў пад рых тоў цы ар ты ку ла. Па на шай прось бе 
ён да слаў да дат ко выя звест кі пра юбі ляр ку. З іх мы да ве да лі ся, што 
Яні на Юзэ фо віч ро дам з ху та ра Ма лі но ва, які паз ней да лу чы лі да 
вёс кі Ра фа ло ва: гэ та ўсё азёр ная Брас лаў шчы на, спра ва ад да ро гі 
з Шар каў шчы ны на Брас лаў. Там, рас ка за ла юбі ляр ка, ма ляў ні чыя 
мяс ці ны, пры го жае во зе ра Гус та ты, а по бач праз да ро гу — вя лі кі лес.

Баць ка, Ан то ні Юзэ фо віч, да вай ны жыў у Віль ні, пра ца ваў кан
дук та рам аў то бу са, спя ваў у на род ным ан самб лі, меў пры го жы го лас 
тэ нар. Ма ці Яд ві га (дзя во чае проз ві шча Ску коў ская) па хо дзі ла з вёс кі 
Вой тка ва Глы боц ка га ра ё на. Ву чы ла ся ў Віль ні ў сель ска гас па дар чай 
шко ле, спя ва ла ў кас цёль ным хо ры (пер шае са пра на), іг ра ла на ба ла
лай цы й ман да лі не. Яні на за кон чы ла Ба ра дзі ніц кую шко лу, па сту пі ла 
ў Мін скі пе дінс ты тут на лі та ра тур наму зыч ны фа куль тэт, бе ла рус кае 
ад дзя лен не. Тэ о рыю му зы кі ў яе вы кла даў зна ка мі ты кам па зі тар Ігар 
Лу ча нок. Яні на пом ніць гэтага цу доў на га пе да го га, доб ра зыч лі ва га 
й шчы ра га ча ла ве ка, які пры віў ёй лю боў да бе ла рус кай кла січ най і 
на род най му зы кі. Ха ра вая ка пэ ла “Спад чы на” пра цуе ў Даў гаў піл се 
пад яе кі раў ніц твам і спя вае шэ раг пе сень Іга ра Лу чан ка.

Яна пас ля вну вы кла да ла бе ла рус кую мо ву й лі та ра
ту ру, а так са ма му зы ку ў Ба ра дзі ніц кай шко ле, по тым 
пра ца ва ла ў Літ ві ноў скай шко ле (Ві лей скі ра ён). У Лат
віі жы ве з 1981 го да, пра ца ва ла ў шко лах Даў гаў піл са 
вы клад чы цай му зы кі. Ад па чат ку ства рэн ня Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва “Уз дым” у Даў гаў піл се доў гі час кі ра ва ла ан
самб лем “Ку па лін ка”, зра бі ла важ кі ўнё сак у яго раз віц цё. 
Ця пер — мас тац кая кі раў ні ца бе ла рус ка га гур та “Спад
чы на” ў Даў гаў піл се і сла вян ска га ан самб ля “Узо
ры” ў Лі ва нах.

У Бе ла ру сі жы вуць дзе ці Яні ны Юзэ фо віч: 
сын Ана толь у Мін ску, дач ка Га лі на — на Ві
лей шчы не. Яна за кон чы ла Ві лей скую му зыч
ную шко лу па кла се фар тэ пі я на, сын іграе на 
гі та ры. Уну кі юбі ляр кі ву чы лі ся ў Ві лей скай 
му зыч най шко ле: Ула дзі слаў — па кла се ба
я на, Ган на ды Іры на — фар тэ пі я на. Іры на 
па спя хо ва за кон чы ла Бе ла рус кі дзярж уні
вер сі тэт куль ту ры й мас тац тваў.
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Ра да вод з пес ня мі
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Жыц цё яе ма мы й да вай ны 
бы ло цяж кім: у во сем га доў стра
ці ла ма ці, а баць кустар шы ню 
кал га са па са дзі лі: “У кал га се быў 
млын, дык ся бар па пра сіў мя шок 
му кі: маў ляў, вы ру чай, трэ ба! Ён 
і даў той мех, а тут — пра вер ка 
на ля це ла. Той “ся бар” і “здаў” 
стар шы ню. Ба бу ля Ма рыі з та ко га 
го ра, ка за лі, па мер ла. Дзед по тым 
ажа ніў ся, але ма ча ха су ро ва га но
ра ву бы ла, дзе ці з ёй па ку та ва лі: з 
вась мі ад но двое й вы жы лі. “Ма
ма та му хут ка вый шла за муж, — 
тлу ма чыць Ма рыя. — Пер шы мі 
на ра дзі лі ся мае сёст рыдвай нят кі 
Ва ля й Га ля: ад на ў Літ ве ця пер 
жы ве, дру гая ў го ра дзе Свіс ла чы. 
Ся рэд няя сяст ра Аня — у Ма ла
дзеч не, брат наш Ва сіль — у Бро
жы ў баць коў скай ха це: гэ та Баб
руй скі ра ён. (Па сё лак Бро жа — за 
22 км на поў дзень ад Баб руй ска. 
Ма рыя ж на ра дзі ла ся ў вёс цы 
Сла бод ка, там ра ней жы лі баць
кі.— Рэд.) А мы з Мі ка ла ем Ар
ка дзе ві чам, дзець мі ды ўну ка мі 
да лей за ўсіх ака за лі ся ад род на
га до ма — у Цю ме ні. Ды су вязь 
у нас па ста ян ная, ду шою мы заў
сё ды ра зам. У Баб руй ску, да рэ
чы, ёсць у нас ква тэ ра, па куль яе 
зда ем, а то мо жа ка лі й вер нем ся. 
Па жыц цё вы від на жы хар ства ў 
Бе ла ру сі я атры ма ла”.

а ду шой — заў сё ды ра зам
“Бро жа для нас — гэ та цэнтр 

зям лі, цэнтр пры цяг нен ня ўся
го ро ду, — раз ва жае Ма рыя. — 
Дзе ці вель мі лю бі лі ба бу лю й 
дзя ду лю, з ра дас цю еха лі да іх на 
вы хад ныя ў вёс ку. Ту ды ж пры
яз джа лі сем’ я мі сёст ры, брат “у 
поў ным скла дзе”. Па лі лі вог ні
шчы, пяк лі са ла, хлеб, буль бу. 
Дзе ці ра бі лі неш та па ха це ды 
бег лі ку пац ца на рэч ку, дзе мы 
па лас ка лі бя ліз ну. Уве ча ры ўкла
дзем іх спаць, а са мі — зноў да 
рэч кі: пес ні спя ва ем. Цэ лы хор 
атрым лі ваў ся: ча ты ры сяст ры, 
ча ты ры зя ці, брат з ня вест каю, 
та та з ма маю — ва ўсіх га ла сы 
пры го жыя. Ба чым ся мы ця пер з 
імі не так час та, як ха це ла ся б. 
А ду шой — заў сё ды ра зам, пры 
лю бой маг чы мас ці едзем на ра
дзі му. І зноў уся вёс ка слу хае на
шы пес ні да ра ні цы”.

Ма рыя Іо сі фаў на згад вае: 
вель мі муд рай бы ла іх ма ма. Яна 
ні ко лі не сва ры ла ся з су се дзя мі, 
ву чы ла дзя цей па ва жаць кож на
га ча ла ве ка, не спра чац ца са ста
рэй шы мі, быць па слух мя ны мі, 
вы ка наў чы мі, цярп лі вы мі ды па
кор лі вы мі. “Час усё і ўсіх па
ста віць на сваё мес ца”, — ка
за ла На дзея Кан стан ці наў на, 
спра бу ю чы пры мі рыць сва іх 
дзя цей, што пай шлі ў свет, з 
роз ны мі людзь мі, аб ста ві на
мі. Ма рыя пры зна ец ца: ха
це ла ся б ёй вяр нуць той час, 
па чуць го лас баць коў, аб няць 
іх. І ска заць тое, што не па
спе ла ска заць пры іх жыц ці. 
Та му яна ўжо сва ім дзе цям, 
уну кам ра іць: не ад кла дай
це сваё ся мей нае шчас це на 
по тым, бе ра жы це кож ную 
хві лі ну хут ка цеч на га жыц ця, 
ка лі сям’я ра зам.

У 1993 го дзе па мер ла яе 
ма ма. Па ха ва лі Над зею Кан
стан ці наў ну ўсёй вёс кай. “А 
на са ра ка вы дзень пас ля яе 
сы хо ду я да ве да ла ся, што 
ця жар ная, — згад вае міс

тыч ныя су па дзен ні мая су раз
моў ца. — Мне бы ло 42 га ды. І 
ка лі на ра дзі ла ся на ша Ве рач ка, 
мы яе до ма з пя лю шак да ста
лі ды ўба чы лі, што яна тры мае 
руч кі ў за мок, як заў сё ды ра бі ла 
ма ма, пра вод зя чы нас у да ро гу... 
Са з’яў лен нем ма лод шай дач кі, 
якая ўжо ў Сі бі ры на ра дзі ла ся, у 

на шым жыц ці па ча лі ад бы вац ца 
дзіў ныя пе ра ме ны. Ві даць, гэ та 
ма ма нам да па ма гае”.

яе вяс ко вае дзя цін ства
Ма рыя Іо сі фаў на з за да валь

нен нем згад ва ла сваё дзя цін ства, 
якое прый шло ся на ка нец 50х — 
па ча так 60х га доў мі ну ла га ста
год дзя. Дзе ці ў іх сям’і ме лі свае 
аба вяз кі. У Ма рыі бы ло шмат 
кло па таў па гас па дар цы: буль бу 
за па рыць, двор пад мес ці, пад ло
гу ў ха це вы мыць, пры нес ці ва ды 
ў драў ля ных вёд рахка душ ках, 
дро вы для пе чы. У цёп лую па ру 
го да — ка ро ву за браць са стат
ку, яшчэ пад па свіць да ве ча ра на 
лу зе пе рад ха тай, по тым за гнаць 
у хлеў. Да лей: ка ро ву па да іць, 
ма ла ко пра ца дзіць, пе ра ліць у 
гла дыш, вы мыць да ён ку й пры
браць на мес ца. Ка лі трэ ба, дзе ці 
друж на бра лі ся дро вы па ка лоць 
і склас ці. Ста рэй шыя Ва ля з Га
ляй ка сі лі тра ву, а Ма рыя з Ган
най ды Ва сі лём пра ко сы раз бі ва
лі, су шы ліпа ва роч ва лі, згрэ ба лі, 
склад ва лі ў ко пы. Як вы ста іц
ца — зноў пра суш ва лі, за тым 
пе ра но сі лі ў хлеў ды за кід ва лі на 
га ры шча, пад стра ху. Усім, згад
вае, па да ба ла ся на дух мя ным се
не ўлет ку спаць, ка лі чу ваць уве
ча ры, як дзесь ці ква ка юць жаб кі, 
цвыр ко чуць ко ні кі...

Свае ра дас ці бы лі ўзім ку. 
“Вель мі лю бі лі Но вы год, пры
бі ра лі ёл ку з тра пя тан нем і не
цяр пен нем, — цёп лая ўсмеш ка 
на яе тва ры. — Шкля ных ца цак 
ма ла, пад веш ва лі яб лы кі, ніт ка

мі за хвос ці кі, пе чы ва, цу кер кі. 
Усё ві се ла, па куль не пры хо дзіў 
час ёл ку “рас пра наць”. Та ды ўсё 
ядо мае з яе дзя лі лі на сем час
так. Ёл ка ста я ла да 14 сту дзе
ня — Ста ро га Но ва га го да. Ма ма 
кла ла нам пад ёл ку па да рун кі, а 
мы доў га не за сы на лі: ха це лі па
ба чыць Дзе да Ма ро за. Ды ён, па 

сло вах ма мы, пры хо дзіў, як толь
кі мы за сы на лі, по тым хут ка сы
хо дзіў: спя шаў ся да ін шых дзя
цей. Та му мы яго й не ба чы лі”.

Вель мі лю бі лі ў сям’і Вя лік
дзень. Ра бі лі ўсе разам вя лі кую 
ўбор ку, пяк лі бул кі, ку лі чы, ра
ні цай раз гаў ля лі ся. І ўран ні ка ля 
кож на га ля жаў стос аб но вак: ма ма 
на Вя лік дзень апра на ла дзя цей ва 
ўсё но вае, і яны вы хо дзі лі на ву лі цу 
пры бра ныя — свя ці лі ся ад шчас ця. 
Бе га лі па су се дзях і зна ё мым, збі
ра лі яй кі, а по тым пад ліч ва лі, хто 
коль кі са браў “кра ша нак”. Гу ля лі ў 
біт кі: сла бей шае, бі тае яй ка за бі рае 
мац ней шы. “У на шай вёс цы Вя лік
дзень су па даў з кір ма шом, — яшчэ 
адзін цёп лы ўспа мін. — З усёй 
акру гі з’яз джа лі ся сва я кі, нес лі 
па да рун кі дзе цям. Ста лы на кры
ва лі шчод ра: усё са мае смач нае 
вы стаў ля ла ся. Ка лі мы вы рас лі, 
раз’ еха лі ся, то на Вя лік дзень аба
вяз ко ва пры яз джа лі ў баць коў скую 
ха ту. Тра ды цыя! І зноў, ка лі па ха це 
ўсе ра бо ты вы ка на ны, іш лі на рэч
ку Брож ку, на бе ра зе раз во дзі лі вог
ні шча, і ўсю ноч спя ва лі”.

Слу хаць пес ні, спя ваць Ма
рыя лю бі ла з дзя цін ства, і ма ма 
час та бра ла яе ў гос ці “на бя се
ду”. А дзяў чын ка ма ры ла стаць 
ар тыст кай. Ка лі ў клу бе бы лі 
кан цэр ты, яе над га ло ва мі з рук 
у ру кі пе ра да ва лі ды ста ві лі на 
пад ва кон не: та ды ўся сцэ на пе
рад ёй! І бы ла яна са мая шчас
лі вая ў све це!

Што год у ра ё не ад зна ча лі 
Дзень мо ла дзі. З усіх вё сак пры
яз джа лі ма шы ны, упры го жа ныя 

га лін ка мі дрэў, квет ка мі, ша
ра мі. Усю ды пес ні! Ка лі яе 
па кі далі ў ха це, то ма лая раў
ла, па куль яе не бралі на свя
та. І коль кі ся бе па мя тае — 
заў сё ды спя ва ла. Пад бі ра ла 
му зы ку па слы ху на ба я не, 
тан ца ва ла. Ма рыю так і зва
лі ў вёс цы: ар тыст ка. Ну чым 
не прык лад ін шым: хто ча го 
хо ча — та го й да сяг не.

Ма рыя плюс Мі ка лай
Па зна ё мі ла ся Ма рыя з 

Мі ка ла ем Піс ку ном быц цам 
жар там, а ра зам ужо амаль 
паў ве ка. “Муж мя не вый граў 
на ка пей ку, — пры зна ла ся 
Ма рыя. — Та ды нам бы ло 
па 19. Прый шоў ён з ад ным 
хлоп цам у аздоб ны цэх Баб
руй скай мэб ле вай фаб ры кі, 
дзе я пра ца ва ла. Мне ж той, 

дру гі гля нуў ся, і мы да мо ві лі ся, 
што ён ча каць мя не бу дзе пас ля 
зме ны на пра хад ной. Вы хо джу — 
там Мі ка лай... Хлоп цы кі ну лі ма
нет ку: ка му вы пад зе арол, той пой
дзе на спат кан не. Пра ма нет ку ён 
мне рас ка заў пас ля вя сел ля, у 1971
м. Спа чат ку Мі ка лай не каль кі раз
драж няў, а по тым так за ка ха ла ся, 
што пла ка ла, ка лі не пры хо дзіў 
ці спаз няў ся. У вой ска са сля за мі 
пра во дзі ла, што дзень ліс ты пі са лі 
адзін да аднаго, ча сам па 34 ад ра
зу атрым лі ва лі”.

Рас пі са лі ся так са ма не як усе. 
Ехаў Мі ка лай з ка ман дзі рам част
кі з Брэс та ў Слуцк, а па да ро зе 
той ча ма дан дзесь ці па кі нуў ды 
па слаў Мі ка лая за браць. Вы даў ся 
“воль ны час”, і сал да цік — да яе 
ў Баб руйск. У са ма вол цы й зра біў 
Ма рыі пра па но ву ру кі й сэр ца, у 
Брож скім сель са ве це іх ад но сі ны 
ўза ко ні лі. “Ма ма са бра ла тры ста
лы для гас цей, ку пі ла мне фут ра 
пад ка ра куль, кас цюм... Так мы 
ста лі му жам і жон кай. З дзя цін
ства бы ла ўпэў не ная, што проз ві
шча Ус ці мен ка не па мя няю, але ж 
ка хан не — вя ліз ная сі ла! Вый шла 
за муж і ста ла Піс кун”.

Слу жыў Мі ка лай два га ды, 
пас ля дэ ма бі лі за цыі су стра ка ла 
жон ка яго ўжо з сы нам Аляк санд
рам. А ў 77м на ра дзі ла ся На дзея. 
Жы лі ў баб руй скім ін тэр на це на 
18 квад ра тах, і бы лі шчас лі выя. А 
ў 1986м, пас ля ава рыі на Чар но

быль скай АЭС, пе ра еха лі ў го рад 
Лан ге пас Цю мень скай воб лас ці: 
Мі ка лаю Ар ка дзе ві чу там пра па
на ва лі пра цу. Жыл ля спа чат ку не 
бы ло, і ён прос та “з не ча га” па
ста віў ма лень кі до мік. Дзе ці пра
сі лі блі ныдра ні кі, дык па тэль ню 
рас ста ра лі ся і на вог ні шчы сма
жы лі. Пры ста соў ва лі ся. Ка лі са
ла з цы бу ляй на ста ле — ра дасць, 
як і ад су стрэч з доб ры мі людзь
мі. “Мой дзя ду ля Ва сіль быў са
сла ны ў Цю мень як рас ку ла ча ны, 
а мы сю ды пры еха лі доб ра ах вот
на, — пра цяг ва ла Ма рыя. — У 
Бе ла ру сі па кі ну лі ўсё: з’е ха лі “ў 
бе лы свет, як у ка пе еч ку”. Но вы 
га ра док нам спа да баў ся. Ве се ла 
жы лі, і лю дзі там прос тыя, даб ра
душ ныя. Бе ла ру саў вель мі шмат! 
З радзімы па ста ян на па сыл кі 
пры хо дзі лі з пра дук та мі”.

Спа чат ку яна бы ла ў шо ку 
ад та го, што жан чы ны хо дзяць у 
шта нах: тое вы клі ка ла абу рэн
не. По тым зра зу ме ла, шта ны — 
гэ та сі бір ская не аб ход насць. 
Ха дзі лі ў гу мо вых бо тах, ды 
іх яшчэ па спра буй ку піць! Пра 
туф лі на огул за бы ла ся: ле та ка
рот кае, не за ўва жыш: май — 
яшчэ зі ма, чэр вень — вяс на, лі
пень — ле та, а ў жніў ні — ліс це 

жоў тае. Узім ку ка жу хі ра та ва лі: 
зруч ныя, не пра ду вае іх. Ка лі 
ма ра зы пад 50, дзе ці ў шко лу 
не ха дзі лі. Праў да, па цяп лен
не ўжо ця пер і да Лан ге па са 
дай шло. Баць ка Ма рыі ў гос
ці пры яз джаў, ка лі ста рэй ша га 
сы на ў вой ска вы праў ля лі. Тры 
дні па быў — і да до му. І мно гія 
сяб ры Піс ку ноў вяр ну лі ся на 
Баць каў шчы ну. Яны так са ма 
пас ля жыц ця на Поў на чы ха це
лі вяр нуц ца ў Бе ла русь. Га ды 
тры пра да ва лі ква тэ ру, ды ўсё 
ні як. По тым зя цю Ста ні сла ву 
пра па на ва лі доб рую пра цу ў 
Цю ме ні, і за тры ме ся цы ўсё як 
са мо скла ла ся: пра да лі ква тэ ру, 
да чу, га раж. І з 2012 го да сям’я 
ўлад ка ва ла ся на жы хар ства пад 
Цю мен ню: у вёс цы Пля ха на ва.

Цю мень іх пры ня ла доб ра. 
“Су се дзі па ву лі цы па да ры лі ку
рач ку й пеў ня, ча ты ры ін да кач кі, 
по тым і тру са на раз вод, — з цеп

лы нёй згад вае Ма рыя. — Пры
нес лі 8 кус тоў вяр гі няў. Адзін 
дзя ду ля па ста ян на час туе са лам: 
як жа бе ла ру сам без яго! Што да 
бе ла рус кай су пол кі ў Цю ме ні, то 
пра гурт “Спад чы на” ўжо ве да лі, 
су пля мен ні каў ча ка лі. Та га час
ны стар шы ня НКА “Аў та но мія 
Бе ла русь” Сяр гей Яфім чык су
стра каў Піс ку ноў у Маск ве на 
З’ез дзе бе ла ру саў Ра сіі ў 2010 
го дзе: “Спад чы на” вы сту па ла ў 
кан цэрт най пра гра ме. Уво гу ле, 
як ка жа Ма рыя, ад доб рых лю
дзей з’е ха лі — да доб рых і тра
пі лі. З ча сам яна змя ні ла Сяр гея 
Яфім чы ка на гра мад скай па са дзе 
і сё ле та зноў бы ла пе ра вы бра
на стар шы нёй Цю мень скай аб
лас ной гра мад скай ар га ні за цыі 
“На цы я наль накуль тур нае та ва
рыст ва “Аў та но мія Бе ла русь”. 
І ўжо сё ле та бе ла ру сы Цю ме ні 
хо ра ша пра вя лі Мас ле ні цу, а по
тым і Гу кан не Вяс ны: з бе ла рус
кі мі пес ня мі, якія — не ад’ ем ная 
час та ра да во ду Ма рыі Піс кун ды 
яе вя лі кай, пра ца ві тай, та ле на ві
тай рад ні. А па чы нае ўжо спя
ваць, ка за ла ня даў на, іх са мая 
ма лень кая ўнуч ка: усім ра дасць!

ЛюдмілаБакланава,
г. Цюмень

У мамы Надзеі адзін сыночак і чацвёра 
дочак (Марыя з лялькай)

Марыя і Мікалай у шлюбных уборах

Сям’я Піскуноў з дзецьмі, унукамі, сябрамі. Цюмень, 2013 г.
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у мін скім вы да вец тве “кні га збор” 
вый шла кні га про зы і паэ зіі  
віль нюс ка га бе ла ру са але га 
Мін кі на “Мя не тут не бы ло”

Вы дан не ста ла ся 102й кні гай з Біб
лі я тэ кі Са ю за бе ла рус кіх пісь мен ні каў 
“Кні гар ня пісь мен ні ка”, за сна ва най у 
2009 го дзе. Алег Мін кін ро дам з Ма гі лёў
шчы ны, ён па эт, пра за ік і пе ра клад чык, 
даў но жы ве ў Літ ве. Аў тар кніг “Сур ма” 
(1985), “Рас ко лі на” (1991), “Праў дзі вая 
гіс то рыя Кра і ны хлу даў” (1994), “За ме
ся цам ме сяц” (1994), “Пе на ты” (2007) ды 
ін шых. Шмат пе ра кла дае. Яшчэ ў 1993м 
у вы да вец тве “Мас тац кая лі та ра ту ра” па
ба чыў свет пе ра ўва соб ле ны ім збор нік 
паэ зіі поль ска га кла сі ка Цып ры я на Ка
мі ля Нор ві да “Ідзі за мною”. Пас ля вый
шлі ў пе ра ства рэн ні на бе ла рус кую мо ву 
кні гі Ба ляс ла ва Лесь мя на “Пан Блі шчын
скі”, Ле а поль да Ста фа “Вы со кія дрэ вы”. 
Алег Мін кін уклаў ан та ло гію вер шаў для 
дзя цей “По бач з на мі на зям лі: жы вёль   
ны свет”.

У 2018 го дзе па эт і пе ра клад чык ад
зна ча ны Лі та ра тур най прэ мі яй Мі ха ся 

Страль цо ва: “...за ме та фа рыч нае ба гац
це паэ тыч най мо вы, за тэ ма тыч ную і 
мет рыч ную раз на стай насць рад ка, за за
ха ван не чыс ці ні сты лю й кла січ ных тра
ды цый лі та ра ту ры”.

Знач ную част ку кні гі “Мя не тут не 
бы ло” зай мае раз дзел пе ра кла даў пад 
наз вай “Вы со кія дрэ вы”. По руч прад
стаў ле ны вер шы Эд га ра По (у тым лі
ку — і ле ген дар ны “Крум кач”), Дан тэ 
Аліг’ е ры, Ар цю ра Рэ мбо, Шар ля Бад ле
ра, Гі ё ма Апа лі нэ ра, Мідзь е ні, Ле а ні да 
Ла ры, То ма са Венц ла вы, Яна Бжэх вы, 
Збіг не ва Гер бер та, Чэс ла ва Мі ла ша, Кан
стан та Ідэль фан са Гал чын ска га, Ада ма 
Міц ке ві ча, Ка зі мі ра Пшэр выТэт ма е ра, 
Юль я на Ту ві ма, Цып ры я на Ка мі ля Нор
ві да, Ба ляс ла ва Лесь мя на, Ле а поль да 
Ста фа, Ва сі ля Сту са, Іва на Фран ка, Мі
ко лы Зэ ра ва. Са праў ды, як вы со кія дрэ
вы, як ве жы паў ста юць пе рад чы та чом 
сла ву тыя паэ ты су сед ніх і бо лей да лё кіх 

ад Бе ла ру сі кра ін. Роз ныя ча сі ны, роз ныя 
мас тац кія шко лы, роз ны гіс та рыч налі
та ра тур ны ланд шафт — усё гэ та па яд
на на та лен там, жа дан нем пе ра клад чы ка 
да нес ці да чы та ча не толь кі свае ўлас ныя 
твор чыя за ці каў лен ні, але й рас ка заць 
пра бяз меж ныя мас тац кія да ля гля ды су
свет най паэ зіі.

Бе ла рус кая паэ тыч ная Віль ня ра ней
шых ча сін — гэ та цэ лы мас тац кі су свет! 
Гэ та твор чыя і жыц цё выя лё сы Цёт кі, 
Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мак сі ма 
Тан ка... Сён ня ды ў блі жэй шыя да нас 
дзе ся ці год дзі лі та ра тур ная Віль ня — 
так са ма з ад мет ным бе ла рус кім ка ла ры
там: Тац ця на Са пач, Аляк сей Ані шчык, 
Сяр гей Ду ба вец, Ля вон Луц ке віч, Зось ка 
Ве рас, Сяр гей Ха рэў скі... І кні га “Мя не 
тут не бы ло” Але га Мін кі на — у знач най 
сту пе ні ванд роў ка лі та ра тур ны мі сцеж
ка мі ста ра жыт най Віль ні.

КастусьЛадуцька

Ванд ру ю чы па шум най, шмат
люд най XXVІ Мін скай між на род
най кніж най вы ста векір ма шы 
(“Цёп лыя хва лі кніж на га шчас
ця” — ГР, 27.02.2019), су стрэў я 
там і вя до мых на ву коў цаў — док
та ра гіс та рыч ных на вук, ака дэ мі
касак ра та ра ад дзя лен ня гу ма ні
тар ных на вук і мас тац тваў НАН 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Ка ва ле ню і 
ды рэк та ра ака дэ міч на га Ін сты ту
та гіс то рыі Вя ча сла ва Да ні ло ві ча. 
З імі ж по бач агляд ваў стэн ды і ма
ла ды куль ту ро лаг Па вел Са по цька, 
які ле тась уз на ча ліў На цы я наль ны 
гіс та рыч ны му зей Бе ла ру сі. Што 
пры ва бі ла на вы ста векір ма шы гэ
тых па ва жа ных лю дзей? На коль кі 
мне вя до ма, бе ла рус кія гіс то ры кі 
ак тыў на ідуць у на род — но вы мі 
кні га мі. На гэ ты ж раз яны звяр ну
лі маю ўва гу на ўні каль нае вы дан
не, прад стаў ле нае ся род ін шых на 
кніж ным фо ру ме. “Вы ба чы лі ўжо 
наш чац вёр ты том “Вя лі ка га гіс
та рыч на га ат ла са Бе ла ру сі”? — 
за пы таў Вя ча слаў Вік та ра віч. — 
Аба вяз ко ва па гар тай це — на 
стэн дзе пры са мым ува хо дзе”.

Пры ем на бы ло на га даць су
раз моў цам пра на шу пуб лі ка
цыю “У люс тэр ку гіс та рыч ных 
фак таў. Бе ла рус кія ву чо ныя за
вяр ша юць пра цу па пад рых тоў
цы да вы дан ня апош ня га, 4га 
то ма “Вя лі ка га гіс та рыч на га ат
ла са Бе ла ру сі” (ГР, 23.11.2017). 
Пер шы том быў вы пу шча ны 
прад пры ем ствам “Бел кар та гра
фія” Дзярж ка мі тэ та па ма ё мас ці 
ў 2009 го дзе, дру гі — у 2012м. 
Пі са лі мы са слоў ку ра та ра вы
дан ня, кан ды да та гіс та рыч ных 
на вук Ва лян ці ны Яноў скай, што 
гэ та — вя лі кае да сяг нен не, уні
каль ная пра ца. На ву коў цы за ду
ма лі праў дзі ва па ка заць увесь 
гіс та рыч ны шлях Бе ла ру сі, на
ша га на ро да, грун ту ю чы ся на ар
хіў ных ма тэ ры я лах і най ноў шых 
ад крыц цях гіс то ры каў. Та ды Ва
лян ці на Ва сі леў на ка за ла: та кіх 
фун да мен таль ных вы дан няў па 
гэ ты час у Бе ла ру сі не бы ло, ня
ма іх і ў на шых су се дзяў. А Вя ча
слаў Да ні ло віч з го на рам да даў: 
“Пер шы том “Ат ла са...” як толь кі 

вый шаў — вый граў “За ла ты фа
лі янт”, паў дзель ні чаў шы ў На цы
я наль ным кон кур се “Мас тац тва 
кні гі”. І па вы ні ках вы да вец кай 
дзей нас ці за 2018 год вы шэй шай 
кніж най уз на га ро дай Бе ла ру сі на 
чар го вым, LVІІІ ужо кон кур се 
ад зна ча на бы ла пра ца “Бел кар та
гра фіі” — 4том нік “Вя лі кі гіс та
рыч ны ат лас Бе ла ру сі” як пер шае 
най больш поў нае вы дан не, якое 
ад люст роў вае гіс та рыч нае мі ну
лае на шай кра і ны”.

Вя до ма ж, на ву коў цам та кое 
пры знан не ду шу грэе. Са слоў 
Вя ча сла ва Вік та ра ві ча, 4ы том 
пры све ча ны са вец ка му пе ры я ду 
й су час на му эта пу бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці. Шмат да вя ло ся 
па пра ца ваць, каб аб’ ек тыў на па
ка заць на кар тах бур ны пе ры яд 
2030х га доў: шмат лі кія ва ен
напа лі тыч ныя па дзеі, а так са ма 
то ад дзя лен ні, то да лу чэн ні бе
ла рус кіх зя мель да Ра сіі, Поль
шчы, Укра і ны. І што важ на: у 
“Вя лі кім гіс та рыч ным ат ласе 
Бе ла ру сі” ад люст ра ва ны як раз 
бе ла рус кі по гляд на ай чын ную 

гіс то рыю, па чы на ю чы ад пер
шых па се лі шчаў лю дзей на тэ
ры то рыі Бе ла ру сі да су час нас ці.

Рых ту ю чы на тат кі, яшчэ 
больш пе ра ка наў ся, на коль кі ж гэ
та па трэб ныя й свое ча со выя кні
гі: у па ру, ка лі Бе ла русь ад зна чае 
100год дзе БССР, 25год дзе бе ла
рус кай Кан сты ту цыі. У ін тэр нэ це 

я ад шу каў мер ка ван не Вя ча сла ва 
Да ні ло ві ча пра па дзеі 100га до вай 
даў ні ны, што вы зна ча лі шлях бе ла
рус кай дзяр жаў нас ці. “Пад уплы
вам ра ды каль ных геа па лі тыч ных 
зме наў, якія зда ры лі ся ў той час, 
ад бы ла ся хут кая транс фар ма цыя 
ідэі бе ла рус кай дзяр жа вы: ад аў
та но міі Бе ла ру сі ў скла дзе Ра сій

скай дэ ма кра тыч най рэс пуб лі кі да 
аб вя шчэн ня Бе ла рус кай На род най 
Рэс пуб лі кі ды яе не за леж нас ці ў 
са ка ві ку 1918 го да, — ка заў ды
рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі НАН 
Бе ла ру сі. — Так, БНР як дзяр жа
ва не ад бы ла ся. Але ж гэ та бы ла 
пер шая спро ба прак тыч най рэа лі
за цыі бе ла рус кай на цы я наль най 

дзяр жаў нас ці. І гэ та вель мі важ ны, 
іс тот ны мо мант для на ша га на ро
да і для на шай гіс то рыі... Ме на ві та 
та ды ўпер шы ню спра ба ва лі ства
рыць сваю на цы я наль ную бе ла рус
кую дзяр жа ву. І сён ня мы па він ны 
імк нуц ца кан са лі да ваць, а не раз
дзя ляць бе ла рус кае гра мад ства”. 
Мяр кую, і 4том нік “Вя лі кі гіс та
рыч ны ат лас Бе ла ру сі” па спры яе 
та кой кан са лі да цыі, дак лад на му 
вы зна чэн ню ка ар ды на таў бе ла рус
ка га быц ця. А так са ма й вя лі ка га 
Бе ла рус ка га Ма це ры ка ў све це — 
бо, як вя до ма, бе ла ру саў і за ме жа
мі Баць каў шчы ны жы ве больш за 4 
міль ё ны, а гэ та ж — так са ма на шы 
лю дзі: з бе ла рус кі мі ра да во да мі, ге
на мі, звычаямі, по гля да мі на свет.

Аляк сандр Ка ва ле ня і Вя ча
слаў Да ні ло віч, пры ма ю чы мае 
він ша ван ні з пе ра мо гай у На цы
я наль ным кон кур се “Мас тац тва 
кні гі”, за ўва жы лі: вар та ча каць і 
но вых кніг ад бе ла рус кіх да след
чы каў даў ні ны. У пры ват нас ці, 
шы ро кі гра мад скі рэ за нанс ма
юць зна ход кі ар хе о ла гаў пры ру
і нах бы ло га зам ка кня зёў Віш
ня вец кіх у вёс цы Жа бер. Гэ та, 
на га да ем, не вя ліч кая вёс ка на Па
лес сі, на поў на чы Дра гі чын ска га 
ра ё на. Там ар хе о ла гі су мес на з эн
ту зі яс та мі з дай вінгклу ба “Мор
ской Пе гас” ад шу ка лі пад ва дой, у 
аба рон чым ро ве цэ лы ар се нал уз
бра ен ня з ча соў Швед скай вай ны 

1706 го да. З пуб лі ка цый у прэ се 
вы ні кае: зной дзе ны, у пры ват нас
ці, яд ры ад асад най мар ці ры, два 
з якіх — ва гою амаль па 50 кг — 
пад ня лі на па верх ню.

Каш тоў ныя рэ чы, звяр нуў ува
гу Вя ча слаў Да ні ло віч, зной дзе ны 
і ў часе рас ко пак па се лі шча эпо хі 
неа лі ту на мя жы Бе шан ко віц ка га 
і Сен нен ска га ра ё наў: у Кры він
скім тар фя ні ку. Экс пе ды цы яй Ін
сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі 
там кі руе Мак сім Чар няў скі. Тар
фя нік, што ў паўд нё вай част цы 
Па азер’я, — мес ца ўні каль нае: 
там знай шлі комп лекс тар фя ні ка
вых ста я нак брон за ва га ве ку. Лю
дзі, ка жа гіс то рык, жы лі пры во зе
ры, з ча сам яно за ба ло ці ла ся, і ў 
вы ні ку ў доб рым ста не за ха ва лі ся 
ў тор фе крэ мень, ке ра мі ка, косць, 
драў ні на, вы ра бы з іх. Ад на з най
ці ка вых зна хо дак — мі ні я цюр ная 
жа лей ка з труб час тай кост кі жо
ра ва. Уя ві це са бе: яна пры клад на 
з 3 ты ся ча год дзя да на шай эры! 
Ця пер гіс то ры кі ра зам з май стра
міму зы ка мі гур та “Ста ры Оль са” 
пла ну юць ства рыць яе ана лаг. І та
кім чы нам вяр нуць у наш час пра
даў нюю му зы ку да лё кіх прод каў. 
Пад ра бяз нас ці пра та кія ванд роў
кі ў да гіс та рыч нае мі ну лае мож на 
бу дзе пра чы таць у кні гах на ву коў
цаў — удзель ні каў экс педы цый.

ІванЖдановіч.
Фота аўтара.

кніжны сусвет

літаратурНыя далягляды

Ка ар ды на ты на ша га быц ця
“Вя лі кі гіс та рыч ны ат лас Бе ла ру сі” — гэ та най больш поў нае вы дан не, якое ад люст роў вае важ ныя  
эта пы бе ла рус кай мі нуў шчы ны, вя лі ка га шля ху бе ла ру саў да сва ёй не за леж най дзяр жа вы

рэХа ПадЗеі

Знакавае выданне на выставачным стэндзе ў часе кніжнай выставы-кірмашу

Вячаслаў Даніловіч, Аляксандр Каваленя, Павел Сапоцька

Ад Дан тэ да То ма са Венц ла вы



7Голас Радзімы  серада, 27 сакавіка, 2019 

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Ру ка піс ны да ку мент скла дзе ны ў 

двух эк зэмп ля рах, на пі са ны роз ны
мі по чыр ка мі 30 сту дзе ня 1945 го да ў 
мяс тэч ку Жа бін ка. У ім пе ра лі ча ны 11 
асоб, рас стра ля ных у Яно па лі, у та кім 
па рад ку: Ва сіль Мі леш ка (1919–1943), 
Ма рыя Мі леш ка (1920–1943), Ма рыя 
Ва сі леў на Мі леш ка (1939–1943), Зі на
і да Ва сі леў на Мі леш ка (1941–1943), 
Ма рыя Ку ра то віч (1917–1943), Ка ця
ры на Ку ра то віч (1941–1943), Ан та ні на 
Фі ла нюк (1922–1943), Пётр Ліс ко віч 
(1894–1943), Ва сіль Ліс ко віч (1929–
1943), Мі ха іл Бок ва(?) (?– 1943), Бок
ва(?) (1880–1943). З га доў на ра джэн ня, 
проз ві шчаў ды проз ві шчаў па баць ку 
ах вяр тра ге дыі мож на зра зу мець, якія 
ў іх бы лі род нас ныя су вя зі. Што ся род 
рас стра ля ных бы лі й тры ма лень кія 
дзяў чын кі 2х і 4х га доў.

Асоб на па трэб на ска заць пра двух 
апош ніх асоб у спі се. У “Па мя ці” проз
ві шча пе рад аец ца ў фор ме “Бо ня”, але 
да ку мент 1945 го да та му су пя рэ чыць: 

у абод вух эк зэмп ля рах на пі са нае ні як 
нель га рас чы таць як “Бо ня”. І фор ма, на
пі са ная на мі, толь кі вер сія. А хто ве дае 
праў ду? У да чы нен ні да апош няй ах вя ры 
па зна ча на так: “це шча яго (Мі ха і ла), імя і 
проз ві шча не вя до мыя”. На пом ні ку, што 
ўста ля ва ны ў ле се, 
на Чы жэў шчын скіх 
мо гіл ках ёсць над
піс парус ку “Веч ная 
па мять погибшим 
от рук не мец ко
фашистских па ла чей 
в имении Яно поль 
30.ІХ.1943 г.”, ня
поў ны пе ра лік за
бі тых і фо та зды мак 
жан чы ны. Па ўзрос
це з пе ра лі ча ных гэ
та мо жа быць толь кі 
парт рэт яе, без ымян
най Мі хай ла вай це
шчы.

Не ка лі тро хі пра 
аб ста ві ны тра ге дыі 

рас каз ваў ста ра жыл вёс кі Чы жэў шчы
ны Фа ма Сі ра цюк: “Іх за бі лі за су вязь 
з пар ты за на мі, а ху тар спа лі лі. Ня ма 
ўжо та го Яно па ля”. Сы шоў у веч насць 
і сам ста ра жыл. Ця пер на гад вае пра 
ко ліш ні на се ле ны пункт хі ба што наз

ва ўро чы шча Яно паль — у не каль кіх 
кі ла мет рах на паў днё вы за хад ад Чы
жэў шчы ны.

АнатольБензярук,
журналіст,г.Жабінка.

повязь часоў

Тра ге дыя бы ла ў Яно па лі

Фальварак Янопаль бачны на карце ўнізе

рэдакцыйны каментар

Дзя ку ем ша ноў на му ка ле
гу за ці ка вы тэкст. А так са ма й за 
яго каш тоў ную кні гу “Круп чы цы. 
1794 год: Па дзеі і па мяць род най 
гіс то рыі” (“Брэсц кая дру кар ня”, 
2007). Ана толь Рас ці сла ва віч па
да рыў яе рэ дак цыі ў ча се чар го вай 
кніж най вы ста выкір ма шу. Гэ та 
ўні каль нае да ку мен таль нагіс та
рыч нае да сле да ван не, эпі гра фам 
да яко га ўзя ты па ка заль ныя, пра
ніз лі выя рад кі з вер ша Рас ці сла ва 
Бен зе ру ка: “Гіс то рыю, ска жа ю чы, 
пі са лі:/ Па дзея да спа до бы — на 
скры жа лі/ За но сі лі, а не — вя лі 
на згу бу.../ Сва ёй мі нуў шчы ны не 
ве да ем, не лю бім./ Ка лі ж рас па вя
даць пач нуць у шко ле/ Праўдзіва 
пра баі за Крупчыцамі ў полі?..”. 
Гэ ты баць коў скі за па вет сэр цам 
ус пры няў Ана толь Бен зя рук і пра
вёў ка ла саль ную пра цу, каб ме на
ві та праў дзі ва рас ка заць “пра баі 
за Круп чы ца мі ў по лі”. У кні зе 150 
ста ро нак, аў тар вы ка рыс таў дзя
сят кі да ку мен таль ных кры ніц, на 
пад ста ве якіх па каз вае па дзеі ле та 
й во се ні 1794 го да на зем лях бы
лой Бе рас цей шчы ны, ця пе раш няй 
Брэст чы ны. У ана та цыі да кні гі чы
та ем пра біт ву: “Тут вы ра шаў ся не 
толь кі лёс на цы я наль навы зволь
на га чы ну, які ўзна ча ліў Та дэ вуш 
Кас цюш ка, не толь кі Бе ла ру сі й 
Поль шчы, але і ўсёй Еў ро пы”.

Сё ле та ўво сень, на га да ем, 
споў ніц ца 225 га доў з ча су Круп
чыц кай біт вы, та му звер нем на 
яе ўва гу. Ад бы ла ся біт ва па між 
паў станц кім кор пу сам ге не ра
ла Ка ра ля Се ра коў ска га і ра сій
скі мі пал ка мі ге не ралан шэ фа 
Аляк санд ра Су во ра ва. Доў гі час, 
ад нак, згад вае аў тар, “па дзеі, 
зні та ва ныя з Кас цюш каў скім 
паў стан нем, ці за моўч ва лі ся ай
чын ны мі гіс то ры ка мі, ці апіс
ва лі ся вель мі фраг мен тар на, з 
па мыл ка мі й не дак лад нас ця мі”. 
Та му й не бы ло аб’ ек тыў нас ці ў 
асвят лен ні ве ка пом ных па дзей 
ХVІІІ ста год дзя на Бе ла ру сі. А 
та кое стаў лен не да ўлас най гіс
то рыі, вя до ма ж, мае не га тыў нае 
“рэ ха” ў ча се, у мен таль нас ці 
на шых су ро дзі чаў: “Для боль
шас ці бе ла ру саў той час і яго ныя 
ге роі не ўспры ма лі ся як част ка 
на цы я наль най гіс то рыі, не бы лі 
яны прад ме там го на ру ды ша
на ван ня. Склад ва ла ся ўяў лен не, 

быц цам на гэ тых тэ ры то ры ях 
ра зы гры ва лі ся па дзеі, у якіх чу
жын цы вы ра ша лі свае па лі тыч
ныя за да чы, а бе ла ру сы не ме лі 
да та го ні я ка га да чы нен ня. Лю бы 
на род гэт кую па ста ноў ку пы тан
ня ўспры маў бы як пры ні жэн не 
на цы я наль най год нас ці”. За слу
гоў вае па ва гі, што Ана толь Бен
зя рук здо леў, як ён сам пі ша, 
па гля дзець на лё са вы зна чаль
ныя для Баць каў шчы ны па дзеі 
не столь кі ва чы ма кры тыч на га 
на шчад ка, коль кі по гля дам за
ці каў ле на га су час ні ка. І та му да 
мес ца ў кні зе й агляд “по ля біт
вы”, па ле міч на га зма ган ня, што 
вя дзец ца па між ра сій скі мі, поль
скі мі ды бе ла рус кі мі гіс то ры ка
мі ва кол пы тан няў, зні та ва ных з 
Кас цюш каў скім паў стан нем.

Ад но з ад крыц цяў, якое зро
біць для ся бе да пыт лі вы чы тач 
кні гі “Круп чы цы. 1794 год: Па дзеі 
і па мяць род най гіс то рыі”: аказ ва

ец ца, бе ла ру сы ў біт ве за бі ва лі 
адзін ад на го, бо на шы су пля мен
ні кі бы лі як у вой ску паў стан цаў, 
так і ў ра сій скім (якое пад Круп
чы ца мі ўтрая боль шае бы ло за 
паў стан чае). Аў тар з да ку мен та мі 
ў ру ках да каз вае: “Па дзеі паў стан
ня, у пры ват нас ці баі пад Круп чы
ца мі ды Бе рас цем, у чар го вы раз 
вы яві лі: для бе ла ру саў 1794 год 
на быў ры сы гра ма дзян скай вай
ны. На шы су ай чын ні кі зма га лі ся 
па абод вух ба ках ба ры кад. Асаб
лі вае ўра жан не па кі дае воб раз 

еге раў Бе ла рус ка га кор пу са, што 
пер шы мі па баг нах па ча лі са ма
за бой чую ата ку на цэнтр ды ві
зіі Се ра коў ска га, каб ад цяг нуць 
ува гу ад ма нёў раў на флан гах. У 
па пу ляр ных пра цах бе ла рус кіх 
гіс то ры каў кан ца ХХ ста год дзя 
сцвяр джа ла ся, што кас цяк кор пу
са быў на бра ны ў 1780х га дах у 
Бе ла рус кім ге не ралгу бер на тар
стве. Гэ тым еге рам у не ма лой сту
пе ні су праць ста я лі паў стан цыбе
ла ру сы”.

Ця пер кра са моў ны 
факт у тэ му по вя зі ча соў 
ды мер ка ван ня аў та ра пра 
“ня прос тыя шля хі да гіс
та рыч най праў ды”: з кні гі 
вы ні кае, што яшчэ ў 1993 
го дзе з’я ві ла ся ідэя ўша
на ваць па мяць ах вя раў 
Круп чыц кай біт вы. За ду
ма, удак лад няе Ана толь 
Бен зя рук, па хо дзі ла ад 
та га час на га спе цы я ліс та 
па ахо ве гіс та рыч накуль
тур най спад чы ны Упраў
лен ня куль ту ры Брэсц ка
га абл вы кан ка ма Ле а ні да 
Не сцер чу ка. Та ды бе ла рус кая 
гра мад скасць рых та ва ла ся ад
зна чыць 200год дзе паў стан ня і 
250я ўгод кі Та дэ ву ша Кас цюш
кі. Ха це лі па ста віць у Чы жэў
шчы не толь кі па мят ны ка мень, 
по тым знай шла пры хіль ні каў 
ідэя ме ма ры яль най кап лі цы. Бо 
ра ней на Круп чыц кіх ка та ліц
кіх мо гіл ках і бы ла драў ля ная 
кап лі ца, якая не аца ле ла ў Вя лі
кую Ай чын ную вай ну. Пад му
рак бу ду чай кап лі цы быў за лі ты 
7 ліс та па да 1998 го да, са му ж яе 
(ар хі тэк тар з Жа бін кі — Сця пан 
Кан дра цюк) ура чыс та ад кры
лі, асвя ці лі праз 210 га доў пас
ля біт вы: 23 ве рас ня 2004 го да. 
Чы та ем у кні зе: “На плі тах гра
ніт най пі ра мі ды, зме шча най у 
цэнт ры кап лі цы, па зна ча ны пал
кі Се ра коў ска га і Су во ра ва, што 
бі лі ся на Круп чыц кім Вя лі кім 
по лі. На за дняй плі це пе рад вы
яваю Бо жай Ма ці вы бі тыя рад
кі з вер ша Рас ці сла ва Бен зе ру ка 
“Ка нец ле ген ды”: “Па мо лім ся: 
хай Бог гра хі да руе/ І тым, хто 
паге рой ску лёг у біт ве,/ І тым, 
хто іс ці ну пасвой му пе рай нач
ваў,/ І ўсім, хто сён ня на зям лі 

жы ве”. У су час нас ці Круп чыц
кая ме ма ры яль ная кап лі ца па
кры се ста но віц ца ві зіт най карт
кай Жа бін каў шчы ны”.

Мяр кую, з ча сам не як бу дзе 
па зна ча на й мес ца спа ле на га кар
ні ка мі фаль вар ка Яно паль, які 
ака заў ся не па да лёк ад Круп чыц
ка га по ля: пры да ро зе, па якой 
з бо ем ад сту па лі паў стан цы. 
Фаль ва рак пад пі са ны ў са мым 
ні зе на кар це “Біт ва пад Круп чы
ца мі 17 ве ра ся 1794 го да”, зме

шча най у зга да най кні зе Ана то ля 
Бен зе ру ка. Пра цу ю чы з пісь мом 
Паў ла Сі да ру ка, мы вы свет лі лі: 
Яно паль, як ён і пі ша, не ўне се
ны па куль у элект рон ную ба зу 
да дзе ных “Белорусские деревни, 
сож жен ные в го ды Великой Оте
чест вен ной вой ны”. Гэ ты рэ сурс 
быў ство ра ны да 70год дзя Ха
тын скай тра ге дыі спе цы я ліс та мі 
Дэ парт амен та па ар хі вах і спра
ва вод стве Мі нюс та Бе ла ру сі, На
цы я наль на га ар хі ва і Бе ла рус ка
га фон ду мі ру пры пад трым цы 
Ра сій ска га фон ду са дзе ян ня ак
ту аль ным гіс та рыч ным да сле да
ван ням “Историческая па мять”. 
Элект рон ная ба за http://db.narb.
by/about/ змя шчае звест кі пра 
бе ла рус кія вёс кі, зні шча ныя цал
кам і част ко ва, з на сель ніц твам і 
без жы ха роў. На час, ка лі пі шуц
ца гэ тыя на тат кі, у ба зу ўне се
на 9096 вё сак. Фаль ва рак — не 
вёс ка, ды ці важ на тое на ва гах 
гіс то рыі? На се ле ны пункт быў 
зні шча ны, і бяз він на за губ ле
ныя 11 ду шаў — важ кі ар гу мент 
у спрэч цы. Зрэш ты, мяр кую, і 
спрэ чак не бу дзе: да ку мен ты ж 
ёсць. А на сай це чы та ем: “Са 

сту дзе ня 2014 го да вы яў лен нем 
і пра да стаў лен нем аліч ба ва ных 
да ку мен таў для ба зы да дзе ных 
зай ма ец ца Цэнт раль ны ар хіў 
Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі 
Бе ла ру сі. Пра ца па ўдак лад нен
ні спі су спа ле ных вё сак, на паў
нен ні ба зы ін фар ма цы яй пра
цяг ва ец ца. Аў та ры за пра ша юць 
ка рыс таль ні каў узяць удзел у 
ад наў лен ні тра гіч ных ста ро нак у 
гіс то рыі на шай кра і ны”.

На дум ку Ана то ля Бен зе ру ка, у 
зга да най ба зе ёсць не дак
лад нас ці. У пе ра піс цы 
з рэ дак цы яй ён як до каз 
пры во дзіць Драм лё ва — 
най вя до мую “вог нен ную 
вёс ку” Жа бін каў шчы ны, 
якая па зна ча на і ў ха тын
скім Мо гіль ні ку вё сак. У 
ба зе па да дзе на: у Драм
лё ве ў ве рас ні 1942га 
кар ні кі спа лі лі 286 ча ла
век. Ад нак, звяр тае ўва гу 
да след чык, на са мрэч ах
вяр бы ло 183. Жур на ліст 

мае вы піс ку са спра вы з 
Дзярж ар хі ва Брэсц кай 

воб лас ці (Ф. 835. Воп. 1. Спр. 1а), 
у якім па ліч бах ах вяр — вя лі кі 
раз на бой: “Пры кла дам, на 4м ар
ку шы пры во дзіц ца ліч ба 286 за гі
ну лых, а на 130м — ужо 270... У 
так зва ных “да ку мен тах” цэ лыя 
рос сы пы ліч баў ах вяр: 270, 275, 
280, 286, 375 і на ват... да 2100 (дзве 
ты ся чы сто!!!). З та го пе ра лі ку ў 
60я га ды ў Маск ву па тра пі ла ліч ба 
286 — яе й па ча лі ўсю ды па да ваць, 
так і па гэ ты час”.

Маг чы ма, ка лі жы ха ры фаль
вар ка Яно паль ме лі су вя зі з пар
ты за на мі, то ў ар хіў ных да ку
мен тах, да ня сен нях та га час ных 
пар ты зан скіх су вяз ных зной дуц
ца звест кі пра бяз він на за бі тых 
лю дзей. Яшчэ вя до ма: у 1921
1931 га дах поль скія ўла ды — тэ
ры то рыя За ход няй Бе ла ру сі бы ла 
ў скла дзе Поль шчы — пра вя лі 
пе ра піс на сель ніц тва кра і ны для 
вы зна чэн ня яго на цы я наль на га 
скла ду. Па ўсёй бач нас ці, ах вя ры 
ста ла га ве ку з Яно па ля ў тых да
ку мен тах па зна ча ны. Як і ў да ку
мен тах, што ра бі лі ся пас ля да лу
чэн ня За ход няй Бе ла ру сі да БССР 
(пас ля 17 ве ра се ня 1939 го да).

ІванЖдановіч

Не па да лёк ад Круп чыц ка га по ля
Помнік на магіле ахвяр Янопаля

Вокладка кнігі А. Бензерука

Леанід Несцярчук у Сяхновічах
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З Не бам — на сва ёй мо ве
Га ва рыць з Уся выш нім па

бе ла рус ку — даў но не на ві на. І 
на па лес кай га вор цы — так са ма: 
мяр кую, ад на ра джэн ня тое ро
бяць ты ся чы па ле шу коўхрыс
ці ян. Ды не ка му мо жа пад ацца 
дзіў ным: на вош та ж бы ло ўвесь 
Но вы За па вет пе ра кла даць яшчэ 
й на мо ву дыя лект ную? А зра біў 
тое кан ды дат фі ла ла гіч ных на
вук Фё дар Клім чук (1935–2018). 

Па мёр ён, тро хі не да ча каў шы ся 
вы ха ду кні гі. Пе ра клаў Еван гел
ле на мо ву, якую чуў з ма лен ства 
ў род най вёс цы Сі ма на ві чы Дра
гі чын ска га ра ё на. Пе ра клад у 
вы дан ні, што ня даў на па ба чы ла 
свет, па да дзе ны ў за ход не па лес
кай спро шча най транс крып цыі. 
Гэ та, ка заў мо ва знаў ца, каб кож
ны ча ла век, хто ве дае адзіндва 
кі ры ліч ныя ал фа ві ты й хоць 
бы адзін ла цін скі, мог чы таць 
тэкс ты без ка мен та роў: так, як 
гу чаць яны ў брэсц капін скіх 
га вор ках.

Дык усё ж: на вош та?..

Мо ва як шлях да ду хоў нас ці
Звер нем ся спа чат ку да са мо

га Еван гел ля. У свя то га апост ала 
Паў ла, у яго ным Пер шым па
слан ні да ка рын фя наў зна хо дзім 
глы бо кую раз ва гу: “Дзя кую Бо
гу май му: я больш за ўсіх вас га
ва ру мо ва мі; Але ў царк ве ле пей 
ха чу пяць слоў ска заць ро зу мам 
ма ім, каб і ін шых на стаў ляць, 
чым проць му сло ваў на мо ве 
не зна ё май” (І Кар., 14: 18,19). 
Тым і кі ра ва лі ся ў роз ныя ча сы 
асвет ні кі, пе ра кла да ю чы Но вы 
За па вет, ро бя чы яго зра зу ме лым 
па ўсім све це. І ў па дзвіж ніц кай 
пра цы ўсход не сла вян ска га пер
ша ду ка ра Фран цыс ка Ска ры ны 
ёсць та кі па сыл: па шы рэн не 
кніг Біб ліі, бо яны ж як раз і пе
ра кла да лі ся, дру ка ва лі ся “лю ду 
па спа лі та му для на ву чан ня”.

На Бе ла ру сі жы вуць пра ва
слаў ныя хрыс ці я не, ка то лі кі, 
уні я ты, пра тэ стан ты. І гіс та рыч
на ста ла ся так, што тут, у цэнт ры 
Еў ро пы, між гла баль ны мі куль
тур ны мі тра ды цы я мі Ус хо ду і 
За ха ду мо ва на ба жэн стваў у роз
ных хра мах, ма лі тоў ных да мах 
мае свае ад мет нас ці. Дзе ля та го, 
каб з Не бам зно сіц ца мож на бы ло 

пасвой ску, на зра зу ме лай, звыч
най мо ве, і адап ту юц ца ў Бе ла ру
сі да су час най бе ла рус ка моў най 
сі ту а цыі біб лій ныя тэкс ты. 

На па чат ку го да, як вя до ма, 
уша ноў ва лі ся лаў рэ а ты прэ міі 
Прэ зі дэн та “За ду хоў нае ад ра
джэн не”. У іх лі ку бы лі й пе ра
клад чы кі Біб ліі на род ную мо ву. 
Гэ та ка лек ты вы Біб лій най ка
мі сіі Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы і Сек цыі па пе ра кла дзе 
лі тур гіч ных тэкс таў і афі цый
ных да ку мен таў ка та ліц кай 
царк вы ка мі сіі Бо жа га куль ту і 
дыс цып лі ны та ін стваў пры Кан
фе рэн цыі ка та ліц кіх епіс ка паў у 
Бе ла ру сі.

Вось што ка заў пас ля тае ўра
чыс тас ці ка рэс пан дэн ту га зе ты 
“Звяз да” Ні не Шчар ба чэ віч про
та і е рэ ей Сер гій Гар дун — стар
шы ня ра бо чай гру пы і ад каз ны 
рэ дак тар пе ра кла ду, які зроб
ле ны пра ва слаў най царк вой: 
“Пры ем на, што на та кія рэ чы, як 
пе ра клад Біб ліі на род ную мо ву, 
на ша гра мад ства і ўла ды звяр
та юць ува гу і цэ няць іх. Ча му 
гэ та так важ на для мя не аса біс
та?.. Я вы рас у той час, ка лі за 
на вед ван не хра ма, хры шчэн не, 
вян чан не зваль ня лі з ра бо ты. 
Еван гел ле бы ло пад за ба ро най. 
Хоць за мя жу вы яз джа лі рэд ка, 
але ка лі еха лі, то Свя шчэн нае 
Пі сан не кан фіс коў ва лі. Гэ та кні
га дзесь ці бы ла, але ў вель мі аб
ме жа ва най коль кас ці. Ця пер мы 
жы вем у кра і не, дзе зу сім ін шае 
стаў лен не да царк вы, да Біб ліі. 
Яна пры зна ец ца са май важ най 
і га лоў най кні гай, пры чым для 
ўся го ча ла вец тва. Гэ та ра дас на 
і пры ем на”. Свя тар спа дзя ец ца, 
што но выя пе ра кла ды “бу дуць 
больш чы тац ца, па шы рац ца, мы 
на блі зім ся да сва іх вы то каў. Бу
дзем ад чу ваць сваю род нас насць 
з Кі ры лам Ту раў скім, Еў фра сін
няй По лац кай, пра па доб на му ча
ні кам Афа на сі ем, Фран цыс кам 
Ска ры нам. Яны жы лі ў хрыс ці
ян скай тра ды цыі, за кла лі пад му
рак на шай куль ту ры, ду хоў нас ці. 
Важ на, каб мы не толь кі па мя та
лі ім ёны, але й на блі жа лі ся да 
іх ду хоў нас ці. Пе ра кла ды та му 
спры я юць, і са ма прэ мія спры яе 
ду хоў на му ад ра джэн ню”.

За слу гоў вае вя лі кай па ва
гі, што пе ра клад Еван гел ля, 
пра які га во рыць ай цец Сер гій, 
зроб ле ны з ары гі на ла, хоць у 
пост са вец кі час бы ло скла да на 
знай сці лю дзей, якія ве да юць і 
ста ра жыт на грэ час кую мо ву, і су
час ную бе ла рус кую. Звяр та лі ся 
пе ра клад чы кі да ін шых пе ра кла
даў, да прац Ска ры ны: гля дзе лі, 
якую ён вы ка рыс тоў ваў лек сі ку. 
І, па сут нас ці, пра доў жы лі яго 
тра ды цыю. Свя тар за ўва жае, 
што ра ней бе ла рус кія пе ра кла
ды Еван гел ля ра бі лі ся не ў над та 
спры яль ных умо вах: “Ска жам, 
пе ра клад пра тэ стан та Лу ка ша 
Дзе ку цяМа лея, які вый шаў у 
1931 го дзе, ра біў ся ў ме жах та
га час най Поль шчы. А поль скі 
ўрад вель мі ад моў на ста віў ся да 
бе ла рус кай мо вы й да бе ла рус
ка га на цы я наль на га жыц ця. У 
та кіх умо вах лю дзі спра ба ва лі 
неш та ра біць. Дзе куцьМа лей не 
меў да стат ко вай аду ка цыі, пе ра
кла даў з рус кай і з поль скай моў. 
Нех та ін шы пас ля спра ба ваў зра
біць яшчэ леп шы тэкст”.

Ці ка ва, што ай цец Сер гій, 
жы ву чы з дзя цін ства ў бе ла рус
кай вёс цы, як раз у бе ла рус ка
моў най плы ні па чу вае ся бе най
больш ар га ніч на: “Большменш 
раз маў ляць парус ку я па чаў з 
чац вёр та га кла са. Да та го быў 
псі ха ла гіч ны бар’ ер: я хоць і 
ра зу меў, але не каз аў. На прык
лад, не ка то рыя рус кія сло вы, 
мне зда ва ла ся, вель мі дзіў на 
гу чаць, я чыр ва неў, ка лі вы му
ша ны быў іх пра маў ляць. Да 
та го ж ду маў: як гэ та га ва рыць 
не на род най мо ве, а на ней кай 
ін шай?.. Па праў дзе ка жу чы, 
да кан ца шко лы, паза ме жа мі 
ўро каў мы заў сё ды раз маў ля лі 
на сва ёй мо ве. Я на зі раў, што 
толь кі ад слу жыў шы ў вой ску, 
вяр та ю чы ся, хлоп цы па чы на лі 
раз маў ляць парус ку. Мы ж у 
по бы це ка рыс та лі ся сва ёй мо
вай. Я люб лю мо вы, рус кую 
мо ву люб лю. Паполь ску так

са ма вы дат на чы таю, пі шу і 
не як на ват пе ра кла даў афі цый
ную су стрэ чу. Але ў жыц ці ад
даю пе ра ва гу бе ла рус кай мо ве. 
Пра маў ляю на ёй про па ве дзі, 
раз маў ляю, ка лі ёсць з кім”.

На вок лад цы бе ла рус ка моў
на га Еван гел ля зме шча ны еў
фра сін неў скі крыж: адзін з сім
ва лаў Бе ла ру сі.

“у дум ках пе ра мя шчаў ся  
ў Па лес ты ну...”

У Фё да ра Клім чу ка, у ад роз
нен не ад ка легпе ра клад чы каў, 
не бы ло за спі ной ма тэ ры яль
най пад мо гі кас цё ла ці царк вы. І 
пра ца ваў па ля шук адзін. А дру
гое ўжо вы дан не яго пе ра кла ду 
Но ва га За па ве ту (папа лес ку 
пі шац ца: “Но вый За віт”) гэ тым 
ра зам поў нае. Гро шы на кні гу 
збі ра лі краў дфан дын гам па іні
цы я ты ве пра ек та “Тра ды цыя” 
на ча ле з вя до мым спе ва ком 
Сер жу ком Доў гу ша вым. “Фё
дар Клім чук быў за хоп ле ны так
са ма й гіс то ры яй, фальк ло рам, 

эт на гра фі яй не толь кі род на га 
Па лес ся й Бе ла ру сі ў цэ лым, але 
й мно гіх кра ін Еў ро пы, — па ве
да міў нам пра ста рэй ша га сяб ра 
Сяр жук. — Ён да след ваў гіс то
рыю та кіх эт ніч на скла да ных рэ
гі ё наў як Крым, бы лая Юга сла
вія, Ка ра бах. Пер шым у Бе ла ру сі 
па чаў вы ка рыс тоў ваць эт на лінг
віс тыч ную ме та да ло гію, рас пра
ца ва ную мас коў скім ака дэ мі
кам Мі кі там Талс тым. Знач ную 

част ку да сле да ван няў Фё дар Да
ні ла віч, пра цу ю чы ў Ін сты ту це 
мо ва знаў ства імя Яку ба Ко ла са 
На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі, пра во дзіў у вёс цы Сі
ма на ві чы, што за 10 км на поў

нач ад Дра гі чы на, і ў за ход не па
лес кім рэ гі ё не. За яго пля чы ма 
больш за 200 на ву ко вых прац, 
без ліч экс пе ды цый”.

На род ныя спе вы бы лі яшчэ 
ад ным за хап лен нем па ле шу
ка — тым і зблі зі лі ся, пэў на ж, 
на ву ко вец і спя вак. Фё дар Да
ні ла віч сам за пі саў, ве даў ка ля 
1000 пе сень на мяс цо вым дыя
лек це, на лі та ра тур най бе ла рус
кай, укра ін скай, рус кай і поль
скай мо вах; пе ра няў іх ад ма ці, 
На стас сі Анд рэ еў ны Клім чук 
(1912–1989) і ад мно гіх сва іх 
ад на вяс коў цаў. Для пе ра кла ду 
асноў най част кі Но ва га За па ве
ту руп ліў цу спат рэ бі ла ся больш 
за 20 га доў. Асаб лі ва плён на пра
ца ваў над пе ра кла дам на пен сіі. 
Сам Фё дар Да ні ла віч пі саў, як 
тое ра біў: “Звы чай на... браў ся 
адзін верш... Тэкст пе ра чыт ваў
ся. За тым я ў дум ках пе ра мя
шчаў ся ў Па лес ты ну пер шай па
ло вы І ст. н. э., ні бы та ста на віў ся 
не па срэд ным на зі раль ні кам тых 
па дзей... І рас па вя даў сва ім зем
ля кам... што па ба чыў. По тым я 
гэ тае па ве дам лен не за піс ваў”.

Для пе ра кла ду на ву ко вец, 
лаў рэ ат Дзярж прэ міі Бе ла ру сі 
2000 го да ў га лі не гу ма ні тар ных 
і са цы яль ных на вук (як адзін з 
аў та раў “Лек січ на га ат ла са бе
ла рус кіх на род ных га во рак”) 
вы ка рыс тоў ваў тэкс ты на бе
ла рус кай, укра ін скай, рус кай, 
ста ра сла вян скай мо вах. Пе ра
клаў шы ка ва ла чак, Фё дар Да
ні ла віч за чыт ваў яго ма ці. Ка лі 
яна ка за ла: “Не, мы так не га во
рым”, — пе ра раб ляў. Удак лад
няў у ста рэй шых ад на вяс коў цаў 
роз ныя сло вы. Ка заў сяб рам і 
ці каў ным: ка лі на ней кую мо
ву пе ра кла дзе ная Біб лія — зна
чыць, мо ва тая ні ко лі не знік не 
й не за бу дзец ца.

Так і за ха ваў ву чо ны род най 
па лес кай вёс кі га вор ку — на 
ста год дзі. Як ка жуць, і Бо гу, і 
лю дзям на ка рысць. Зроб ле ны 
ім пе ра клад ужо на зы ва юць: 
“Па лес кая Біб лія”.

Сяр жук Доў гу шаў яшчэ тлу
ма чыць, спа сы ла ю чы ся на до
свед сяб ра: дыя лек ты, на якіх 
іс нуе ба га тая лі та ра ту ра, ва 
ўсход не сла вян скай тра ды цыі 
пры ня та на зы ваць лі та ра тур ны
мі мік ра мо ва мі. У ін шых кра і
нах іх на зы ва юць рэ гі я наль нымі 
мо вамі. Вось Фё дар Клім чук і 
пад вы сіў ста тус па лес кай га вор
кі, вы веў яе з зо ны дыя лек таў у 
мік ра мо вы, бо вы даў паза ход
не па лес ку і “Сло ва пра па ход 
Іга ра вы”, і ўрыў кі з тво раў Га ме
ра, Талс то га і Го га ля, пе ра кла даў 
Ша та Рус та вэ лі...

Цал кам ці част ко ва Біб лія 
пе ра кла дзе ная ўжо на паў та ры 
ты ся чы мо ваў, мік ра моў і дыя
лек таў све ту. Ця пер ся род іх — 
і га вор ка вёс кі Сі ма на ві чы, вы
со кае Не ба для жы ха роў якой 
дзя ку ю чы руп ліў цузем ля ку 
ста  ла крыш ку блі жэй шым.

ІванЖдановіч

Фёдар Клімчук

Бе ла рус ка моў ным шля хам ця пер мож на ру хац ца да най вы шэй шых іс цін, да лу чац ца  
да хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў, пра муд рас цяў і тра ды цый. Бо ўжо ёсць пе ра кла ды Но ва га  
За па ве ту на бе ла рус кую мо ву і на ват на па лес кую га вор ку.

Землякі Фёдара Клімчука з “Новым Завітам” у народных 
строях на прэзентацыі выдання ў Мінску

Протаіерэй Сергій  Гардун з Евангеллем на беларускай мове
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