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У стра ха, ка жуць, во чы вя
лі кія. І доб ра яшчэ, што мно
гія з сён няш ніх па ні кё раў, якія 
спра бу юць зма гац ца з ка ра на ві
ру сам бур ны мі вы кі да мі ў на ва
кол ле, сац сет кі сва іх пер ша быт
ных стра хаў, ні ко лі не гля дзе лі ў 
мік ра скоп… Ві ру сы ж увесь час 
міль яр да мі жы вуць ва кол нас, а 
на ват і ўнут ры. Толь кі мы да 
па ры да ча су та го не за ўва жа ем. 
Пра ві рус гры па ўсе ве да юць, 
пра ро та ві рус ныя ін фек цыі, пра 
гер пес на пэў на не толь кі чу лі — 
ме лі маг чы масць па зна ё міц ца. І 
не як “вый сці з сі ту а цыі”.

Ён вя до мы з 1965‑га
Пры гле дзім ся да мік ра іс тот, 

якія сён ня рап тоў на пад вод зяць 
лі ніі жыц цяў ты сяч лю дзей 
да крытычнай ры сы, за пус ці
лі ў све це гла баль ныя пра цэ
сы: аб руш ва юц ца най мац ней
шыя эка но мі кі све ту, буй ныя 
кам па ніі, тур фір мы, ра за ра
юц ца ты ся чы прад пры маль ні
каў. Ка ра на ві ру сы ж ва кол нас 
даў нымдаў но кру цяц ца. Гэ та 
“мік ра ар га ніз мы сфе рыч най 
фор мы, якія ўтрым лі ва юць ад
на лан цуж ко вую ма ле ку лу РНК 
(ры ба нук ле і на вай кіс ла ты). 
Яны ма юць аба лон ку з рэд кі
мі шы па мі ці вар сін ка мі, якія 
на гад ва юць ка ро ну пры за

цям нен ні сон ца. Вось ад сюль 
і наз ва: “ка ра на ві рус”. І яшчэ 
з гіс то рыі пы тан ня: “Ка ра на
ві рус ча ла ве ка быў упер шы
ню вы дзе ле ны ў 1965 го дзе ад 
хво ра га на вост рае рэ спі ра тор
нае за хвор ван не. (Рус ка моў ная 
аб рэ ві я ту ра ОРЗ — ка му ж не 
зна ё мая? — Аўт.) Роз ныя ві ды 
ка ра на ві ру саў шы ро ка рас паў
сю джа ны ў пры ро дзе, яны вы
клі ка юць раз на стай ную ін фек
цый ную па та ло гію ў жы вёл”.

Хто, ка лі тых ві ру саў асаб лі
ва ба яў ся! Пом ніц ца, на пры кан
цы 70х, у па ру ву чо бы ў Ле нін
гра дзе не ка то рыя з ма іх зна ё мых 
пад пра цоў ва лі “пад до след ны мі 
тру сі ка мі” ў Ін сты ту це гры па. 
Пад за ра жа юць ві ру сам ця бе, у 
лёг кай фор ме, по тым на зі ра юць, 
як ідзе пра цэс, і ле чаць. Дні праз 
тры пас ля “пра цэ ду ры” ха дзі лі на 
лек цыі. На ву коў цы рас пра цоў ва
лі вак цы ны, а сту дэн ты “на ву цы 
да па ма га лі”. Ка за лі й мне: ну ра

зік па сап ля еш, пе ра хва рэ еш — і 
бу дзеш з іму ні тэ там.

А га доў 15 та му быў я на між
на род най кан фе рэн цыі мік ра бі
ё ла гаў, па глы біў ся ў праб ле му 
ан ты мік роб най рэ зіс тэнт нас ці 
(АМР), на пі саў пра ве лі зар ную 
пры ха ва ную па гро зу ча ла вец
тву (“Вой на микромиров”. — 
СБ., 13.12.2005 https://www.
sb.by/artіcles/voynamіkromіrov.
html). Га вор ка там пра мік ро бы 
(бак тэ рыі). ➔ Стар. 3

Раз ме жа ва насць пла не ты 
на кра і ны васт рэй ад чу ва ец ца 
ў ча се ба раць бы з эпі дэ мі яй 
ка ра на ві ру са. Але ж для пту шак 
ме жы не іс ну юць: увес ну яны 
заў сё ды вяр та юц ца з вы раю да до му

А рап там з да лё кіх да ляў “неш та 
не бяс печ нае” пры ня суць тыя “кры ла тыя 
міг ран ты”? Та кія пы тан ні ча сам уз ні ка
юць у да пыт лі вых гра ма дзян. Мяр кую, з 
ча сам зной дуц ца й на іх ад ка зы. Бо й гэ
тыя міг ран ты, мож на ска заць, пад на гля
дам. За пры лё там пту шак што год со чаць 
у Бе ла ру сі на вед ні кі сай та Bіrdwatch.by 
(у пе ра кла дзе “Птуш кі што дня”). Свае 
на зі ран ні за но сяць у таб лі цу. Дзя ку ю

чы ёй вя до ма, што з вы раю да нас ужо 
вяр ну ла ся больш за 50 ві даў пе ра лёт ных 
пту шак. Ся род іх — кач кі, чай кары
бач ка, чор ны дрозд, бе ла бро вы дрозд, 
дроздспя вун, чап лябу гай, чор ны бу сел, 
бе лы бу сел, звы чай ны шпак, ма лі наў ка, 
вя лі кі бак лан, бе рас цян ка, ка нап лян ка, 
со калпус таль га, ба ра вы жаў рук, па ля
вы жаў рук, ку лікспу чок, ку лікчар няк, 
ляс ная за ві руш ка, лу га вы свірс тун ды 
ін шыя. Асоб ныя птуш кі па ле на ва лі ся 
да лё ка ля цець і пра вя лі сё лет нюю цёп
лую зі му ў Бе ла ру сі: у не ка то рых рэ гі
ё нах зі мой ба чы лі ле бе дзяклі ку на, шэ
рую гусь, кач куцы ран ку, вя лі кую бе лую 
чап лю, шэ ра га жу раў ля, чай куклы гу на і 
чай кура га ту ху.

“Па доб на, што са мая вяс но вая кра і на 
сён ня — гэ та Бе ла русь: ме на ві та тут на 
сён ня ад зна ча на больш за ўсё на зі ран няў 
пту шаквес ту ноў “Жы вой вяс ны”. Уся
го ў роз ных кра і нах ад зна ча на 500 та кіх 
на зі ран няў”, — па ве дам ля юць на сва
ім сай це https://ptushkі.org/tag/zhyvaya
vyasna ак ты віс ты Гра мад скай ар га ні

за цыі “Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны” 
(АПБ). Ма дэ ра та ры партала атры ма лі 
звыш 280 па ве дам лен няў пра вяр тан не 
ў Бе ла русь бе лых бус лоў, якія пер шы мі 
ня суць нам вяс ну. А вяс ко вых лас та вак, 
якія ў ад роз нен не ад га рад скіх лас та вак і 
лас та вакзям ля нак так са ма лі чац ца вес
ту на мі вяс ны, па куль за ўва жа на ма ла.

Вель мі рэд кі пе ра лёт ны від, які гняз
ду ец ца ў Бе ла ру сі, — вя лі кі ар лец. Пра 
яго пе ра лё ты на ву коў цыар ні то ла гі ве
да юць най больш пад ра бяз на. Шля хі міг
ра цыі, мес цы зі мо вак вя лі кіх ар ля цоў 
вы ву ча юц ца пры да па мо зе GSMтэ ле
мет рыі з 2017 го да. Пятнаццаць бе ла
рус кіх ар ля цоў пе ра сы ла юць ву чо ным 
сіг на лы пра сваё мес ца зна хо джан не 
праз GPSсістэму. Са чыць за іх пе ра мя
шчэн нем па све це ан лайн мо жа кож ны 
на сай це ptushkі.org. З да па мо гай су час
най апа ра ту ры ўда ло ся вы свет ліць, што 
гэ тыя птуш кі лю бяць зі ма ваць у Паўд
нё вай Азіі, на Ара вій скім паў вост ра ве, 
ва ўсход няй част цы Паў ноч най Аф ры кі 
(дэль та Ні ла). Не вя лі кая іх коль касць зі

муе ў Еў ро пе (на Бал ка нах, у Іта ліі, паўд
нё вай Фран цыі) ды ін шых мес цах.

Сё ле та вя лі кія ар ля цы па ча лі вяр тац
ца з зі моў кі 12 са ка ві ка. Пер шай мя жу 
Бе ла ру сі пе ра сяк ла Аль джу ся — пра ста
ва ла да свай го гняз да ў Бе ла веж скай пу
шчы. ➔ Стар. 8  
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Новая сіла 
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вясновы нАстРой

Ме жы — не для пту шак

светАпогляд Ад сэРцА дА сэРцА

Трымайся, 
Італія!
У Беларусі прайшлі 
акцыі салідарнасці 
з народам Італіі

З Ам ба са ды Іта ліі ў Бе ла ру
сі па сту пі ла ін фар ма цыя пра ак
цыю са лі дар нас ці бе ла рус ка га 
на ро да з на ро дам Іта ліі. “Бе ла
русь да лу ча ец ца да між на род
ных іні цы я тыў са лі дар нас ці з 
Іта лі яй у су вя зі з над звы чай най 
сі ту а цы яй, звя за най з но вым ка
ра на ві ру сам, — пра чы та лі мы ў 
да сла ным прэсрэ лі зе. — Уве ча
ры ко ле ра мі італь ян ска га сця га 
асвя ці ла ся ве лі зар ная шкля ная 
ве жа На цы я наль най біб лі я тэ кі 
ў Мін ску, адзін з бу дын каўсім
ва лаў кра і ны”.

Тое ад бы ва ла ся на пры кан
цы са ка ві ка. Гэ ты знак па ва гі, 
за ўва жым, быў так са ма пад
тры ма ны ў сац сет ках па ве дам
лен нем “Са лі дар насць з на ро
дам Іта ліі”. Ам ба са дар Іта ліі 
ў Бе ла ру сі Ма рыё Баль дзі так 
пра ка мен та ваў ак цыі: “Бе ла ру
сы па мя та юць, што Іта лія бы ла 
ад ной з пер шых кра ін, якія не
ад клад на прый шлі на да па мо гу 
Бе ла ру сі пас ля Чар но быль скай 
ядзер най ка та стро фы. Сот ні 
ты сяч бе ла рус кіх дзя цей ад чу
лі вя лі кую лю боў італь ян скіх 
сем’ яў, і для мно гіх з іх Іта лія 
ста ла дру гой ра дзі май. А ця пер 
вось бе ла ру сы да юць нам сі лы і 
над зею на леп шую бу ду чы ню”.

Іван Іванаў

Мік ра свет, які заўж ды з на мі
Раз ва гі пра тое, ча му ма лень кія пры чы ны мо гуць вы клі каць вя лі кія на ступ ствы

Покліч Радзімы — неадольны

Мінск, Палац Незалежнасці, 7 красавіка. Нарада ў Прэзідэнта. Без панікі.
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Што год, ка лі ад зна ча ец ца Дзень аба рон цаў Ай чы ны 
і Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, у Рэ чы цы пра хо дзіць ура чыс
тасць на Цэнт раль най пло шчы го ра да. Мы ўша ноў ва ем 
аба рон цаў, ад да ем да ні ну па ва гі за гі ну лым. Сё ле та ж у 
цы ры мо ніі з’я ві лі ся но выя, хва лю ю чыя штры хі.

Ле тась у снеж ні сяб ры Го мель ска га аб лас но га по шу
ка ва га гра мад ска га аб’ яд нан ня “Па мять Оте чест ва” вы яз
джа лі для вы ву чэн ня мяс цо вас ці, по шу ку не ўста ноў ле ных 
во ін скіх па ха ван няў ка ля вёс кі Вас ток, што ў на шым ра
ё не. Там у га ды вай ны вя лі ся ба я выя дзе ян ні. У бы лым 
блін да жы й быў зной дзе ны ме даль “За ба я выя за слу гі”. Па 
ну ма ры яго ўста на ві лі імя сал да та. Гэ та быў Са ва Ра дзі во
на віч Кас цю чэн ка, 1913 го да на ра джэн ня, стар шы сяр жант, 
ка ман дзір ад дзя лен ня 314 арт пал ка 149 страл ко вай ды ві зіі. 
Ро дам сал дат быў з Ра зан скай воб лас ці, з вёс кі Да шко ва
Пя соч ная. Пры зва ны ў 1942м Ра зан скім ва ен ка ма там. 
Яшчэ бы ло ўста ноў ле на: ён атры маў ра нен не 19 ліс та па да 
1943 го да пры вы зва лен ні ад во ра гаў Рэ чыц ка га ра ё на, у 
на ступ ны ж дзень па мёр у шпі та лі. Быў па ха ва ны ў ле се, 
за 2 кі ла мет ры ад зга да най вёс кі, а 23 ліс та па да 1964 го да 
пе ра па ха ва ны ў брац кую ма гі лу ў вёс цы Віш нёў цы.

З ар хіў ных да ку мен таў вы ні кае, што ме да лём “За ба я
выя за слу гі” стар шы сяр жант быў уз на га ро джа ны ў снеж ні 
1942га, там ёсць апі сан не яго подз ві
гаў. Сяб ры аб’ яд нан ня змаг лі, пад клю
чыў шы СМІ, знай сці ў Ра за ні сва я коў 
Са вы Кас цю чэн кі. Вось на пя рэ дад ні 
Свя та аба рон цаў Ай чы ны рэ чыц кая 
зям ля й су стра ка ла да ра гіх нам гас цей: 
сы на ге роя, Пят ра Са вель е ві ча Кас
цю чэн ку, уну ка Ва ле рыя (з ім тры мае 
су вязь кі раў нік су пол кі “Па мять Оте
чест ва” Ігар Сві ры дзен ка) і праў ну ка 
Рус ла на. Іх за пра сі лі на ўра чыс тасць па 
іні цы я ты ве по шу ка ві каў з Го ме ля.

На мі тын гу “Усім тым, хто свет наш 
аба ра ніў” Ігар Сві ры дзен ка і ва ен ны 
ка мі сар Рэ чыц ка га й Ло еў ска га ра ё наў 
пад пал коў нік Сяр гей Плес скі ўра чыс та 
пе рад алі зной дзе ны ме даль “За ба я выя 
за слу гі” родным сал да та Са вы Кас цю
чэн кі. Ва ўра чыс тас ці паў дзель ні ча лі 
бай цы ва ен напа тры я тыч на га цэнт ра 
спец пад рых тоў кі да пры зыў най мо ла
дзі “СКИФ”, сяб ры го мель ска га клуба 
ка лек цы я не раў “Юно на”, клу ба ва ен нагіс та рыч най рэ кан
струк цыі “Па мять”, го мель ска га ка за ча га ад дзе ла, су пол кі 
“Па мять Оте чест ва”. У апош няй — 25 ча ла век, эн ту зі яс ты 
пра цу юць у роз ных ра ё нах Го мель шчы ны, а яе Рэ чыц кую 
по шу ка вую гру пу ўзна чаль вае Сяр гей Шпа да рук. Прад стаў

ні кі ор га наў ула ды, уста ноў, ар га ні за цый го ра да, вя ду чыя 
мі тын гу (а гэ та сяб ры Клу ба па тры я тыч на га й эс тэ тыч на га 
вы ха ван ня “СемьЯ” Рэ чыц ка га га рад ско га па ла ца куль ту ры 
Воль га Са фа но віч і Юры Паў лоў скі) ды ін шыя ўдзель ні кі 
ўра чыс тас ці ўша на ва лі па мяць за гі ну лых аба рон цаў Ай чы
ны мі ну тай маў чан ня. Ус кла лі на плі ты ме ма ры я ла жы выя 
квет кі й вян кі.

А по тым быў кра наль ны, доў га ча ка ны мо мант у вёс
цы Віш нёў цы, ля брац кай ма гі лы, у якой па ха ва ны чыр
во на ар ме ец Са ва Кас цю чэн ка. Па кла ніц ца зям лі, што яго 
пры ня ла, ад даць да ні ну па мя ці род на му ча ла ве ку прый
шлі прад стаў ні кі трох па ка лен няў муж чын ро ду Кас цю
чэн каў. Як мы да ве да лі ся, больш за 75 га доў сын, Пётр 
Са вель е віч, не губ ляў над зею, ве рыў, што ма гі лу баць кі ён 

аба вяз ко ва зной дзе. З са ма га ран ня га 
дзя цін ства, рас каз ваў, бу ду чы дзі цём 
ся дзеў ка ля вак на з на дзе яй: баць ка 
з вай ны аба вяз ко ва вер нец ца! Па ста
ле ўшы, ён даў са бе клят ву: да ча кац
ца, пра жыць хоць 80 і 90 на ват га доў. 
Ён так ве рыў, што па кло ніц ца ма гі ле 
баць кі, і цуд ад быў ся — дзя ку ю чы 
баць ка ва му ме да лю, по шу ка ві кам з 
Го ме ля. Ды, на пэў на, і Уся выш ня му. У 
Віш нёў цы пры брац кай ма гі ле пра гу
ча лі сло вы сы на: “…Пра бач, баць ка, 
што не прый шоў ра ней… Я ця бе заў
сё ды па мя таў, па мя таю, і бу ду па мя
таць”. Чым не прык лад та го, як вар та 
ве рыць, і для тысяч ін шых!

На шы па ва жа ныя гос ці пры еха лі 
з Ра сіі, з Ра за ні. Мы жы вём ця пер у 
роз ных кра і нах, і ня ма ўжо на кар тах 

све ту СССР, але ў па мя ці на род най, у 
па мя ці ўну каў і праў ну каў ге ро яў ёсць 
яна, вя лі кая й ма гут ная Кра і наПе ра

мож ца: Са юз Са вец кіх Са цы я ліс тыч ных Рэс пуб лік. І на
шчад кі ге ро яў іх па мя ці — вер ныя. Унук ге роя Ва ле рый, 
праў нук Рус лан — вай скоў цы Ра сій скай ар міі. Ве даю, што 
9 мая 2020 го да, у дзень 75год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, на
шчад кі ге роя з сем’ я мі, ро дзі ча мі збі ра юц ца на ве даць у 
Бе ла ру сі мес цы ба я вой сла вы, якія па мя та юць ар ты ле рыс
та Са ву Кас цю чэн ку.

Вар та на га даць, што за гі нуў ге рой у ча се ад ной з най
буй ней шых біт ваў Дру гой су свет най вай ны, якая ўвай шла 
ў су свет ную гіс то рыю як Го мель скаРэ чыц кая апе ра цыя. З 
10 па 30 ліс та па да 1943га ў яе хо дзе са вец кія час ці, што 
дзей ні ча лі ў скла дзе Бе ла рус ка га фрон ту, пра рва лі аба ро
ну пра ціў ні ка ў па ла се шы ры нёй 100 кі ла мет раў, ства ры лі 
па гро зу паўд нё ва м у флан гу гру пы ня мец кіх ар мій “Цэнтр” 
і аб ця жа ры лі яе ўза е ма дзе ян не з гру пай ар мій “Поў дзень”. 
У за га дзе Вяр хоў на га Га лоў на ка ман ду ю ча га Іо сі фа Ста лі
на, які на кі ра ва ны быў ге не ра лу ар міі Кан стан ці ну Ра ка
соў ска му, ёсць рад кі: “…Сён ня, 18 ліс та па да 1943 го да, у 
22 га дзі ны ста лі ца на шай Ра дзі мы Маск ва ад імя Ра дзі мы 
са лю ту е на шым доб лес ным вой скам, якія вы зва лі лі го рад 
Рэ чы ца, два нац цацю ар ты ле рый скі мі зал па мі са ста двац
ца ці ча ты рох гар мат”. Тую вя лі кую ра дасць пе ра мо гі ра зам 
са сва і мі ба я вы мі сяб ра мі, пэў на ж, пе ра жыў і Са ва Кас цю
чэн ка. Толь кі ра дасць бы ла вель мі ня доў гай: ужо 19 ліс та
па да ён быў цяж ка па ра не ны, а 20га — па мёр. 

Мы па мя та ем!
Люд мі ла Гры зу но ва, 

мас тац кая кі раў ні ца Рэ чыц ка га 
га рад ско га Па лаца куль ту ры, 

кі раў ні ца Клу ба па тры я тыч на га 
і эс тэ тыч на га вы ха ван ня “СемьЯ” 

Хлеб трэ ба се яць, му жы кі!..

У Бе ла ру сі поў ным хо дам ідзе па сяў ная
Моц ны бе ла рус кі па эт Ле а нід Га лу бо віч, сам 

ро дам зпад Клец ка, у свой час хо ра ша, сім ва ліч
на вы пі саў сі ту а цыю, ка лі за спрэч ка мі аб дру гас
ным лю дзі губ ля юць са мае га лоў нае. З га ва рыль ні 
“пра па лі ты ку” ра зум ны вы хад пад каз вае вяс ко вы 
муд рэц: “...Па куль не ска жа дзед які/ З раз ва гай 
ана лі ты ка:/ “Хлеб трэ ба се яць, му жы кі,/ Без хле
ба — дрэнь па лі ты ка”.

Ця пер і не ска жаш, вя до ма, што ба раць ба 
з ка ра на ві ру сам — спра ва дру гас ная. Але, бу
дзем шчы ры мі, толь кі адзін кі з нас “на пе ра да
вой”. Ас тат ніх про сяць не пе ра шка джаць і прос
та ў ме ру сіл “пад но сіць па тро ны”. Выконваць 
рэкамендацыі ўрачоў, а калі трэба — працаваць 
на сва іх ра бо чых мес цах.

Так і ро бяць бе ла рус кія аг ра рыі. Па ста не на 
10 кра са ві ка, ка лі ну мар га зе ты рых ту ец ца да зда
чы, на Бел ТА з’я ві ла ся апе ра тыў ная ін фар ма цыя 
ад Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча ван
ня. З яе вы ні кае, што ран нія яра выя збож жа выя 
й зер не ба бо выя куль ту ры (без ку ку ру зы, грэч кі, 
про са) па се я лі ў Бе ла ру сі амаль на 75 пра цэн тах 
за пла на ва ных пло шчаў. Тры чвэр ці — доб ры вы

нік на гэ тую па ру! Па се я лі ран нія яра выя ў кра і не 
ўжо больш чым на 630 ты ся чах гек та раў. Ак тыў на 
рых ту ец ца гле ба пад куль ту ры, якія бу дуць вы ся
ваць паз ней. А ў цэ лым яра вая сяў ба пра ве дзе на 
бу дзе на пло шчы больш за 2,6 млн гек та раў.

сонца і вер б ні ца:  
у леп шае ве рыц ца!

Вя лік дзень для бе ла ру саў — спрад веч нае, вя
лі кае свя та ад ра джэн ня Жыц ця. Для тых, хто ў 
ка та ліц кай ве ры, Пас ха ўжо на сту пі ла, для пра ва
слаў ных — на блі жа ец ца. І сяст ра Юлія з Свя та
Елі са ве цін ска га ма нас ты ра, што ў На він ках пад 
Мінск ам, на пі са ла нам пра свя точ ную ім прэ зу. 
11 і 12 кра са ві ка на тэ ры то рыі ма нас ты ра прай
шоў Верб ны кір маш. На ім за ах вя ра ван ні мож на 
бы ло на быць асвя чо ныя га лін кі вяр бы, а яшчэ — 
вы браць па да рун кі для бліз кіх з тых пры го жых 
вы ра баў, што з лю боўю зроб ле ны ў ма нас ты ры. 
Га лін кі вяр бы на Вер бі цу бы лі так са ма і ў цар коў
ных лаў ках Мін ска.

Сяст ра Юлія ўдак лад няе, ча му на ват не вя лі кія 
гра шо выя ах вя ра ван ні для сяс цёр ма нас ты ра ма
юць вя лі кае зна чэн не: “Усе са бра ныя срод кі пой
дуць на спра вы мі ла сэр нас ці. Дзя ку ю чы ім лю дзі 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі мо гуць пра ца ваць 
у май стэр ні “Доб ро дел” ды атрым лі ваць пла ту 
за сваю пра цу. Для па жы лых лю дзей, якія ма юць 
па трэ бу ў до гля дзе, жы вуць у ін тэр нах, за куп ля
юц ца срод кі гі гі е ны. На гэ тыя срод кі дзей ні чае 
пад во рак, дзе пра хо дзяць рэ абі лі та цыю й ву чац
ца жыць лю дзі, якія па ку ту юць ад за леж нас цяў, 
вый шлі на во лю з тур маў”.

Спра вы мі ла сэр нас ці — гэ та, без умоў на, тое, 
што ро біць з лю дзей На род. З ве раю ў тое, што 
ўсё ў на шым жыц ці — не да рэм нае, усё мае свой 
па та ем ны сэнс, і бу дзем свя тка ваць Вя лік дзень.

кола дзён
лІнІя АБАРоны

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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вАХтА пАмяцІ

Ме даль з бы ло га блін да жа
У Рэ чыц кім ра ё не Го мель шчы ны ад да лі да ні ну па ва гі аба рон цам Ай чы ны. І ўпер шы ню  
на брац кай ма гі ле ў вёс цы Віш нёў цы, дзе па хава ны ге рой-ар ты ле рыст  
Са ва Кас цю чэн ка, па бы ва лі яго сын, унук і праў нук з Ра за ні.

Ад рэ дак цыі. Ка лі ар ты кул рых та ваў ся да дру ку, Люд мі ла Гры зу но ва па ве да мі ла нам: ужо ў са
ка ві ку по шу ка ві кі з су пол кі “Па мять Оте чест ва” знай шлі ў Ло еў скім ра ё не Ор дэн Чыр во най Зор кі. 
Па ну ма ры ўста на ві лі, што атры маў яго Аляк сандр Іо сі фа віч Па та пен ка, ро дам з вёс кі Пет рыц кае 
Бра гін ска га ра ё на. Як ака за ла ся, у фран та ві ка бы лі так са ма ін шыя ба я выя ўзна га ро ды, але гэ тая — 
са мая пер шая. Сал дат на фрон це быў з са ма га пер ша га дня, з 22 чэр ве ня 1941 го да, і прай шоў праз 
усю вай ну, вяр нуў ся да до му. Фран та ві ка не ста ла не каль кі га доў та му. По шу ка ві кі знай шлі ў Са лі
гор ску дач ку чыр во на ар мей ца, Ва лян ці ну Аляк санд раў ну, і 20 са ка ві ка ў ва ен ка ма це Бра гін ска га й 
Хой ніц ка га ра ё наў прай шла ўра чыс тая цы ры мо нія пе ра да чы ёй баць ка вай уз на га ро ды.

Перад пачаткам урачыстасці ў Рэчыцы

Кветкі на плітах брацкай магілы  
ў Вішнёўцы

Перадача медаля “За баявыя заслугі” 
 родным героя з Разані

Пасяўная ў гаспадарцы 
“ЖодзінаАграПлемЭліта”
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“го ла су  

Ра дзі мы”— 65!
пер шы ну мар га зе ты  

“За вяр тан не на Ра дзі му”  
па ба чыў свет 6 кра са ві ка  

1955 го да. У сту дзе ні  
1960‑га вы дан не на бы ло  

ця пе раш нюю наз ву.

Са свя там, ша ноў ныя сяб ры, 
чы та чы, ня штат ныя ка рэс пан
дэн ты! Дзя ку ю чы на шым су
мес ным на ма ган ням га зе та й па 
сён ня вы хо дзіць, і з яе ста ро нак 
гу чаць род ныя га ла сы з роз ных 
кра ёў.

Мы ро бім га зе ту для тых, у 
чы іх ду шах, дзе б ні жы лі, гу
чыць Го лас Баць каў шчы ны. Ра
дзі мы. Праз пуб лі ка цыі з ін шых 
кра і нах мы згур тоў ва ем, па яд
ноў ва ем, збі ра ем рас сы па ныя 
па све це бе ла рус кія га ла сы — у 
гар ма ніч ны, пры го жы Го лас Ра
дзі мы. У Бе ла ру скі Ма ця рык.

Дзе б мы ні жы лі, у што б ні 
ве ры лі — ня хай Го лас Ра дзі мы 
гу чыць у на шых сэр цах. Мы — 
роз ныя, ад нак ёсць агуль нае: 
Баць каў шчы на. Яна па яд ноў вае 
нас.

З він ша ван няў вы бра лі — ад 
стар шы ні СБЛ Ва лян ці ны Піс
ку но вай: “Сар дэч на він шу ем з 
65год дзем! Вы каз ва ем па дзя
ку за су пра цу. Жа да ем усім, хто 
ро біць га зе ту, моц на га зда роўя, 
да лей шай па спя хо вай дзей нас
ці — у тым лі ку й з на шым Са
юзам бе ла ру саў Лат віі, які праз 
та ва рыст вы, што ў яго скла дзе, 
шмат ро біць для па шы рэн ня бе
ла рус кай куль ту ры, мо вы, тра
ды цый”.

Іван Жда но віч,  
га лоў ны рэ дак тар  

га зе ты “Го лас Ра дзі мы”

светАпогляд

Мік ра свет, які заўж ды з на мі

З 2019 года ў мінскім 
выдавецтве “Беларусь” 
рэалізуецца адметны 
творчы праект: кніжная 
серыя “падарожжа па 
родным краі”

Пад рых та ва на да дру ку но
вая кні га вя до ма га края знаў ца 
з Гро дзен шчы ны Мі ко лы Гай
бы “Сем ве жаў На ва груд ка”. 
Вый дзе збор нік гіс та рыч ных 
на ры саў у се рыі “Па да рож
жа па род ным краі” ў блі жэй
шы час. А на тат ку гэ тую пі шу 
я з тае на го ды, што ня даў на ў 
кні гар ні “Све тач” у Мін ску, па 
пра спек це Пе ра мож цаў, 11, ад
кры ла ся не вя лі кая вы ста ва, дзе 
прад стаў ле ны кніж ныя зда быт
кі ў га лі не гіс та рыч на га асвет
ніц тва, кра і наз наў ства, края
знаў ства, звя за ныя з Грод на ды 
яго ва ко лі ца мі. Там раз гор ну ты 
фо та вер ні саж са здым каў вя до
ма га фо та мас та ка, чле на Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ула дзі
сла ва Цы дзі ка, ура
джэн ца Гро дзен шчы
ны, які шмат ез дзіць 
па Баць каў шчы не. 
Прад стаў ле на вы ста ва 
ста рых паш то вак вя
до ма га ка лек цы я не ра 
Ула дзі мі ра Лі ха дзе да
ва, які ле тась вы даў са
праў ды “гро дзен скую 
ка лек цыю” аль бо маў 
з се рыі “У по шу ках 
стра ча на га”: кні гі з рэ
пра дук цы я мі фі ла кар

тыч ных ар тэ фак таў пра Сло нім, 
Грод на, На ва гру дак, Смар гонь.

Цэнт раль нае мес ца ў “Све
та чы” аддадзена вы ста ве кніг, 
звя за ных з Гро дзен шчы най. 
Вы лу ча юц ца твор чыя пра ек ты, 
пад тры ма ныя Гро дзен скім абл
вы кан ка мам. Шмат руп нас ці, 
дзейс ных на ма ган няў дзе ля іх 
рэа лі за цыі пры клаў та га час ны 
на мес нік стар шы ні Гро дзен ска
га абл вы кан ка ма Вік тар Ліс ко
віч, ця пер — стар шы ня Па ста ян
най ка мі сіі па аду ка цыі, на ву цы, 

куль ту ры й са цы яль ным 
раз віц ці Са ве та Рэс пуб лі
кі На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі. “Кні га спры яе 
не толь кі ду хоў на му раз
віц цю ча ла ве ка, але й яго 
ак тыў на му ўдзе лу ў са цы
яль наэка на міч ным жыц
ці кра і ны, — ка заў на ім
прэ зе ў “Све та чы” Вік тар 
Ліс ко віч. — На Гро дзен
шчы не мы шмат зра бі лі, 
каб праз кні гу па ка заць 
гіс то рыю на шай ста рон кі, 

ба га ты ту рыс тыч ны па тэн цы ял, 
які мае край ды праз які вар та як 
ма га шы рэй раз ві ваць эка но мі ку 
рэ гі ё на. Спа дзя ю ся, што до свед 
Гро дзен шчы ны ў га лі не су час
на га кніж ніц тва бу дзе па шы рац
ца па ўсёй кра і не. Га лоў нае — 
ве даць, дзе ля ча го ро біц ца тое 
ці ін шае вы дан не”.

Вось і края знаў ца Мі ко ла 
Гай ба — са ма ад да ны руп лі вец 
на ні ве края знаў ства. “На ва гру
дак, як вя до ма, гэ та пер шая ста
лі ца Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска
га, — рас каз вае аў тар пра сваю 
но вую кні гу “Сем ве жаў На ва
груд ка”. — У го ра дзе за ха ва ла
ся вель мі шмат ар хі тэк тур ных 
пом ні каў, роз ных ін шых ад мет
нас цяў. А пра не ка то рыя з’я вы, 
на жаль, рас каз ва юць ня мно гія 
сля ды ці толь кі ар хіў ныя, гіс та
рыч ныя да ку мен ты, ма лыя згад
кі ў роз ных кры ні цах. А коль
кі та ям ніц збе ра га юць на шы 
ста ра жыт ныя хра мы! І кож ны 
з іх — з ба га тай гіс то ры яй. 
Пры кла дам, у Фар ным кас цё ле 
быў здзейс не ны шлюб Ягай лы 
й Соф’і Галь шан скай. Пэў на, 
шмат хто ве дае: шлюб той стаў 
ад праў ным пунк там у раз віц ці 
ды нас тыі Яге ло наў, якая бы ла 
пры ўла дзе ў мно гіх дзяр жа вах 

Цэнт раль най ды Ус ход
няй Еў ро пы ў XV — XVІ 
ста год дзях. А яшчэ ў На
ва град ку прай шло дзя цін
ства, юнац тва сла ву та га 
паэ та Ада ма Міц ке ві ча. 
Аў тар ле ген дар ных па эм 
“Пан Та дэ вуш” і “Дзя
ды” ву чыў ся ў мяс цо вай 
да мі ні кан скай шко ле пры 
кляш та ры ад на го з кас цё
лаў: з 1807 па 1815 год”.

Не су мнен на, кні га 
Мі ко лы Гай бы вы клі ча 
шы ро кую чы тац кую ўва

гу. Ра ней у се рыі “Па да рож жа 
па род ным краі” па ба чы лі свет 
кні гі Іга ра Пра ка по ві ча, Юрыя 
Кур’ я но ві ча, Але ся Мар ці но
ві ча ды ін шых аў та раў. Лаў рэ
ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі 
Алесь Мар ці но віч вы даў дзве 
кні гі: пра Случ чы ну й Ка пыль
шчы ну, тыя ста рон кі, з які мі ён 
звя за ны на ра джэн нем, га да мі 
юнац тва, ма ла до сці. А ця пер 
Алесь Мар ці но віч за вяр шае 
ра бо ту над кні гай на ры саў пра 
Дра гі чын і яго ва ко лі цы.

Зна ём ства з пра ек там “Па
да рож жа па род ным краі” пе
ра кон вае: усе ку точ кі Бе ла ру сі 
вар тыя та го, каб пра іх рас ка за
лі ў ме жах гэ тай се рыі. Па сту
по ва па ўста не цэ лая біб лі я тэ ка, 
якую, перш чым на ве даць тыя 
ці ін шыя мяс ці ны, вар та бу дзе 
пра чы таць.

Кас тусь Ладуцька.
Фота: Кастусь Дробаў.

тРоХ год дЗе мА лой РА дЗІ мы

Глядзіцца Баць каў шчы на ў люс тэр кі кніг

Міністр інфармацыі Алесь Карлюкевіч  
і  парламентарый Віктар Лісковіч

Удзельнікі імпрэзы

Выстава кніг

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Спе цы я ліс ты ка жуць: са мы 

буй ны ві рус — мен шы за са
мы мі ні я цюр ны мік роб. Больш 
за тое: ві рус здоль ны па ся ліц
ца ў мік ро бе (ну як блош ка ў 
шэрс ці ма лень кай са бач кі…), 
а зва рот на га не бы вае. Ад нак 
ёсць і ў ві ру саў здоль насць: пе
ра ра джац ца, пры ста соў вац ца 
для вы жы ван ня ў кры тыч ных 
умо вах. Цы та та з та го тэкс та: 
“Больш за 60 га доў ча ла вец тва 
ад бі ва ла ата кі ня бач ных ка ло
ній бак тэ рый пры да па мо зе ан
ты мік роб ных прэ па ра таў, у тым 
лі ку ан ты бі ё ты каў. У на ву ко вых 
ла ба ра то ры ях ства ра лі ся, вы га
доў ва лі ся ўсё но выя іх ві ды й 
па ка лен ні. Але па та ген ныя мік
ра ар га ніз мы, як ака за ла ся, зу сім 
не збі ра лі ся зда вац ца і ад сту
паць. Яны пе ра ра джа лі ся”.

Зу сім ня даў на ўспры ма ла
ся на мі тая вай на мік ра све таў 
прос та як “бу ра ў ста ка не ва ды”, 
а сён ня ідзе ўжо рэ аль ная вай на 
ча ла вец тва су праць ад на го з тых 
мік ра све таў: Covіd19. Мік ра бі
ё ла гаў хто ж та ды чуў? І мне ка
ле гі не ка то рыя, гля нуў шы тэкст 
па вер се, вы са ка мер на ра і лі “пі
саць пра неш та больш кан крэт
нае і са цы яль на важ нае”. Ця пер 
ку ды больш лю дзей, у тым лі ку 
й жур на ліс таў, пе ра ка на лі ся, на
коль кі гэ та важ на: усве дам ляць, 
што ма лень кія пры чы ны мо гуць 
вы клі каць вя лі кія на ступ ствы.

Аса ў са ло не 
Ды, на жаль, сён ня ў зма

ган ні з ка рана ві рус най ін фек

цы яй не ўсе ра зу ме юць так
ты ку, якую аб ра ла Бе ла русь. 
Нам жа вель мі важ на не толь кі 
пе ра маг чы ка ра на ві рус, але й 
пры тым збе раг чы эка но мі ку. 
Ад нак як унут ры кра і ны, так 
і звон ку — шквал кры ты кі: 

не пры ма е це на леж ныя ме ры! 
Увод зьце ка ран цін! Пра тое 
эма цый на га ва рыў  А ляк сандр 
Лу ка шэн ка 7 кра са ві ка на маш
таб най на ра дзе, пры све ча най 
га тоў нас ці сіс тэ мы ахо вы зда
роўя су праць ста яць па шы рэн
ню ві ру са Covіd19. Та ды ж 
Прэ зі дэнт яшчэ раз пад крэс ліў 
сваю цвёр дую па зі цыю: пры
маць жорст кія ме ры, на кшалт 
ка ран ці ну, трэ ба ў тым вы пад
ку, ка лі яны на спе лі. За ўва жым, 

та кі пункт гле джан ня па дзя ля
юць мно гія спе цы я ліс ты і ў Бе
ла ру сі, і ў ін шых кра і нах, экс
перты з Сусветнай арганізацыі 
аховы здароўя, што працавалі ў 
нашай краіне. Спе цы яль на па
да ем і зды мак з на ра ды як свед

чан не: ані па ні кі, ні ма сак у Па
ла цы Не за леж нас ці. Пры еха лі 
на на ра ду 30 ча ла век — ад га
лоў ных дак та роў па лі клі нік да 
кі раў ніц тва Ура да, Пар ла мен та. 
Вя лі кі спектр пы тан няў аб мяр
коў ва лі.

Пра ход на ра ды, яе вы ні кі 
рас ка за ла по тым прэссак ра тар 
Прэ зі дэн та На тал ля Эй смант. 
На га да ла: 3 кра са ві ка Кі раў нік 
дзяр жа вы па бы ваў на па спя
хо вым сель гас прад пры ем стве 

ў Сма ля віц кім ра ё не, якое не 
жа дае спы няць дзей насць і, вы
кон ва ю чы ўсе ме ры за сця ро гі, 
пра цуе на ўнут ра ны ры нак, а 
так са ма кор міць су се дзяў і да
лё кіх парт нё раў. “Там Кі раў ні ку 
дзяр жа вы бы ло за да дзе на пы
тан не, на якое па куль ні хто (маю 
на ўва зе апа не нтаў) ча мусь ці не 
ад ка заў: ка лі ўсе бу дуць ся дзець 
до ма, то хто ж бу дзе да іць ка
роў? Сён ня пра гу ча ла яшчэ ад
но пы тан не на гэ тую тэ му: што 
ў цэ лым ра біць з пра цаў ні ка мі 
сель скай гас па дар кі? Мо жа, 
нех та пра па нуе спы ніць па сяў
ную? Дзей ні чаць трэ ба так, як 
дык туе сі ту а цыя. І ра біць усё, 
каб збе раг чы лю дзей. Па та кім 
прын цы пе сён ня бу ду ец ца й на
да лей бу дзе вы бу доў вац ца пра
ца ў Бе ла ру сі”, — пад крэс лі ла 
прэссак ра тар Прэ зі дэн та.

…Уя вім са бе: мы едзем ле
там на аў то па тра се на вя лі кай 
хут ка сці. З дзець мі на зад нім 
ся дзен ні. А праз ба ка вое акен
ца вет рам за но сіць у са лон асу. 
Ёй ня ма да вас спра вы, у яе сваё 
жыц цё! Але ж дзе ці пер шы мі 
па чы на юць па ні ка ваць, за імі — 
чул лі вая ма мач ка. І, не збаў ля ю
чы хо ду, яна, пад даў шы ся эмо
цы ям, за бы вае, што ся дзіць за 
ру лём. Па чы нае ма хаць па ла ба
вым шкле тым, што па па ла пад 
ру ку, каб аба ра ніць сва іх дзе так 
ад бед най асы.

Вы са праў ды хо ча це ака зац
ца ў та кім аў то?

Зда роўя — і раз важ лі вас ці 
вам і ва шым бліз кім!

Іван Жда но віч 

Смалявіцкі раён. 3 красавіка. Аляксандр Лукашэнка 
наведвае сельгаспрадпрыемства “Серволюкс”.
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Вы ста ва “Узо ры і сім ва лы: спад чы на бе ла рус ка га ар на мен ту” дэ ман стру ец ца 
ў да лё кай араб скай кра і не Султанаце Аман

Звыч на ўжо для нас, што 
да лу ча юц ца да бе ла рус ка га 
на род на га мас тац тва на вед ні
кі вя до мых му зе яў у за ход не
еў ра пей скіх кра і нах. А вось 
куль тур ны рух бе ла рус кі на Ус
ход — па куль што, ві даць, рэд
касць. Та му ці ка вай па да ец ца 
нам та кая на ві на, што прый шла 
з На цы я наль на га гіс та рыч на
га му зея Бе ла ру сі. З 5 са ка ві
ка па 30 чэр ве ня 2020 го да ў 
плы ні Дзён куль ту ры Бе ла ру сі 
ў Ама не ў На цы я наль ным му
зеі Сул та на та Аман (Мас кат) 
экс па ну ец ца вы ста ва “Узо ры й 
сім ва лы: спад чы на бе ла рус ка га 
ар на мен ту”. Вы ста ва скла дзе на 
з рэ чаў, якія збе ра га юц ца ў збо
рах на ша га Гіс та рыч на га му зея.

“Ро бя чы вы ста ву, мы ста
ві лі на мэ це: ад люст ра ваць 
асаб лі вас ці куль ту ры бе ла ру
саў, на шу яр кую на цы я наль
ную са ма быт насць і ба га тыя 
тра ды цыі, — га во рыць ды рэк
тар Гіс та рыч на га му зея Па вел 
Са по цька. — Ся род пом ні каў 
куль тур най спад чы ны, якія 
збе ра га юц ца ў збо рах на ша га 
му зея, асаб лі вае мес ца зай мае 
ка лек цыя тра ды цый на га бе ла
рус ка га кас цю ма. Вось яе мы 
й зра бі лі да мі нан тай вы ста вы. 
Бо, як вя до ма, па адзен ні ж су
стра ка юць. Да пыт лі вым, уваж

лі вым, раз важ лі вым лю дзям 
вель мі шмат рас ка жа тра ды
цый ны бе ла рус кі строй — трэ
ба толь кі ўгле дзец ца ня спеш
на ў яго ныя дэ та лі. Ка лек цыя 
на ша мае вя лі кую мас тац кую 
і на ву ко вую каш тоў насць. 
Мож на толь кі за хап ляц ца раз
на стай нас цю тэх нік ткац тва, 
вы шыў кі, ка рун кап ля цен ня. 
Асаб лі вас ці дэ ко ру, ар на мен
таў, спо са баў на шэн ня адзен
ня — усё гэ та вя лі кая эк зо ты ка 
на араб скім Ус хо дзе”.

Ме на ві та кас цю мы бе ла рус
кіх ся лян сён ня асэн соў ва юц ца 
спе цы я ліс та мі, мас тацт ва знаў
ца мі як тра ды цый ны, кла січ ны 
ўзор на род на га мас тац тва. Ка
лек цыя му зея пра да стаў ляе раз

на стай ныя кам плек ты адзен ня 
шас ці гіс та рыч наэт на гра фіч
ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі: Ус ход няе 
й За ход няе Па лес се, Па дзвін не, 
Па дняп роўе, Па ня мон не, Цэнт
раль ны рэ гі ён. У роз ных стро
яў — роз ны ка ла рыт, крой, ар
на мен ты ка. Тыя, хто зла дзіў 
вы ста ву, асоб на прад ста ві лі 
раз на стай насць тра ды цый на га 
бе ла рус ка га ткац тва. На вы ста
ве, у пры ват нас ці, ёсць муж
чын скі і жа но чы строі, свя точ
нааб ра да выя ўбо ры, га лаў ныя 
ўбо ры (на міт кі, хуст кі), абу так 
(бо ты, ча ра ві кі, лап ці), тка ныя 
й вя за ныя па ясы, упры га жэн ні 
(ка ра лі, вян кі, стуж кі), тка ні ны 
для вы ра бу адзен ня, уты лі тар
надэ ка ра тыў ныя тка ні ны (для 

ін тэр’ ера): руч ні кі, руч ні кіна
бож ні кі, аб ру сы, па кры ва лы. 
Па еха лі з Мін ска ў Аман і та кія 
пом ні кі на род най куль ту ры, як 
прад ме ты тра ды цый напобы та
вай эт на гра фіі, пры ла ды пра цы.

У цы ры мо ніі ад крыц ця вы
ста вы паў дзель ні ча лі Мі ністр 
аду ка цыі Сул та на та Аман Ма
дзі ха бін Ахмед АльШа і ба ніа, 
Мі ністр куль ту ры й спад чы ны 
Са лет бен Му ха мад альМах ру
та, ге не раль ны сак ра тар Аман
скай на цы я наль най ка мі сіі па 
аду ка цыі, куль ту ры й на ву цы 
Ма ха мед альЯку бі, ге не раль ны 
ды рэк тар На цы я наль на га му зея 
Сул та на ту Аман Джа маль аль
Му са ві. Бе ла рус кі бок прад стаў
ля лі Мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі 
Юры Бон дар, Над звы чай ны й 
Паў на моц ны Ам ба са дар Бе ла
русі ў Араб скай Рэс пуб лі цы Егі
пет, Сул та на це Аман, Рэс пуб лі
цы Су дан (па су мя шчаль ніц тве), 
Па ста ян ны прад стаў нік Бе ла
ру сі пры Лі зе араб скіх дзяр жаў 
Сяр гей Ця рэнць еў, ды рэк тар 
На цы я наль на га гіс та рыч на га 
му зея Бе ла ру сі Па вел Са по цька, 
мас тац кая кі раў ні ца Бе ла рус
ка га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
за слу жа на га ха рэа гра фіч на га 
ан самб ля “Ха рош кі”, на род ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі Ва лян ці на 
Га я вая ды ін шыя.

По гляд на бе ла рус кія скар
бы збо ку — гэ та заў сё ды ці ка
ва: як для бе ла ру саў, так і для 
на шых сяб роў у за меж жы. Па 
сло вах Паў ла Са по цькі, рух бе
ла рус ка га мас тац тва на Ус ход 
пра доў жыц ца. “У пры ват нас ці, 
у на ступ ным го дзе пла ну ем пра
вес ці ці ка вую вы ста ву ў ме жах 
Дзён куль ту ры Бе ла ру сі ў Егіп
це”, — па тлу ма чыў ён.

Да рэ чы. У па ру, ка лі зза 
эпі дэ міі ка ра на ві ру са мно
гія му зеі све ту за чы ні лі ся, у іх 
мож на па бы ваць на вір ту аль
ных эк скур сі ях. А ў нэ це з’я ві
ла ся ін фар ма цыя, што агенц тва 
ТурС тат скла ла рэй тынг леп
шых му зе яў гіс то рыі ды куль ту
ры кра ін СНД для на вед ван няў і 
вір ту аль ных эк скур сій, ан лайн
ту раў і вы стаў — ён скла дзе ны 
па вы ні ках ана лі зу па пу ляр нас
ці му зе яў ды пра па ноў вір ту
аль ных ту раў па іх. Дык вось, 
уз на ча ліў рэй тынг Дзяр жаў ны 
гіс та рыч ны му зей у Маск ве. 
А На цы я наль ны гіс та рыч ны 
му зей у Мін ску — на дру гім 
мес цы. На трэ цяй па зі цыі — 
На цы я наль ны му зей Ка зах ста на 
у НурСул та не, на чац вёр тай — 
яшчэ адзін бе ла рус кі: На цы я
наль ны гіс та рыч накуль тур ны 
му зейза па вед нік “Ня свіж”.

Іван Іванаў 

пРАекты

Урачыстае адкрыццё выставы ў Султанаце Аман

ЗдАРовы дУХ

Спар тыў ныя  “Зуб ры”  ў  Са ма ры
дзве каманды суполкі 
беларусаў і выхадцаў з 
Беларусі “Руска‑Беларускае 
Братэрства 2000”  
з самары паўдзельнічалі 
ў юбілейным X спартыўным 
фестывалі “дружба 
народов‑2020”

Юбі лей ны спарт фо рум пра
хо дзіў у ся рэ дзі не са ка ві ка: яшчэ 
да ка ран ці ну, што быў аб’ яў ле ны 
ў мно гіх га ра дах Ра сіі зза ка ра
на ві ру са. Мес цам спа бор ніц тваў 
стаў уні вер саль ны комп лекс 
“МТЛАре на” га рад ской акру гі 
Са ма ра, іх за сна валь ні кі, ар га
ні за та ры — Мі ніс тэр ства спор ту 
і Дом друж бы на ро даў воб лас
ці. Мяр ку ец ца, што спар тыў ны 
фес ты валь спры яе ўма ца ван ню 
між на цы я наль ных су вя зяў, слу
жыць для пра фі лак ты кі дэ струк
тыў ных пра яваў на між на цы я
наль най гле бе ся род спар тыў ных 
заў зя та раў. Да та го ж гэ та — 
пра па ган да фі зіч най куль ту ры, 
спор ту, зда ро ва га ла ду жыц ця. 
Сё ле та спарт фо рум пры свя чаў
ся 75год дзю Вя лі кай Пе ра мо гі.

У спа бор ніц твах паў дзель
ні ча лі ама тар скія ка ман ды па 
мі ніфут бо ле (12 ка манд) і ва
лей бо ле (6), якія прад стаў ля лі 
на цы я наль ныя су пол кі воб лас ці 
й го ра да. Ад “Рус каБе ла рус ка
га Бра тэр ства 2000” вы стаў ле ны 
бы лі дзве ка ман ды (пра цэ сам кі
ра ваў Анд рэй Кі ры люк, ды рэк
тар су пол кі) пад агуль най наз вай 
“Зуб ры”. У вы ні ку ва лей боль
ная — на 4м, фут боль ная — на 
7м мес цы. Як ба чым, ёсць яшчэ 

ку ды рас ці! Заў зя та ры й на ват 
спарт сме ны, ка лі гра фік гуль няў 
да зва ляў, паў дзель ні ча лі ў ін тэр
ак тыў ных вік та ры нах, пры све ча
ных гіс то рыі раз віц ця са мар ска
га спор ту. А бе ла рус кая ка ман да 
заў зя та раў бы ла пры го жая: Юлія 
Цяп лян ская, Воль га Да нке е ва, 
Анас та сія Гур кі на, Крыс ці на ды 
Іна Су ха чэў скія, Тац ця на Да ута
ва. Фо та й ві дэа здым ку да ру
чы лі Анд рэю Зы ка ву. І па куль 
“Зуб ры” зма га лі ся на спарт пля

цоў ках, ка ман да бе ла рус кіх заў
зя та раў на ча ле з Анд рэ ем Кі ры
лю ком пе ра маг ла ў вік та ры нах: 
за тое атры ма ла за пра шэн ні на 
ад мыс ло вую эк скур сію ў му зей 
Са мар ска га фут бо ла.

А фут бол гэ ты, за ўва жым, 
ба га ты на спар тыў ныя тра ды
цыі. Да та го ж фут боль ны клуб 

“Крылья Со ве тов” з Са ма ры 
зай мае асаб лі вае мес ца і ў бе
ла рус кім фут бо ле. Прак тыч на ў 
кож ным се зо не ў ка ман дзе гу ля
юць фут ба ліс ты з Бе ла ру сі, та
му ФК ча сам жар там на зы ва юць 
ба за вым фут боль ным клу бам 
збор най Бе ла ру сі. Праз гэ тую 
ка ман ду са праў ды прай шлі мно
гія гуль цы на цы я наль най збор
най. У Са ма ры трэ ні ра ваў Ва
дзім Скрып чан ка, гу ля лі Ві таль 
Бу лы га, Анд рэй Хле ба со лаў, 

Сяр гей Кар ні лен ка, Дзя ніс Коў
ба, Ці ма фей Ка ла чоў, Аляк сей 
Сквяр нюк, Аляк сандр Чай ка, 
Ста ні слаў Дра гун, Аляк сандр 
Глеб, Дзміт ры Мо лаш, ва ра та ры 
Аляк сандр Мар цеш кін, Сяр гей 
Ве рам ка ды мно гія ін шыя.

У ча се ўра чыс тай цы ры мо
ніі ўзна га ро джан ня ка пі та ны 

ка мандпе ра мож цаў спарт фес
ты ва лю “Друж ба на ро дов2020” 
па кі ну лі аў то гра фы на па мят ным 
фут боль ным мя чы, які ўру чы
лі ды рэк та ру гра мад ска га му зея 
Са мар ска га фут бо ла, прэ зі дэн ту 
Фон ду гіс то рыі й раз віц ця са мар
ска га фут бо ла імя Ба ры са Ка за
ко ва, дэ пу та ту ду мы га рак ру гі 

Са ма ра Аляк санд ру Чар ны шо ву. 
Мяч зой ме сваё мес ца ў му зеі Са
мар ска га фут бо ла!

Прэ зі дэнт аб лас ной су пол
кі бе ла ру саў Іры на Глус кая вы
ка за ла па дзя ку ар га ні за та рам 
фес ты ва лю: “Та кія спар тыў ныя 
свя ты, без умоў на, спры я юць 
раз віц цю фі зіч най куль ту ры, 
па ды ма юць ба я вы дух ка манд 
з прад стаў ні коў роз ных на цы я
наль нас цяў, а так са ма іх заў зя
та раў”. Яна ўпэў не на, што коль
касць лю дзей, якія рэ гу ляр на 
зай ма юц ца фіз куль ту рай і спор
там, бу дзе рас ці. На цы я наль ныя 
гра мад скія су пол кі, спар тыў ныя 
іх ка ман ды та му спры я юць, а 
Урад рэ гі ё ну, Дом друж бы на ро
даў для та го ства ра юць умо вы.

Мі ка лай Бой ка, 
 г. Са ма ра

Футбольная каманды “Зубры” праводзіць адзін з матчаў

Аўтограф футбаліста  
Сяргея Карніленкі

Па адзенні сустракаюць...
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У наль чы ку (ста лі ца ка бар дзі на‑ 
Бал ка рыі, Ра сій ская Фе дэ ра цыя) 
рых ту юц ца да дру ку дзве кні гі 
бе ла рус кіх аў та раў

У пе ра кла дзе на бал кар скую мо ву 
вый дуць апо весць пер шай на мес ні цы 
стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру
сі, дзі ця чай пісь мен ні цы, пуб лі цыст кі 

Але ны Стэль мах “Китап уста ны са угъа
сы” (“Па да ру нак май стра кні га вы дан
ня”) і кні га ка зак і апа вя дан няў Але ся 
Кар лю ке ві ча “Жууачыла” (“Грыб нік”). 
Пе ра клад чык — на род ны па эт Ка бар дзі
наБал ка рыі, га на ро вы стар шы ня Клу ба 
пісь мен ні каў Каў ка за Са ліх Гур ту еў.

“Мя не з бе ла ру са мі яд на юць свет лыя 
ўспа мі ны пра друж бу Кай сы на Ку лі е ва з 
на род ным паэ там Бе ла ру сі Ар ка дзем Ку ля
шо вым, — га во рыць Са ліх Гур ту еў. — Я ў 
свой час пе ра клаў і вы даў ан та ло гію бе ла
рус кай лі та ра ту ры на бал кар скай мо ве. Ця
пер, ня гле дзя чы і на ўзрост і скла да нас ці 
са зда роў ем, пра даў жаю па шы раць бе ла

рус кую лі та ра ту ру ў на шым утуль ным ку
точ ку Ра сіі, зна ём лю бал кар цаў з паэ зі яй 
й про зай на ро да Бе ла ру сі. Ра ды, што мае 
зем ля кі па зна ё мяц ца з апо вес цю Але ны 
Стэль мах, якая пры све ча на Фран цыс ку 
Ска ры не — бе ла рус ка му пер ша дру ка ру”.

У кні гу Але ся Кар лю ке ві ча, акра
мя тво раў, ад ра са ва ных юна му чы та чу, 
увой дзе й ар ты кул пра на род на га паэ та 
Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на, яго мес ца 
й ро лю ў раз віц ці бе ла рус кай лі та ра ту
ры. “Та кое не ча ка нае ра шэн не я пры няў 
і та му, што пе ра ка на ны: вы хоў ваць юна
га чы та ча трэ ба на вя лі кіх, вы со кіх пры
кла дах, — дзе ліц ца раз ва га мі пе ра клад

чык. — Нам, бал кар цам, зра зу ме ла, што 
Ры гор Ба ра ду лін як раз та кі пісь мен нік у 
гіс то рыі Бе ла ру сі”.

Мяр ку ец ца, што на клад кож най з кніг 
бу дзе па 500 асоб ні каў. Яны ра зы дуц ца 
па шко лах, у якіх дзе ці вы ву ча юць бал
кар скую мо ву.

Мі ко ла Берлеж

“Бе ла русь у ма ім сэр цы” — 
пад та кою наз вай пра хо дзі ла 
свя точ ная ім прэ за. Гэ тыя ча роў
ныя сло вы пры му ша юць час цей 
біц ца сэр ца кож на га, хто мае 
да чы нен не да Баць каў шчы ны, 
дзе й ця пер мно гіх з нас ча ка
юць род ныя, сяб ры дзя цін ства. 
Вы слоўе, што ўма цоў вае ду хоў
ную на шу род насць з зям лёю 
прод каў, за ня ло па чэс нае мес
ца на эк ра не ў га рад скім До ме 
твор час ці “Под мос ковье”: там 
ла дзі лі ўра чыс тасць. За ты дзень 
да свя та пра яго як важ ную з’я
ву ў жыц ці шмат на цы я наль най 
Алуш ты што дзён на па ве дам ля
ла ся ў эфі ры тэ ле ра дыё кам па ній 
“БРТ”, “555”, аб вест куза пра
шэн не змяс ці ла га зе та “Алуш
тинский вестник”. І су бот нім 
днём за ла До ма твор час ці на
поў ні ла ся ме ло ды я мі, пес ня мі 
з бе ла рус кім ка ла ры там, на эк
ра не дэ ман стра ва лі ся края ві ды 
Бе ла ру сі. Сцэ ну мы ўпры го жы
лі аў тэн тыч ны мі са ма тка ны мі, 
вы шы ва ны мі руч ні ка мі: ні бы 
абя рэ гі, яны да па ма га юць нам 
жыць уда ле чы ні ад род ных мяс
цін.

І вось ча ты ры ра зы гу чаць 
у вы ка нан ні сла ву та га ан самб
ля “Пес ня ры” сло выкліч “Бе
лая Русь ты мая!” — фраг мент 
са зна ка мі тай пес ні. Да іх да
лу чы лі ся вер шы Ры го ра Ба
ра ду лі на: “Трэ ба до ма бы ваць 
час цей,/ Трэ ба до ма бы ваць не 
гос цем,/ Каб ду шою не ачар
ствець,/ І не стра ціць свя тое 
што сці.”… Так ад кры ва лі су
стрэ чу мы з Іры най Мар ка вай, 
вя ду чыя свя та. Пры да па мо зе 
фо та здым каў рас ка за лі, як ства
ра ла ся ў Кры ме на ша бе ла рус
кая су пол ка, згад ва лі зем ля коў, 
якія да та го спры чы ні лі ся.

Мне ж пом ніц ца, як на Ка
ля ды 1999 го да ў Пар тэ ніц кай 
па сял ко вай біб лі я тэ цы ўпер
шы ню я са браў зем ля коў: па
він ша ваць з Но вым го дам, які 
на стаў. У якас ці па да рун каў 
гу ча лі бе ла рус кія вер шы, пес
ні, якія кра на лі ма іх су пля мен
ні каў да слёз. Ве ча ры на й ста ла 
днём на ра джэн ня су пол кі. Праз 
год вы ра шы лі на зваць яе: Куль

тур наасвет ніц кае та ва рыст ва 
“Сяб ры на”. Важ ныя за ха ды для 
па шы рэн ня бе ла рус кай куль ту
ры ў Кры ме зра бі лі та ды пал
коў ні кі медс луж бы Аляк сандр 
Мі ка ла е віч Чмак (в. Баль шой 
Крас нік, Пру жан скі рн) і Мі ха іл 
Анд рэ е віч Пшон кін (г. Ві цебск) 
ды іх жон кіпе да го гі: Тац ця на 
Іва наў на (в. Аст раг ля ды, Бра
гін скі рн) ды Зі на і да Іва наў на 
(в. Рос лыя, Га ра доц кі рн). Бы
ла ў шэ ра гах эн ту зі яс таў ве тэ
ран пе да га гіч най пра цы, пар
ты зан ка з Ві цеб шчы ны Адзі а да 
Фё да раў на Зінь ке віч (в. Шчу
раў ка, Ле пель скі рн), ін струк
тар па ля чэб най фіз куль ту ры 
Ле а ні ла Аляк санд раў на Ка ля да 
(в. Па гор’е, Ка рэ ліц кі рн), вы
клад чык гіс то рыі Сяр гей Мі ка
ла е віч Мац ке віч (г. Віль нюс), 
ра бот ні ца ганд лю, прад пры
маль ні ца Нэ лі Мі хай лаў на Дзі на 
(г. Мінск), ін жы нер пра ект на га 

ін сты ту та “Крым НИИп ро ект” 
Мі ка лай Аляк санд ра віч Ку ле цкі 
(в. Го шча ва, Іва цэ віц кі рн) ды 
ін шыя. Сям’я Чмак, за ўва жу, з 
ча сам пе ра еха ла на зям лю баць
коў — на Брэст чы ну.

19 сту дзе ня 2000 го да, на 
Хры шчэн не, за ства рэн не бе ла
рус ка га та ва рыст ва пра га ла са ва
лі й бе ла ру сы Алуш ты. Ка ля ды 
ад та го ча су для нас — двой чы 
свя тая па ра: бо гэ та ж і дзень на
ра джэн ня су пол кі. З алуш цін цаў, 
пом ніц ца, у той дзень у клу бе са
на то рыя “Зо ло той ко лос” бы лі: 
ве тэ ра ны вай ны й пра цы, кі раў
ні кі здраў ніц го ра да Да ні ла Фё
да ра віч Са ба леў скі (в. За мош ша, 
Бы хаў скі рн), Мі ха іл Іва на віч 
Ка мін скі (в. Ку пё лы, Ма гі лёў скі 
рн), Кузь ма Іг на та віч Бар да шэ

віч (в. Ба ча ро ва, Сен нен скі рн), 
бы лыя пар ты за ны Бе ла ру сі з 
бры га ды імя Кан стан ці на За сло
на ва Ма рыя Пят роў на ды Ві таль 
Ва сі ле віч Глад ко вы (г. Шклоў), 
сям’я Але ны Іва наў ны Ва сі лен кі 
(в. Бе ла бя рэж ская Руд ня, На раў
лян скі рн), фі нан са вы пра цаў
нік гар са ве та Свят ла на Ва сі леў
на Ка зак (в. Сла веч на, Ель скі 
рн), кі на ме ха нік Люд мі ла Іо сі
фаў на На здра чо ва (в. Жы лі чы, 
Кі раў скі рн), урачрэнт ге но лаг 
Анд рэй Аляк се е віч Сві ры дэн ка 
(в. За ба лац це, Мсці слаў скі рн), 
на стаў ні ца шко лы Аляк санд ра 
Сця па наў на Драз до ва (в. Гро
зы, Мсці слаў скі рн) ды ін шыя. 
Ха чу ад зна чыць, што й вя ду чая 
юбі лей най су стрэ чы праз 20 га
доў — Іры на Ар ка дзеў на Мар
кава (в. Да ма шы, Ля ха віц кі рн), 
га лоў ны рэ дак тар тэ ле ра дыё
кам па ніі “БРТ”, так са ма бы ла ў 
тым ганаровым лі ку. Шка да, што 

ін фар ма цый ны сю жэт з та го ча
су не за ха ваў ся.

І вось — 20 га доў прай шло
пра ля це ла. Мно гіх з тых, ка го я 
зга даў, ня ма ся род нас. Па мяць 
пра іх збе ра га ем, збі ра ем ле та піс 
бе ла ру саў у гіс то рыі Алуш ты. У 
кні зе “Бе ла ру сы”, якая вый шла 
ў 2018 го дзе ў Кры ме, зме шча на 
51 бія гра фія алуш цін скіх бе ла ру
саў, і пра ца гэ тая пра даў жа ец ца.

А ў свя точ ны дзень 20год
дзя “Сяб ры на” пры ма ла він
ша ван ні, па да рун кі ад гас цей. 
Кі раў ні ца ад мі ніст ра цыі го ра
да Га лі на Аг нё ва, ка лі ўру ча
ла па мят ны ад рас, ад зна чы ла: 
“Алуш цін скія бе ла ру сы за рэ ка
мен да ва лі ся бе як са ма стой ная, 
ак тыў ная, вель мі іні цы я тыў ная 
су пол ка. Праз сваю куль ту ру 

вы ўма цоў ва е це між на цы я наль
нае адзін ства на шай Вя лі кай 
Алуш ты. Сва ёй ня стом най пра
цай вы за слу жы лі па ва гу ся род 
алуш цін цаў, кі раў ніц тва го ра да. 
Бе ла ру сы Алуш ты — гэ та лю
дзі ад кры тыя, шчод рыя ў сва ёй 
ду шэў най пры га жос ці. Гэ тая 
су пол ка — са мая леп шая, са
мая друж ная!”. Га лі на Аг нё ва 
па да ры ла су по лцы “Сяб ры на” 
сер ты фі кат на на ве д ван не пар ка 
“Ай ва зов ское”, уру чы ла Га на
ро выя гра ма ты га рад мі ніст ра
цыі Іры не Мар ка вай, Іры не Ра
сюке віч, Та ма ры Му хай, Ві та лю 
Бар то ха ву.

Він ша ва лі нас і кі раў нік ад
дзе ла між на цы я наль ных ад но
сін Дзярж ка мі тэ та па спра вах 
між на цы я наль ных ад но сін Ша
мір Хуб ла ран, ды рэк та рка До ма 
друж бы на ро даў Ла ры са Са кір
ская. Удзяч насць ад Дзярж кам
на ца Рэс пуб лі кі Крым атры ма ла 

Ган на Шас та па ла ва. Стар шы ня 
Рэс пуб лі кан скай на цы я наль на
куль тур най аў та но міі “Бел ару
сы Кры ма” Ра ман Чэг ры нец, 
він шу ю чы нас, уру чыў па дзя кі 
ад імя стар шы ні ФНКА “Бе ла
ру сы Ра сіі” Сяр гея Кан ды бо ві
ча ак ты віс там су пол кі Свят ла не 
Баг да но віч і На тал лі Мар ке віч. 
Шмат цёп лых, сар дэч ных слоў 
гу ча ла ад кі раў ні коў ар мян скай і 
бал гар скай, мал даў скай і крым
ската тар скай, азер бай джан скай 
і рус кай аб шчын Алуш ты, ад 
кі раў ні ка ад дзе ла між на цы я
наль ных ад но сін ад мі ніст ра цыі 
го ра да Эмі ля Ме джы та ва, стар
шы ні ўкра ін скай аб шчы ны Кры
ма Анас та сіі Грыд чы най. І гу ча
лі са сцэ ны праз усю свя точ ную 
дзею му зыч ныя па да рун кі. А на 

па чат ку пра гра мы па да ры лі гас
цям свае пес ні й мы, гас па да ры 
су стрэ чы. Гу ча лі “Сон ца ў азер
цы”, “А ў га ро дзе вер ба рас ла”, 
“Руч ні кі”, “Ехаў Ясь на ка ні”, 
“Мае во чы чор ныя”, “Ба дзёр”, 
“Гу ляць дык гу ляць” у соль ным 
і ду эт ным вы ка нан ні На тал лі 
Мар ке віч, Ган ны Шас та па ла вай 
і Ві та ля Бар то ха ва.

Шмат аса ло ды, за да валь нен
ня алуш цін цы атры ма лі ад він
ша валь ных вы сту паў на шых су
пля мен ні каў. З Се ва сто па ля быў 
на род ны ан самбль бе ла рус кай 
пес ні “Бе лая Русь” — ён спя ваў 
“Зям ля Бе ла ру сі”, “Мы вам жа
да ем”, бы ло ві тан не ад стар шы ні 
там тэй шай бе ла рус кай гра ма ды 
“Бе ла русь” Ва ле рыя Казь я ні на. 
З Фе а до сіі пры ехаў фальк лор ны 
гурт “Сяб роў кі” — спя ва лі “Каб 
я зна ла”, “Ля во ні ху”, сло ва свя
точ нае ка за ла на мес ні ца кі раў
ні ка бе ла рус кай гра ма ды” Спад
чы на” Ган на Ба ра дзін. З Ял ты 
за ві таў на род ны ва каль ны гурт 
“Тры кры ні цы” (спя ваў “Жу ра
він ку”, “Ча му ж мне ня пець”) і 
ка пэ ла бан ду рыс таў імя Сця па на 
Ру дан ска га (гра лі “Свя ці ла зо
рач ка”, “Ка сіў Ясь ка ню шы ну”), 
а ві тан не бы ло ад актывісткі гра
ма ды “Бе лая Русь” Люд мі лы Ку
лікКу ра ко вай. З Сім фе ро па ля 
ды Сім фе ро паль ска га ра ё на су
стра ка лі мы ха рэа гра фіч ны гурт 
“Рытм” (ар тыс ты вы ка на лі “Кру
ту ху” ды “Ко ва на ко ла”) — гэ та 
бы ло пры ві тан не ад Але ны ды 
Анд рэя Ка пы ці чаў, кі раў ні коў 
бе ла рус кіх су по лак “Зем ля кі” ды 
“Ра дзі ма”.

Эх, якое бе ла рус кае свя та 
бы ло ў Алуш це! Упры го жы
лі кан цэрт спе ва мі яшчэ Але на 
Аме лі на (“Бе лая Русь”) і Мак
сім Ха ры саў (“А ў по лі тры 
кры ні чань кі”), ва каль ны гурт 
“Рус ская пес ня” (“Ця чэ ва да ў 
ярок”), ха рэа гра фіч ныя ка лек
ты вы “Каб лу чок”, “Ча тырДаг”, 
“Ориенталь”. Дзве з па ло вай га
дзі ны гу ча лі ў за ле толь кі пес ні 
бе ла рус кай зям лі. Гле да чы бы лі 
ў за хап лен ні ад уба ча на га, ра зы
хо дзі лі ся з цу доў ным свя точ ным 
на стро ем. А для да лё кіх гас цей, 
каб лёг кай бы ла ім да ро га, мы 
пра па на ва лі дра ні кі ды ін шыя 
пры сма кі, ды ка за лі шчы рыя 
сло вы сяб роў скай удзяч нас ці.

Ві таль Бар то хаў,  
кі раў нік су пол кі  

“Сяб ры на”, г. Алуш та.
Фо та Свят ла ны Баг да но віч,  

Анас та сіі Грыд чы най, 
Тац ця ны Паповай.

юБІлей

Бе ла русь — у на шых сэр цах
20-год дзе з ча су за сна ван ня ад зна чы ла бе ла рус кая су пол ка “Сяб ры на” з Алуш ты

хронікі дыяспары

Бал кар скі мост друж бы
плАнетА людЗей

Ганаровыя госці ды ўдзельнікі ўрачыстай імпрэзы ў Алушце

Вядучыя імпрэзы  
Ірына Маркава  

і Віталь Бартохаў

А
н

А
с

ТА
с

ія
 Г

р
ы

д
ч

ы
н

А

с
в

я
ТЛ

А
н

А
 Б

А
Гд

А
н

о
в

іч
 



6 Голас Радзімы  аўторак, 14 красавіка, 2020 

tu
t.

by

c
t

v.
by

спадчына

Новая сіла старой веры

Час та едуць у Вет ку, што кі
ла мет раў за 20 ад Го ме ля (на паў
ноч ны ўсход, у бок Ра сіі) тыя, хто 
спа чат ку па тра піў у фі лі ял Вет
каў ска га му зея ў аб лас ным цэнт
ры. Ча со выя экс па зі цыі фі лі яла 
на тхня юць гас цей на ве дац ца і 
ў рай цэнтр: блі жэй па зна ё міц ца 
з куль ту рай вет каў скіх ста ра аб
рад цаў (ста ра ве раў).

А му зей у Вет цы — ад мет
ны: там прад стаў ле на мас тац
кая куль ту ра й твор часць прад
стаў ні коў не каль кіх на род ных 
тра ды цый. Бо гэ та ж най ці ка
вей шы рэ гі ён на паў днё вым ус
хо дзе Бе ла ру сі, дзе по бач жы
вуць ста ра аб рад ніц тва Вет кі ды 
пра ва слаўе бе ла рус кай вёс кі. 
На ват і ў наз ве са мой — “Вет
каў скі му зей ста ра аб рад ніц
тва і бе ла рус кіх тра ды цый імя 
Ф. Р. Шкля ра ва” — ад люст ра ва
на тая два іс тасць.

цэнтр ста ра аб рад ніц тва 
“У нас му зей апа вя дае пра 

Вет каў скіх ста ра аб рад цаў, а гэ
та ўні каль ная з’я ва, — рас ка заў 
пры су стрэ чы ды рэк тар му зея 
Пётр Цал ка. — Бе ла рус кія й рус
кія да след чы кі схіль ныя лі чыць 
іх ці то рус кі мі ста ра ад брад ца
мі (бо з Ра сіі пе ра ся лі лі ся), ці 
то бе ла рус кі мі (бо доў гі час жы
лі на бе ла рус кіх зем лях). Мы ж 
рас каз ва ем гіс то рыю пра лю
дзей, якія, апы нуў шы ся ў ін шым 
куль тур ным ася род дзі, не толь кі 
за ха ва лі сваю “рус касць”, але 
й “раз ві лі ся” ў асоб ную мас
тац кую куль ту ру. На ву коў цы 
пры зна лі та кія фе но ме ны, як 
Вет каў ская іка на піс ная шко ла, 
Вет каў скі стыль у афарм лен
ні ру ка піс най кні гі, Вет каў ская 
ча кан ка, Вет каў скае шыц цё 
жэм чу гам і бі се рам, кніж ная 
куль ту ра Вет кі, Вет каў ская па
за ла чо ная разь ба кі во таў”.

Як ака за лі ся на Бе ла ру сі ста
ра аб рад цы? У ча сы рас ко лу рус
кай пра ва слаў най царк вы (1650я 
га ды) у Мас коў скай дзяр жа ве 
пра во дзі ла ся рэ фор ма па тры яр
ха Ні ка на, уно сі лі ся зме ны ў бо
га служ бо выя кні гі мас коў ска га 
дру ку й не ка то рыя аб ра ды — каб 
на блі зіць іх да та га час ных грэ
час кіх. Бы лі ў рэ фор маў і пра
ціў ні кі, ды та кія, што ні як не ха
це лі ад сту паць ад “ста рой ве ры”. 
Яны і ўця ка лі ад пе ра сле ду, пе
ра важ на ў ля сы на поў нач Ра сіі. 
А не ка то рыя пе ра хо дзі лі Вет
каў скаСта ра дуб скае па меж жа 
(ну якая та ды бы ла мя жа…) — і 
аказ ва лі ся ўжо ў Вя лі кім Княст
ве Лі тоў скім. А на яго тэ ры то рыі, 
за ўва жым, ідэі ве ра цяр пі мас ці 
за ма ца ва ны бы лі ў Ста ту це ВКЛ: 
гэ та ж як Кан сты ту цыя на той 
час. Ста ра ве рам у Вет цы, якая 
бы ла на тэ ры то рыі ВКЛ, па той 
пры чы не ані чо га не па гра жа ла 
за іх ве ру. У ва ко лі цах мес ца як 
гры бы пас ля даж джу, вы рас та
лі па се лі шчы пе ра ся лен цаў, якія 
на зы ва лі сла бо да мі. Іх жы ха ры 
ча со ва вы зва ля лі ся ад мяс цо вых 
па він нас цяў ды лі чы лі ся “сва
бод ны мі”. Быў час, ка лі ў Вет цы, 
яе ва ко лі цах жы ло ка ля 40 ты сяч 

рус кіх пе ра ся лен цаў. Па сту по ва 
го рад пе ра тва рыў ся ў ду хоў ны 
цэнтр ста ра аб рад ніц тва. Ёсць 
тра гіч ныя ста рон кі ў яго най гіс
то рыі, пры чым не ўла ды ВКЛ та
му ві ной: два ра зы цар скія, мас
коў скія вой скі спаль ва лі Вет ку, 
а лю дзей цэ лы мі сем’ я мі вяр та лі 
ў Масковію. І ўсё ж яна вы ста я ла.

дзве ве ры ўжы лі ся ра зам 
Рус кія ста ра ве ры, а гэ та бы

лі пе ра важ на аду ка ва ныя й за
мож ныя куп цы, доў гі час жы лі 
по бач з бе ла рус кі мі ся ля на мі, 
якія цяж ка пра ца ва лі пад пры
гнё там зем ле ўла даль ні каў. Час
та зза сва ёй не аду ка ва нас ці яны 
й не ве да лі ўсіх ка но наў пра ва
слаў най царк вы, шмат што ра бі
лі ў ад па вед нас ці з тра ды цы я мі 
па пя рэд ні каў, спа вя да лі да хрыс
ці ян скую ве ру сва іх прод каў. 
На Го мель шчы не да сюль за
ха ва лі ся тра ды цыі ста ра жыт
ных аб ра даў, якія ўзы хо дзяць 
да языч ніц кіх ча соў. Уні каль
ны, ска жам, аб рад “Ва джэн не 
й па ха ван не Стра лы”. Пры чым 
стра ла ў ім ус пры ма ец цара

зу ме ец ца не толь кі як эле мент 
ста ра жыт най зброі, да да так да 
лу ка, але най перш як стра лама
лан ка, як сім вал сла вян ска га бо
гагра моў ні ка Пе ру на, па даў ца 
ўрад лі ва га на валь ніч на га даж
джу. На пры кан цы вяс ны ся ля не 
спраў ля юць аб рад: Стра лу ха
ва юць. Яе сім ва лы па гэ ты час 
за коп ва юць у по лі. Ка жуць: для 
та го, “каб гром не па біў бу ду
чы ўра джай”. У не ка то рых вёс
ках “ха ва лі” не са му “Стра лу”, 
а “Вяс ну” ў вы гля дзе ляль кі.

Вось так яшчэ з ХVІІ ста год
дзя ў рэ гі ё не, бліз кім тэ ры та ры
яль на да Мас коў скай дзяр жа вы, 
па ча лі жыць по бач, су іс на ваць 
тра ды цыі пры ве зе на га ста ра аб
рад ства — і мяс цо ва га пра ва
слаўя, з моц ным уплы вам языч
ніц кіх яшчэ ве ра ван няў. І вось жа 
які цуд ад быў ся дзя ку ю чы, пэў на, 
мяс цо вай ве ра цяр пі мас ці: рус кія 
ста ра аб рад цы й бе ла рус кія ся
ля не не толь кі ўжы лі ся ра зам, але 
й пе ра ня лі адзін у ад на го леп шыя 
звыч кі, куль тур ныя тра ды цыі. 
Ця пер, да рэ чы, на Вет каў шчы не 
лю бяць паў та раць пры маў ку: 
“На ша Вет ка, как кон фет ка, вся 
на фо ку сах стоит”.

Вет каў скія ста ра ве ры, паў
та ру ся, у сва ёй боль шас ці на

ле жа лі да за мож на га ку пец тва, 
та му й ве да лі толк “у пры го
жых рэ чах”. Ска жам, ка лі ў іх 
сем’ ях вы шы ва лі, то вы ключ на 
зо ла там, срэб рам, шоў кам, жэм
чу гам ды бі се рам. Іко ны й бо га
служ бо выя кні гі ста ра аб рад цы 
ўпры гож ва лі ча кан ны мі акла
да мі, баж ні цы (па лі чкі аль бо кі
во ты з іко на мі) — па за ла чо най 
разь бой. Да та го ж май страм з 
ася род ку стара ве раў бы ло ўлас
ці вае і пэў нае, як лю бяць га ва
рыць на Вет каў шчы не, “сва
воль ства” ў жы ва пі се, на ват 
у на пі сан ні аб ра зоў. Пётр Цал ка 
ўдак лад няе: “Аб рад цар коў най 
служ бы яны не ха це лі мя няць: 
ён быў за пі са ны ў бо га служ бо
вых кні гах і вы кон ваў ся сло ва ў 
сло ва. Ка нон! А вось у іка на піс 
ста ра аб рад цы з лёг кас цю пры
ўно сі лі но вую сты ліс ты ку, пры 
гэ тым за хоў ва ю чы ста ра жыт
ныя ка но ны іка на пі су, у тым 
лі ку й тэх на ло гію. Вет каў скі 
іка на піс на столь кі не звы чай ны, 
што за меж ныя гос ці, узяў шы ў 
ру кі аб раз, на ма ля ва ны вет каў
скі мі ста ра аб рад ца мі, ад ра зу 

не мо гуць зра зу мець: гэ та мас
тац кая кар ці на ці іко на”.

пры га жосць — вя лі кая сі ла 
Па няц це пры га жос ці ў стра

аб рад ніц кіх сем’ ях пе ра да ва ла
ся й пры ві ва ла ся з па ка лен ня ў 
па ка лен не. Пер шым “пры го жыя 
рэ чы”, зроб ле ныя ру ка мі ста
ра ве раў, па чаў збі раць Фё дар 
Шкля раў, ка рэн ны вет каў ча нін. 
Му зей у Вет цы за сна ва ны быў 
ме на ві та дзя ку ю чы іні цы я ты ве 
Фё да ра Ры го ра ві ча. Пер шыя эк
земп ля ры ікон, ру ка піс ных і ста
ра дру ка ва ных кніг, прад ме таў 
по бы ту й ткац тва бы лі зда бы ты 
эн ту зі яс там у экс пе ды цы ях, зла
джа ных на ўлас ныя срод кі. З ча
сам яго ка лек цыя мяс цо вай даў
ні ны за ці ка ві ла мно гіх. І ў кан цы 
70х бы ло пры ня та ра шэн не: 
ства рыць у Вет цы дзяр жаў ны 
му зей. З май стэр ні Шкля ра ва 
каш тоў ныя прад ме ты “пе ра ка ча
ва лі” ў яго фон ды, а сам ка лек
цы я нер стаў яго пер шым ды рэк

та рам. Ста лая экс па зі цыя му зея 
ад кры ла ся ў 1987 го дзе.

Пер ша па чат ко ва за дум ваў
ся му зей ад ной ка лек цыі: рэ чаў, 
якія пе ра даў Шкля раў, ха пі ла б 
для іс на ван ня му зея ў ня змен
ным вы гля дзе на мно гія га ды. 
Дэ ман страва лі ся ру ка піс ныя й 
ста ра дру ка ва ныя кні гі, ча кан
ныя акла ды, вы шыў ка бі се рам… 
Але пас ля доў ні кі Фё да ра Ры го
ра ві ча ра зу ме лі, што трэ ба шу
каць да лей. І пра доў жы лі на вед
вац ца ў вет каў скія вёс кі. Ім ужо 
ця жэй бы ло знай сці на шчад каў 
пер шых ста ра ве раў, якія маг лі б 
па дзя ліц ца з му зе ем каш тоў
нас ця мі. Але цу ды зда ра юц ца й 
сён ня. Ска жам, ня даў на Вет каў
ска му му зею бы лі па да ра ва ны 
4 ча ка не ныя акла ды з Вет каў ска
Ста ра дуб ска га па меж жа. А ле
тась су пра цоў ні кі му зея змаг лі 
на быць у пры ват ных ка лек цы
я не раў за дзяр жаў ныя гро шы 
ка ля 10 прад ме таў іка на пі су й 
ру ка піс ных кніг. І ўжо толь кі ка
лек цыя аб ра зоў му зея сён ня — 
гэ та ка ля 800 адзі нак, а кніж ная 
спад чы на — больш за 200 адзі

нак. У му зеі за хоў ва ец ца 
ня ма ла про ры саў для ікон, 
зроб ле ных мас та ка міста
ра ве ра мі. А экс пе ды цыі 
пра даў жа юц ца й сён ня. 
Праў да, ка лі ра ней на ву
коў цы шу ка лі ар тэ фак ты 
толь кі ў Вет каў скім ра ё не, 
то ця пер ез дзяць па ўсім 
све це. На вед ва юц ца ў му
зеі, да след чыя ін сты ту ты 
Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы 

Эс то ніі ды ін шых кра ін. І зна хо
дзяць там “сля ды” ру ка піс ных 
кніг ды ікон, ство ра ных вет каў
скі мі ста ра аб рад ца мі. Да маў ля
юц ца, каб тыя бы лі вы стаў ле ны 
ў Вет цы. За ад но прэ зен ту юць 
Вет каў скі му зей за мя жой, рас
каз ва юць пра да сле да ван ні ста
ра аб рад ніц тва, удзель ні ча юць 
у прэскан фе рэн цы ях.

Ця пе раш ні ды рэк тар му
зея Пётр Цал ка вы со ка цэ ніць 
на ма ган ні свай го па пя рэд ні ка. 
Асо ба Фё да ра Шкля ра ва за ці
ка ві ла яго з на ву ко ва га пунк ту 
гледжання. Ён вы сту паў і на І 
Рэс пуб лі кан скім края знаў чым 
фо ру ме, які ня даў на пра хо дзіў 
у Мін ску, — з дак ла дам “Фё дар 
Шкля раў: ад пры ват най ка лек
цыі да дзяр жаў на га му зея”.

тра ды цыя мяс цо вая,  
пра даў няя 

Май го су бя сед ні ка пры вя
ла ў Вет каў скі му зей лю боў да 
тра ды цый най куль ту ры. Пётр 

Цал ка яшчэ сту дэн там філ фа ка 
Го мель ска га дзяр жаў на га ўні
вер сі тэ та імя Францыска Ска
ры ны на вед ваў ся на му зей ныя 
лек цыі па тра ды цый най бе ла
рус кай куль ту ры. Шмат ез дзіў 
па бе ла рус кіх вёс ках: збі раў 
фальк лор. Гэ та вель мі за ха пі
ла хлоп ца, і ён па чаў пра ца ваць 
у фі лі яле му зея ў Го ме лі: спа чат
ку май страм па ткац тве, а пас ля 
й на ву ко вым су пра цоў ні кам. І 
вось з 2019 го да ён — ды рэк тар 
му зея ў Вет цы.

Для яго за ста ец ца важ ным, 
што фі лі ял му зея ў Го ме лі вя дзе 
ак тыў нае жыц цё. Там ла дзяц ца 
эт наве ча ры ны, мо ладзь тан
цуе тра ды цый ныя по бы та выя 
тан цы, спя вае тра ды цый ныя 
пес ні, спраў ляе тра ды цый ныя 
вя сел лі, уз наў ляе бе ла рус кія 
аб ра ды. На прык лад, у ве рас ні 
2019га рэ кан стру я ва лі бе ла
рус кі на род ны аб рад Жа ніць ба 
Ко мі на. Ра ней на Го мель шчы не 
яго пра во дзі лі на пры кан цы ле
та і сім ва лі за ваў ён па ча так 
во се ні й ха ла доў. Ме на ві та ў 
фі лі яле Вет каў ска га му зея ў 
Го ме лі ка лісь ці стар та ва лі па
пу ляр ныя кур сы “Мо ва на но
ва”. А не глюб скія руч ні кі ды 
на огул бе ла рус кае ткац тва там, 
у фі лі яле атры ма лі но вае жыц
цё. На га да ем, што Не глюб ка — 
уні каль ная вёс ка ў Вет каў скім 
ра ё не, якая сла віц ца тра ды цы я
мі ткац тва. На руч ні ках мяс цо
вых ткачых шмат ста ра даў няй 
сім во лі кі, ар на мен таў. Іх вы
стаў ля лі ў НьюЁр ку, Ман рэ
а лі, То кіа, Па ры жы, Бру сэ лі… 
Для Пят ра Цал кі заў сё ды бы ло 
ці ка ва па глыб ляц ца ў мяс цо вую 
тра ды цыю ткац тва. І ён вель мі 
ра ды, што сён ня ў фі лі яле па ча
лі ўзнаў ляц ца яго роз ныя тэх
ні кі. Іх спа сці га юць ах во чыя. 
А не як ар тыс ты з мяс цо ва га 
гур та “Яго ра ва га ра” пры хо дзі
лі ткаць тра ды цый ныя строі.

“Гэ та ро біц ца ўсё для та го, 
каб нам ня сум на бы ло жыць, — 
на паў жар там га во рыць Пётр 
Цал ка. — І ў тым нас вы ру чае 
фі лі ял му зея ў Го ме лі”. Які, 
на мой по гляд, ла гіч на бы ло б 
на зваць: “Гомельская галінка 
Веткі”. У му зеі ў Вет цы экс
па зі цыя ста цы я нар ная: мо гуць 
мя няц ца час ад ад ча су асоб ныя 
ар тэ фак ты. На ча со вых экс па зі
цы ях у фі лі яле дэ ман стру юц ца 
не менш каш тоў ныя рэ чы, якія 
ча ка лі свай го “вы ха ду ў свет” 
у фон дах му зея. Але, тлу ма чыць 
Пётр, экс па зі цыя пра ста ра аб
рад ніц тва звы чай на не вы стаў
ля ец ца ў ад ной за ле з экс па зі
цы яй пра языч ніц кія звы чаі. 
Ня ма та ко га, каб по бач ста я лі, 
на прык лад, вет каў ская ру ка піс
ная кні га й тка ны руч нік. Гэ та 
мо жа быць толь кі ў тым вы пад
ку, ка лі вы ра бы тра ды цый ных 
бе ла рус кіх май строў ці асоб ныя 
сім ва лы бе ла рус ка га ар на мен ту 
паў плы ва лі на вон ка вы вы гляд 
тво раў ста ра аб рад ні каў. А та
кое час та зда ра ла ся ў гіс то рыі 
Вет кі.

Ган на Лагун 

Стараверы ў 1650-я гады збягалі з Маскоўскай дзяржавы ў Ветку, на тэрыторыю Вялікага Княства 
Літоўскага, дзе без пераследу маглі спавядаць веру бацькоў. Сёння Веткаўскі музей стараабрадніцтва і 
беларускіх традыцый імя Ф. Р. Шклярава — прыцягальнае месца для аматараў даўніны з розных краін.

Пётр Цалка

Экспазіцыя ікон
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Па зва ніў з Маск вы Мі ка лай Анд рэ
е віч Чар ка шын. Пісь мен нікма ры ніст, 
ва ен ны жур на ліст. Зям ляк: на ра дзіў ся 
ў Ваў ка выс ку ў 1946 го дзе. Слу жыў у 
Ва ен наМар скім Фло це на мес ні кам ка
ман дзі ра па па лі тыч най част цы на пад
вод най лод цы. І час та бы вае ў Бе ла ру сі. 
На пі саў не каль кі кніг, звя за ных з ва ен
най гіс то ры яй на шай Ай чы ны. “Ха це ла
ся б хут чэй на ве дац ца ў На ва гру дак”, — 
ска заў Мі ка лай Анд рэ е віч у тэ ле фон най 
раз мо ве. Ён і ра ней не ад ной чы пры яз
джаў на ра дзі му Ада ма Міц ке ві ча, доб ра 
ве дае му зей паэ та.

Рас ка заў шы пра гэ ты зва нок ды рэк
та ру Міц ке ві чаў ска га му зея ў На ва груд
ку, апан та на му збі раль ні ку па мя ці пра 
кла сі ка поль скай лі та ра ту ры Мі ко лу Гай
бе, я па чуў у ад каз: “Ар га ні зу ем су стрэ
чу з Мі ка ла ем Анд рэ е ві чам, па ка жам 
яму На ва гру дак і На ва груд чы ну лі та ра
тур ную. Го рад і на ша ста рон ка звя за ны з 
імё на мі мно гіх пісь мен ні каў…” 

Да вай це й мы па спра бу ем ус пом ніць, 
хто з паэ таў, пра за ікаў, лі та ра ту раз наў
цаў мае да чы нен не да ста ра жыт на га го
ра да.

Ка неш не ж, у На ва груд ку ха пае ад ра
соў, звя за ных з імем Ада ма Міц ке ві ча 
(1798–1855). Пры мяс цо вым кляш та ры 
з 1751 па 1831 год дзей ні ча ла да мі ні
кан ская шко ла. Там у 1807–1815 га дах і 
ву чыў ся аў тар “Па на Та дэ ву ша”. Ра зам 
з Ада мам Міц ке ві чам у шко ле да мі ні кан
цаў ву чыў ся і Ян Ча чот, бу ду чы поль скі 
па эт, збі раль нік фальк ло ра. Праз га ды 
Іг нат Да мей ка так на пі ша пра двух ле
ген дар ных вуч няў: “Два на шыя сту дэн
ты На ва град скай шко лы з га доў ма лен
ства ве да лі доб ра лі тоў скі люд, па лю бі лі 
яго пес ні, пра сяк ну лі ся яго ду хам і паэ
зі яй, да ча го, вя до ма ж, пры чы ні ла ся й 
тое, што ма лое мяс тэч ка На ва гра дак не 
шмат чым ад роз ні ва ла ся ад на шых вё сак 
і за сцен каў. Школь нае жыц цё бы ло хут
чэй сель скае. Сяб ры ха дзі лі на кір ма шы, 
цар коў ныя ўра чыс тас ці, бы ва лі на ся лян
скіх вя сел лях, да жын ках і хаў ту рах. У 
тыя школь ныя ча сы ўбо гая стра ха й на
род ная пес ня рас па лі лі ў абод вух пер шы 
паэ тыч ны агонь. Адам хут ка ўзнёс ся да 
вы со кай сфе ры сва іх цу доў ных тво раў. 
Ян жа да смер ці за ста ваў ся вер ны род
най паэ зіі…” 

Па міц ке ві чаў скіх мяс ці нах і пра вя
дзе нас Мі ко ла Гай ба. Ка неш не ж, са
мая грун тоў ная част ка эк скур сіі — у 
са мім До мему зеі, які пер ша па чат ко ва 
быў ад чы не ны ў 1938 го дзе. У га ды Дру
гой су свет най вай ны му зей быў моц на 
па шко джа ны. І ад на ві лі гэ ты ася ро дак 
асвет ніц тва, куль ту ры ўжо ў 1955 го дзе. 

У 1989–91 га дах пра вя лі чар го вую рэ
кан струк цыю. А су час ны вы гляд му зей 
на быў у 2001 го дзе.

“У на шай экс па зі цыі, фон дах му зея 
за хоў ва юц ца не каль кі ты сяч экс па на
таў, — рас каз вае Мі ко ла Гай ба. — Вя
лі кая ка лек цыя тво раў вы яў лен ча га 
мас тац тва. Да рэ чы, у нас заў сё ды шмат 
на вед ні каў: ле тась у му зей прый шло 
больш за 80 000 ча ла век. Гэ та і ўраж
вае, і пры му шае шу каць са мыя роз ныя 
фор мы ар га ні за цый най, да след чыц кай 
ак тыў нас ці”.

Ра зам з Мі ко лам Гай бам, гу ля ю чы па 
На ва груд ку, згад ва ем так са ма ін шых лі
та ра та раў — ура джэн цаў ста ра жыт на га 
па се лі шча. У 1707 го дзе тут на ра дзіў ся 
поль скі па эт і ка та ліц кі пра па вед нік, док
тар тэ а ло гіі Юзаф Ба ка. Пас ля й слу жыў 
ён у род ным мяс тэч ку мі сі я не рам. Вы даў 
не каль кі кніг ду хоў най про зы на ла цін
скай і поль скай мо вах. Юзаф Ба ка — і 
аў тар двух збор ні каў вер шаў. Пры жыц
ці да паэ та ста ві лі ся до сыць кры тыч на, 
тво ры яго на зы ва лі “без гус тоў шчы най”. 
Быў і та кі вы раз: “Вер шы а ля Ба ка”. А 
ў кан цы XІX — на па чат ку XX ста год
дзяў вы рас та ла за ці каў ле насць твор час
цю Юза фа Ба ка. Сён ня яго лі чаць са мым 
слын ным паэ там поз ня га ба ро ка. Да рэ
чы, ва Ула дзі сла ва Сы ра ком лі ёсць пра
грам ны верш “На сле да ван не Ба ку”.

З го ра дам Мі цке ві ча звя за ны й лёс 
бе ла рус ка га паэ та Але ся Баж ко (1917–
2013), які ў 1936–1938 га дах ву чыў ся ў 
Му зыч ным ін сты ту це імя Ста ні сла ва 
Ма нюш кі ў На ва град ку. Пас ля за кан чэн
ня тае ўста но вы ма ла ды ча ла век па сту
піў ву чыц ца ў Вар шаў скую кан сер ва то
рыю. Ву чо ба бы ла спы не на з па чат кам 
Дру гой су свет най вай ны. Алесь Баж ко 
вяр нуў ся на Ка рэ ліч чы ну ды не ка то ры 
час пра ца ваў ды рэк та рам Мір ска га ра
ён на га до ма куль ту ры.

Яр кая фі гу ра ся род на ва град скіх лі
та ра та раў — пісь мен нікме му а рыст 
Іг на цій Яц коў скі (1800–1873). Пра
ца ваў ён ад ва ка там. У ча се паў стан
ня 1830–1831 га доў дзей ні чаў ра зам з 
на ва град скі мі паў стан ца мі. Ва я ваў у 
скла дзе 13га ўлан ска га пал ка ў атра
дзе Ген ры ка Дэ мбін ска га. Пас ля па ра
жэн ня паў стан ня ха ваў ся ў Кра ка ве. У 
1833м з Тры ес та вы ехаў у Паў ноч ную 
Аме ры ку, а праз не ка то ры час пе ра ехаў 
у Лон дан. Кі ра ваў поль скай дру кар няй 
ды кні гар няй у То тэн хе ме, пры га ра дзе 

Лон да на. У 1857м го дзе атры маў да звол 
вяр нуц ца на ра дзі му. Жыў пад На ва град
кам. Пі саў і дру ка ваў пуб лі цыс тыч ныя 
ар ты ку лы, на ры сы ўспа мі наў, вер шы. 
Аў тар пуб лі цыс тыч ных кніг “Па лі тыч
ныя тво ры” (Лон дан, 1853), “Трох га до
вае зна хо джан не на Ус хо дзе” (Лон дан, 
1857). У ме му а рах “Апо весць з май го 
ча су, або Лі тоў скія пры го ды” (пер шае 
вы дан не вый шла ў Лон да не ана нім на ў 
1854 го дзе) змяс ціў верш “Зай грай, зай
грай, хлоп ча ма лы…” ра зам са звест ка

мі пра яго аў та ра — Паў лю ка Баг ры ма. 
(Ця пер, праў да, ёсць вя лі кія су мнен ні: ці 
быў ме на ві та Паў люк Баг рым аў та рам 
зна ка мі та га вер ша, ды гэ та ўжо тэ ма ін
шай га вор кі. — Рэд.) 

У На ва град ку на ра дзіў ся вя до мы 
рус кі фі ло саф, юрыст, жур на ліст, пуб
лі цыст, лі та ра тур ны кры тык Ся мён 

Лур’е (1867–1927). Пра ца ваў ён у ча со
пі се “Рус ская мысль”, га зе це “Русские 
ведомости”. Дру ка ваў ся ў ча со пі сах 
“Историческое обозрение”, “Вос ход”, 
“Мир искусства” ды ін шых вы дан нях. У 
1919 го дзе эміг ра ваў у Фран цыю.

“Зда ец ца, якое дзе ся ці год дзе ні 
вазь мі — паў сюль па ча се рас кі да ны ў 
На ва груд ку лі та ра тур накрая знаў чыя 
па мят кі, — га во рыць наш гід Мі ко ла 
Гай ба. — Мяр куй це са мі… Ме му а рыст 
Фё дар Еў ла шоў скі ў ХVІ стагоддзі 

слу жыў пад су дкам на ва град ска га зем
ска га су да. Па да ро зе ў Грод на ў ад ной 
з бліз кіх да мяс тэч ка вё сак спы ні ла ся 
зза хва ро бы сла ву тая пісь мен ні ца, дра
ма тург Фран ціш ка Уршу ля Ра дзі віл. 
Яе пры вез лі ў баль ні цу ў На ва гра дак, 
дзе яна й па мер ла. У На ва град ку слу
жыў ва я во дам князь Юзаф Аляк сандр 
Яб лон скі, пры чым пят нац цаць га доў 
слу жыў: з 1755 па 1772. Вя до мы ён і 
як гіс то рык, біб лі ёг раф, пе ра клад чык, 
па эт. Лі та ра та рам быў і дру гі на ва град
скі ва я во да — Мі ка лай Хрыс та фор 
Ха лец кі. Ён слу жыў ра ней за Яб лон
ска га: у 1650–53м. На цэ лае ста год
дзе ра ней. Яго ны пер шы лі та ра тур ны 
твор — па не гі рык гет ма ну Яну За мой
ска му — быў на дру ка ва ны ў Фран цыі 
ў 1606 го дзе. Ха лец кі — аў тар мно гіх 
на ву ко вых трак та таў, гіс та рыч ных да
след ван няў. Ім ёнаў мож на згад ваць без
ліч… У На ва груд ку закон чыў га рад ское 
ву чы лі шча яшчэ за доў га да Пер шай су
свет най вай ны па эт, са ты рык, гу ма рыст 
Ана толь Дзяр кач”.

Цяж ка й пе ра лі чыць, коль кі пісь мен
ні каў пры яз джа лі ў На ва гру дак на пры
кан цы XX — на па чат ку XXІ ста год дзя. 
Поль скія, рус кія, бе ла рус кія… Ім ёны 
шмат ка го з іх мож на ўзна віць, за зір нуў
шы ў кні гу на вед ні каў До маму зея Ада ма 
Міц ке ві ча. А бу дзе це мець кры ху бо лей 
ча су — за зір ні це яшчэ і ў На ва груд скі 
края знаў чы му зей. І там не абы шло ся 
без па мя так лі та ра тур накрая знаў чых…

Алесь Кар лю ке віч

радзімазнаўства

На ва гру дак: го рад Адама Міцкевіча
Па між Мі рам і На ва груд кам — 49 кі ла мет раў.  

Па сён няш нім ча се га ра ды са слаў най  
гіс то ры яй амаль по бач.

Ад рэ дак цыі. З ця пе раш ніх вя до мых бе
ла ру саў за меж жа, якія ма юць не па срэд нае 
да чы нен не да На ва груд ка, зга да ем стар шы
ню СанктПе цяр бург скай аса цы я цыі бе ла
ру сіс таў, док та ра фі ла ла гіч ных на вук Мі ко
лу Ні ка ла е ва. Дзя ку ю чы яму па ба чы ла свет 
“Кні га цу даў На ва град скай іко ны Ба га ро
дзі цы як пом нік гіс то рыі ХVІІ ста год дзя” 
— і яна прэ зен та ва ла ся ў лю тым 2015 го да ў 
На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі ў плы ні 
круг ла га ста ла “Ста ра жыт на сці На ва груд чы
ны”. У кні зе па да дзе ны ары гі наль ны тэкст і 
пе ра клад на су час ную бе ла рус кую мо ву вы
дан ня 1673 го да, там ёсць гіс та рыч ныя звест кі, апі сан не цу
даў На ва град скай іко ны Ба га ро дзі цы. Аў тар змяс ціў у кні зе 
й ка рот кі гіс та рыч ны на рыс На ва град ка ў ча сы атры ман
ня аб ра за, а так са ма мяс цо вай рэ зі дэн цыі ор дэ на езу і таў. 
Ары гі нал кні гі, якой ка рыс таў ся аў тар пры пад рых тоў цы 
вы дан ня, зна хо дзіц ца ў Пе цяр бур зе, у Ра сій скай на цы
я наль най біб лі я тэ цы. Ці ка васць да гіс то рыі На ва град
чы ны ў Мі ко лы Ні ка ла е ва не вы пад ко вая: ён жа ву чыў ся ў 
на ва груд скай СШ № 4, дзе пад уплы вам на стаў ні ка гіс то рыі Пят ра Ма
зу ры й па чаў за хап ляц ца вы ву чэн нем даўніны. Мі ко ла Ні ка ла еў — аў тар шмат лі
кіх ма на гра фій па бе ла рус кай кніж най куль ту ры: “Па ла та кні га піс ная”, “Бе ла рус кі 
Пе цяр бург”, “Кніж ная куль ту ра Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га” ды ін шых.

Барэльеф у гонар класікаАдам Міцкевіч

Мікола 
Нікалаеў

Паэт, фалькларыст Ян Чачот
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“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

Ме жы — не для пту шак
вясновы нАстРой

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Уся го на 2 га дзі ны паз ней 

у Бе ла русь пры быў Блонд — і 
ад ра зу апы нуў ся по бач са сва ім 
гняз дом на ба ло це Ста ры Жа
дзен: гэ та на поўд ні Жыт ка віц
ка га ра ё на Го мель шчы ны.

На га да ем, што вя лі кі ар
лец — адзін з са мых рэд кіх ві
даў дра пеж ных пту шак Еў ро пы, 
за не се ны ў Між на род ную Чыр
во ную кні гу і Чыр во ную кні гу 
Бе ла ру сі. У мно гіх еў ра пей скіх 
кра і нах — Сла ва кіі, Венг рыі, 
Ру мы ніі, Бал га рыі, Мал до ве — 
гэ тая птуш ка на огул знік ла. У 
Поль шчы ка ля 10 пар вя лі ка га 
ар ля ца жы ве толь кі ў ад ным на
цы я наль ным пар ку. Шмат лю
дзей пры яз джа юць ту ды, каб іх 

уба чыць. Ама та ры пту шак і ў 
Бе ла русь на та кое дзі ва едуць 
па гля дзець. Ле тась вя лі кі ар лец 
быў аб ве шча ны ў на шай кра і не 
“Птуш кай го да”. На цы я наль ную 
кам па нію пад та кой наз вай АПБ 
пра во дзіць з 2000 го да, каб пры
цяг нуць ува гу лю дзей да дзі кіх 
пту шак Баць каў шчы ны. Сім ва
ла мі Бе ла ру сі бы лі бе лы бу сел, 
бе лая пліс ка, івал га, га рад ская 
лас таў ка, ба ра да тая ня ясыць, 
са ла вей ды ін шыя. А ў 2020м 
птуш кай го да стаў глу шэц. 
Ён — ан ты под пе ра лёт ным, бо 
ўсё жыц цё мо жа пра вес ці ў ад
ным ле се. Са лід ная ма са птуш кі 
не да зва ляе ёй ля таць на да лё кія 
дыс тан цыі. Да та го ж па ды мац
ца ад зям лі глу шэц схіль ны не 
ў воль нае па вет ра, а на га лін кі 
дрэ ваў. Зі мой глуш цы на чу юць у 
гур бах сне гу. У іх птуш кі за ля
та юць або па да юць з га лін дрэў. 

Зі мы апош нім ча сам — без сне
гу, та му й гэ тай звыч кі птуш ка 
хут ка мо жа па зба віц ца. Вяс ной 
на глуш ца звы чай на рас па чы на
ец ца па ля ван не. Мо жа й та му су
стрэць яго ў Бе ла ру сі мож на ўжо 
ня час та.

Пту шы ны свет раз на стай
ны й вя лі кі. Ары ен та вац ца ў ім 
нам без пад ка зак спе цы я ліс таў 
цяж ка. Але ў Мін ску раз ві ва
ец ца бёрд во чынг: ама тар ская 
ар ні та ло гія. Кож ны з нас, да рэ
чы, мо жа ўліц ца ў шэ ра гі ама
та раўар ні то ла гаў ды ў воль ны 
час на зі раць, вы ву чаць пту шак 
ня ўзбро е ным во кам ці пры да
па мо зе бі нок ля. Ча сам трэ ба й 
пры слу хоў вац ца да пту шы ных 
спе ваў, па коль кі мно гія ві ды 
ляг чэй рас па знаць па “га ла сах”. 
У ста лі цы ня ма ла мес цаў, дзе 
лю бяць ба віць час птуш кі — 
там і на зі раль ні каў зной дзеш 
не па да лёк. Час цей іх мож на 
су стрэць у Ло шыц кім і Се ва
сто паль скім пар ках, пар ку Ча
люс кін цаў, Ба та ніч ным са дзе, 
у Дуб ро ве, на ва да схо ві шчах 
Драз ды, Цнян скім, Кам са моль
скім, Чы жоў скім. Бія за каз нік 
рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня “Ля
бя жы” — адзі ны ў ме жах го ра
да, дзе збе раг лі ся каш тоў ныя 
па ся лен ні ва да плаў ных і ба лот
ных пту шак, не ка то рыя ві ды, 
за не се ныя ў Чыр во ную кні гу 
Бе ла ру сі.

У па ру, ка лі ідзе ба раць ба з 
ка ра на ві ру сам, на сай це “Ахо
вы пту шак Баць каў шчы ны” 
зме шча на па слан не Па тры сіі 
Су ры ты — кі раў ні цы гла баль
най пры ро да ахоў най аса цы я
цыі “BіrdLіfe Іnternatіonal”, у 
якую ўва хо дзіць 121 кра і на. 
Яна пад трым лі вае ра шэн не Кі
тая ўвес ці ма ра то рый на ган
даль усі мі дзі кі мі жы вё ла мі, 
а так са ма за ба ра ніць іх ужы
ван не ў ежу. На га да ем, што 
ача гом ус пыш кі за хвор ван ня 
лі чыц ца ры нак мо рап ра дук
таў ва Уха ні (Кі тай), на якім 

не ле галь на пра да ва лі ся дзі кія 
жы вё лы. Ёсць мер ка ван ні, што 
ві рус па тра піў ад ка жа ноў да 
па нга лі наў (са май кант ра банд
най жы вё лі ны), за тым — да 
лю дзей. Вя до ма ж, усе та ям ні
цы нам не спа сціг нуць, ад нак 
па важ лі вае стаў лен не да пры
ро ды — гэ та ж “за ла тое пра
ві ла” для вы жы ван ня ча ла ве ка 
ў све це. Да рэ чы, аса цы я цыя 
“BіrdLіfe Іnternatіonal” даў но 
вя дзе ба раць бу су праць не ле
галь на га ад ло ву дзі кіх жы вёл, 
ганд лю імі.

Ган на Лагун

Дзеці — найлепшыя аматары-арнітолагі

Вялікі арлец

Птушка рэмез

Ім гнен ні з агуль най гіс то рыі

на вы ста ве ра бот  
мінск ага фо та май стра  
паў ла су шчон ка, якая  
дэ ман стра ва ла ся ў га ра дах 
літ вы, бы лі ся род ін шых  
і фо та здым кі з ба ле та 
“ві таўт” вя лі ка га тэ ат ра  
Бе ла ру сі

Па іні цы я ты ве на ша га Та
ва рыст ва бе ла рус кай куль ту ры 
“Спад чы на”, пры пад трым цы 
мэ рыі го ра даку рор та Друс кі нін
кай з 6 па 28 лю та га ў га рад скім 
цэнт ры ра мёст ваў “Menu Kalve” 
дэ ман стра ва ла ся вы ста ва ра бот 
мінск ага фо та май стра Паў ла Су
шчон ка “У па ло не пры го жа га”. 
На фо та здым ках — ім гнен ні з 
ба лет ных спек так ляў На цы я
наль на га ака дэ міч на га Вя лі ка га 
тэ ат ра опе ры й ба ле та Бе ла ру сі.

Для экс па зі цыі абра ны бы
лі фраг мен ты на цы я наль ных 
ба ле таў Вя ча сла ва Куз ня цо ва 
“Ві таўт” (ліб рэ та Аляк сея Ду
да ра ва, мас тац кае асэн са ван не 

воб ра зу вя лі ка га кня зя ВКЛ 
Ві таў та) і “Анас та сія” (ліб рэ та 
Ана то ля Дзя лен дзі ка, зва рот да 
гіс то рыі жыц ця кня зёў ны Анас
та сіі Слуц кай) у па ста ноў цы на
род на га ар тыс та Бе ла ру сі Юрыя 
Тра я на. На вы ста ве мы ўба чы лі 
й фо та мо ман ты з спек так ляў 
“Спар так”, “Кар мэнсю і та”, 
“Ба ле ро”, “Кар мі на Бу ра на”, 
“Ства рэн не све ту” ды ін шых у 
па ста ноў цы на род на га ар тыс та 
СССР і Бе ла ру сі ха рэо гра фа Ва
лян ці на Елі зар’ е ва.

На вер ні саж прый шлі мяс
цо выя фо та мас та кі, жы ва піс цы, 

прад стаў ні кі мэ рыі, жы ха ры й 
гос ці го ра да, дзе ці з са на то рыя 
“Бе ла русь”. Цёп лыя сло вы ў 
ад рас Паў ла Су шчон ка ды ар
га ні за та раў вы ста вы ка за ла Іры
на Зуб ко, да рад ца па пы тан нях 
куль ту ры Ам ба са ды Бе ла ру сі ў 
Літ ве. Сам аў тар нам рас ка заў, як 
ён ло віць ці ка выя ім гнен ні ў хо
дзе спек так ляў. А Вя лі кі тэ ат р на 
ад крыц ці вы ста вы прад стаў ля ла 
вя ду чы рэ дак тар ад дзе ла ін фар
ма цыі Але на Ба ла ба но віч.

Усе фінансавыя затраты ў 
падрыхтоўцы, афармленні выста
вы, размяшчэнні гасцей з Беларусі 
ўзяла на сябе наша суполка. З 
Друскенік выстава паехала ў 
Швянчоніс, аднак прэзентаваць 
яе ў сувязі з каранавірусам пакуль 
не ўдалося. Але прыйдзе пара. 
Наперадзе ў яе таксама іншыя га
рады Літвы. Як вядома, у Вялікім 
тэатры Беларусі шырокі рэперту
ар: на любыя густы. Спадзяемся, 
фотавыстава Паўла Сушчонка 
зацікавіць літоўскіх прыхільнікаў 
балета, і некаму захочацца пабы
ваць і ў Вялікім тэатры Беларусі. 

Нам Па вел рас ка заў, што 
фа та гра фуе даў но. Яго здым кі 
змя шча юць роз ныя дру ка ва ныя 
бе ла рус кія вы дан ні, ёсць яны 
і ў вон ка вай рэ кла ме: ска жам, 
на афі шах між на род ных тур ні
раў па мас тац кай гім нас ты цы. 

У 2015м у Друс кі нін каі пра хо
дзі ла ўжо вы ста ва фо та майст ра 
“Веч ная ме ло дыя жыц ця”: з мін
скі мі края ві да мі. У жан ры га рад
ско га пей за жу Па вел Аляк се е віч 
так са ма лю біць пра ца ваць. У 
Друс ке ні кі ён, як і на шы ін шыя 
сяб ры, пры яз джае з вя лі кім за да
валь нен нем — каб і прос та тут 
ад па чыць: на 1–2 дні. Мы, у пры
ват нас ці, з ра дас цю су стра ка ем 
тут і ар тыс таў за слу жа на га ан
самб ля тан ца Бе ла ру сі “Кры жа
чок” (мас тац кі кі раў нік — Ігар 
Му за леў скі), якія вель мі вы со ка 
ўзня лі тут план ку май стэр ства. 
Ад та кіх та лен таў і нам — го нар, 
і на шай Баць каў шчы не лю бі май.

Ва лян ці на Іва ноў ская, 
стар шы ня Та ва рыст ва 
бе ла рус кай куль ту ры 

“Спад чы на”, г. Друс кі нін кай 

сУседЗІ

Юры Кавалёў.  
Балет “Вітаўт”.

Людміла Уланцава.  
Балет “Анастасія”.

Бе ла рус кія ва сіль кі 
ў Йаш кар-Але
У ста лі цы ра сій скай  
Рэс пуб лі кі ма ры эл  
па ба чы ла свет кні га пісь‑
мен  ні ка Але ся кар лю ке ві ча

Збор нік “Як ва сіль кі на сваю 
крыў ду за бы лі ся” — гэ та шэсць 
ка зак і апа вя дан няў. Вый шла 
500 асоб ні каў. Пе ра клаў тво
ры на ма рый скую мо ву Юрый 
Са лаў ёў, вя до мы пра за ік, пе ра
клад чык, пуб лі цыст. І мас тач ка 
На тал ля Га ла ві на, якая афор мі
ла кні гу, — вя до мая там асо ба.

У бе ла рус кама рый скім лі
та ра тур ным су пра цоў ніц тве 
на зі ра юц ца ста ноў чыя зру хі. У 
ма рый скай лі та ра тур най пе ры
ё ды цы з’я ві лі ся тво ры бе ла рус
кіх пісь мен ні каў у пе ра кла дах 
на ма рый скую мо ву. А ў бе ла
рус кіх ча со пі сах дру ку юц ца 
тво ры пісь мен ні каў Ма ры Эл у 
пе ра кла дзе на бе ла рус кую.

Каз кі, дзі ця чыя апа вя дан ні 
Але ся Кар лю ке ві ча пе ра кла дзе
ны на рус кую, уй гур скую, кір гіз
кую, фран цуз кую, укра ін скую, 
ман голь скую, кі тай скую, анг лій
скую, ка зах скую, чу ваш скую, уз
бек скую ды ін шыя мо вы на ро даў 
све ту. Дзі ця чыя кні гі на ша га зем
ля ка (на ра дзіў ся ў вёс цы За ці та ва 
Сла ба да Пу ха віц ка га ра ё на 6 сту
дзе ня 1964 го да) вый шлі ў Віль
ню се, Бялг ра дзе, Маск ве, Ка за ні, 
Кі е ве, Пад го ры цы, Ал ма Аты.

Сяр гей Шычко


