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У сі ла вым по лі ста ра жыт на га 
На ва град ка на бі раў ся мо цы 
ста ра жыт ны род, які даў све ту 
вя лі ка га хі рур га Ва лян ці на 
Вой ну-Яся нец ка га. Ён жа, 
не па кі да ю чы хі рур гіч най прак ты кі, 
у са вец кія 30-я стаў свя та ром, 
з 1946 го да вя до мы ў пра ва слаў ным 
све це як ар хі епіс кап 
Сім фе ро паль скі й Крым скі Лу ка. 
У 2000-м го дзе пра слаў ле ны 
як свя ты.

У не ка то рых па пя рэд ніх пуб лі ка цыях 
у “ГР” мы згад ва лі, што пра фе сар ме ды
цы ны, вя до мы хі рург Ва лян цін Вой на
Яся нец кі (1877–1961) меў ро да выя ка ра
ні ў Бе ла ру сі. З ма тэ ры я лаў, зме шча ных 
у ін тэр нэ це, вы ма лёў ва ец ца кан крэ ты ка. 
У пры ват нас ці, пра зна ка вае для ро ду 
мес ца Яся нец, што ця пер — у Ба ра на
віц кім ра ё не, не па да лёк ад Га ра дзі шча. 
Вя до мае, да рэ чы, сва і мі кры ні ца мі. За
ад но па спра бу ем ра за брац ца: ча му сам 
бу ду чы свя ты пра свой ра да вод га ва рыў 
вель мі ма ла.

Асаб лі ва каш тоў ны для рос  шу
каў тэкст Н. П. Ма гер “История ро да 
ЯсенецкихВой но, пред ков святителя 
Луки” httрs://svrt.ru/lіb/sаvеl2014/mаgеr.
рdf. Маск віч ка На тал ля Пят роў на — 
края знаў цада след чы ца, ува хо дзіць у 
“Общество ревнителей Пра вос лав ной 
куль ту ры”. З яе да сле да ван ня вы ні кае, 

што “свя ты ар хі епіс кап і хі рург па па
хо джан ні быў бе ла ру сам, а яго прод кі, 
шлях ці чы Вой наЯся нец кія, жы лі на 
зям лі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га не 
ад но ста год дзе”. Да рэ чы, лі та ра тур на га 
ге роя Чор на га Вой ну — як удзель ні ка 
паў стан ня 1831 го да — мы су стра ка ем у 
ра ма не Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча “Ка ла сы 
пад сяр пом тва ім”.

Ча му ма ла хто пра бе ла рус кія ка ра
ні ро ду Вой наЯся нец кіх ве дае? Бо за 
са вец кім ча сам шля хец кае па хо джан не 
Ва лян ці на Фе лік са ві ча маг ло стаць 
пад ста вай для рэ прэ сій, та му пад ля га
ла ўтой ван ню. Да след чы ца пі ша: “Пы
тан не пра яго са цы яль нае па хо джан не 
за да ва ла ся ўла ды ку Лу ку не ад на ра зо ва. 
Адзі нац цаць га доў арыш таў ды вы сы
лак — цяж ка і ўя віць, якім зне ва жэн ням 
пад вяр га ла са вец кая ўла да гэ та га цярп
лі ва га й сціп ла га ча ла ве ка: свя та ра, ін

тэ лі ген та, два ра ні на. “Па коль кі згад ка 
пра маё два ран скае па хо джан не на дае 
не спры яль ную афар боў ку ма ёй асо бе, то 
я па ві нен рас тлу ма чыць, што баць ка мой, 
два ра нін, у юнац тве жыў у кур ной ха це 
бе ла рус кай вёс кі ды ха дзіў у лап цях. 
➔ Стар. 5

Пра венг раў, ма дзя раў (та кі 
са ма на зоў у на ро да) на Бе ла ру сі 
ве да юць даў нымдаў но. І смач
ныя слі вы вен гер кі рас туць у 
на шых са дах, пэў на, з ча соў, ка
лі на ча ле ста ра жыт най дзяр жа
вы, Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска
га, ста яў венгр Bathory Іstvan. 
Які за стаў ся ў гіс то рыі Баць каў
шчы ны як вя лі кі князь Стэ́фан 
Ба то́рый. Ці ка вая дэ таль з яго
най бія гра фіі: у ча се служ бы ў 
ка ра ля Чэ хіі ды Венг рыі Фер ды
нан да Габс бур га (не дзе ў 1560я 
га ды) ра зам з ім быў у Іта ліі, 
ву чыў ся ў Па ду ан скім уні вер сі
тэ це. Да яко га й наш Фран цыск 
Ска ры на меў да чы нен не. А лёс 
ка ра леў ска га служ кі з вен гер
ска га ро ду Ба то ры яў склаў ся 
так, што й сам ён сеў на трон: 
ка ра на ва ны быў, сцвяр джа юць 
гіс то ры кі, спа чат ку як ка роль 
поль скі, а ў хут кім ча се і як 
вя лі кі князь лі тоў скі (чэр вень 
1576га). Ме на ві та пры Ба то рыі 
кож ны трэ ці сойм пра хо дзіў у 
Га род ні (ця пер Грод на), і рэ зі
дэн цыю сваю Стэ фан Ба то рый 
тры маў там, у Ста рым за мку. 
Да рэ чы, ця пер ідзе яго вя лі кая 
рэ кан струк цыя, з ары ен та цы яй 
на ад крыц цё му зея. І, мо жа, з 
ча сам і ў тым зна ка вым мес цы 
змо гуць пра хо дзіць су стрэ чы, 
пе ра мо вы кі раў ні коў Бе ла ру сі 
ды Венг рыі. Каб пад крэс ліць 
пе ра ем насць даў ніх тра ды цый 
сяб роў ства.

І яшчэ ад ну важ ную ака ліч
насць вар та зга даць. У пуб лі
ка цыі пра фе са ра Ада ма Маль
дзі са (“На шы ка ра ні” — ГР, 
28.02.2008) чы та ем: “І вось 
пры хо дзіць но вая, сен са цый ная 
для мя не і, не су мнен на, для чы
та чоў “Го ла су Ра дзі мы” вест ка: 
сён няш няя наз ва на шай кра і ны 
“па ста ле ла” яшчэ, па мен шай 
ме ры, на паў ста год дзя! У рэ дак
цыю з вен гер ска га го ра да Ні
рэдзь га за прый шла бан дэ роль 
з “Ву гор скабе ла рус кім слоў ні

кам”, толь кі што вы да дзе ным 
ва ўні вер сі тэц кім ася род ку. 
“Прад мо ва” да яго (спа чат ку на 
вен гер скай, по тым на бе ла рус
кай мо ве) па чы на ец ца са сцвяр
джэн ня: “Ву гор скабе ла рус кія 
куль тур ныя су вя зі бя руць свой 
па ча так у Ся рэд ня веч чы, пры 
тым пер шая фік са цыя тэр мі
на “бе ла рус” на ла цін скай мо
ве звя за на з ка ра на ван нем у 
1217 го дзе ў Га лі цыі ка ра ля 
Каль ма на, сы на ву гор ска га ка
ра ля Анд ра ша ІІ. Каль ман атры

маў ты тул “ка ра ля бе ла ру саў” 
(Rex Ruthenorum Alborum)”. 
Пры га да ем, што та ды, на па
чат ку ХІ ІІ ста год дзя, Га лі цыі (з 
цэнт рам у Льво ве) пад па рад коў
ва ла ся й част ка за хоп ле ных ёю 
ця пе раш ніх за ход не бе ла рус кіх 
зя мель — аж пад На ва гра дак”. 
Вя до ма ж, ні як не вы ні кае з гэ
та га, што ка ра ні бе ла ру саў — з 
Венг рыі. За га ло вак у тэкс та быў 
ін шым. Ад нак на чаль ства та ды 
па лі чы ла, што так бу дзе лепш. 
➔ Стар. 2 
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Стар. 7

беЛарУСКі мацЯрыК

У гоС ці да НаС ВеСтКі
Не прос та кні гі: 
пом ні кі
Выдзелены дзяржаўныя 
сродкі для закупкі 
ўнікальных кніжных 
помнікаў, якія папоўняць 
фонды Нацыянальнай 
бібліятэкі беларусі

Нам пра тое па ве да міў на
мес нік ды рэк та ра НББ Алесь 
Су ша. “Са ве та фон ду Прэ зі
дэн та Бе ла ру сі па пад трым цы 
куль ту ры й мас тац тва пры няў 
ра шэн не, згод на з якім Мін куль
ту ры ў 2020 го дзе са срод каў 
фон ду бу дзе вы дзе ле на больш 
за 3 млн руб лёў, — удак лад ніў 
Алесь Аляк санд ра віч. — Гро
шы пой дуць на роз ныя па трэ бы, 
звя за ныя з за ха ван нем і вяр тан
нем куль тур най спад чы ны кра і
ны. Ся род мэ таў — па паў нен не 
фон даў На цы я наль най біб лі я тэ
кі комп лек сам ру ка піс ных і дру
ка ва ных кніж ных пом ні каў”.

Як доб рыя га тун кі ві на, так 
з га да мі й доб рыя кні гі рас туць 
у ца не. Га вор ка ж, ка жа Алесь Су
ша, пра вель мі да ра гія ды асаб лі
ва каш тоў ныя асоб ні кі. Тра пяць 
у НББ ад но з пры жыц цё вых вы
дан няў Мя ле ція Смат рыц ка га, 
каш тоў ны ру ка піс та та раў Бе
ла ру сі — ха ма іл, пі са ны на бе
ла рус каполь скай мо ве араб скі
мі лі та ра мі. Біб лі я тэ ка атры мае 
комп лекс ар хіў ных да ку мен таў з 
роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі, пры ві
лей ды гра ма ту ка ра лёў поль скіх 
і вя лі кіх кня зёў лі тоў скіх — Жы
гі мон та Ва зы й Ула дзі сла ва ІV.

Уні каль ныя да ку мен ты мы 
ўба чым у Му зеі кні гі НББ — як 
свед чан не ду хоў най мо цы Ай
чы ны, як знак ша на ван ня ба га
тай на шай гіс то рыі.

РыгорГарэшка

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на па чат ку чэр ве ня ў Па ла цы Не за леж нас ці  
су стра каў аў та ры тэт на га вен гер ска га і еў ра пей ска га па лі ты ка, Прэм’ ер-мі ніст ра Венг рыі

Крыніца ёсць пры Ясянцы

Зна ка вы ві зіт Вік та ра Ор ба на

За паваротам — Ясянец

У мінскім Палацы Незалежнасці сустрэліся Аляксандр Лукашэнка і Віктар Орбан
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У рэ дак цыю звяр ну ла ся Тац ця на 
Кас пя ро віч, ма ма хлоп чы ка Ула да. 
Мяр ку ец ца, ён бу дзе пер шым у Бе ла
ру сі, ка му ўвя дуць прэ па рат па мес цы 
жы хар ства. Дак лад ней — у Рэс пуб лі
кан скім цэнт ры спад чын ных нер во
вамыш ца вых за хвор ван няў. І та ды 
з’я віц ца на дзея на вы зда раў лен не. 
Толь кі ж прэ па рат вель мі да ра гі: ад на 
ам пу ла — 75 ты сяч еў ра. У Із ра і лі, пі
ша Тац ця на, каш туе ам пу ла і ўво гу ле 
120 000 еў ра. Дзя ку ю чы пе ра мо вам, 
што пра вя лі спе цы я ліс ты Мінз дра ва 
Бе ла ру сі ды аме ры кан скай кам па ніі 
“Биоген”, маг чы мы та кі вось, больш 
тан ны ва ры янт. А ра зам кошт ча ты рох 

за груз ных уко лаў для Ула да Кас пя ро
ві ча скла дзе 300 000 еў ра.

На 9 чэр ве ня, ка лі прось ба аб да
па мо зе прый шла ў рэ дак цыю, са бра

на бы ло ка ля 215 000 еў ра. “За ста ло ся 
са браць 85 ты сяч да 20 чэр ве ня: бо 
ўвоз прэ па ра та за пла на ва ны на ка нец 
ме ся ца, — пі ша з на дзе яй Тац ця на 
Кас пя ро віч. — Гэ та ве лі зар ная су ма, і 
та кі ка рот кі пе ры яд. Я пра шу вас ака
заць ін фар ма цый ную пад трым ку. Да
па ма жы це! Вы — на ша на дзея”.

Сям’я Кас пя ро ві чаў, якая зма га ец
ца за жыц цё сы на, вель мі спа дзя ец ца, 
што ўсё атры ма ец ца: “Бо не здар ма ж 
ка жуць, што до ма й сце ны да па ма га
юць. Мы ве рым у на шых ле ка раў, у іх 
ве ды й до свед. Бе ла рус кія ме ды кі ў 
мно гіх на прам ках не па ба я лі ся ры зык
нуць і быць пер шы мі. Пер шы мі — і 
па спя хо вы мі. Вель мі спа дзя ем ся, што 
і ў на шым вы пад ку зор кі ста нуць так, 
што хлоп чык бу дзе жы вы, зда ро вы й 
шчас лі вы. Мы — пер шыя, і нам вель
мі па трэб ная пад трым ка, у тым лі ку 
ін фар ма цый ная. І чым больш лю дзей 
да ве да юц ца пра маг чы масць та ко га 
ля чэн ня ў на шай кра і не — тым больш 
дзя цей атры ма юць ша нец на вы ра та
ван не. А кошт ля чэн ня, хоць і зні жа
ны — не пад’ ём ная су ма для на шай 
сям’і. Та му бы лі мы вы му ша ныя ад
крыць даб ра чын ныя ра хун кі, пра сіць 
да па мо гі ў не абы яка вых лю дзей. Мы 
бяз мер на ўдзяч ныя ўсім, хто ад гук
нуў ся, хто не прай шоў мі ма на шай 
бя ды. Мы ве рым, што яшчэ ўдас ца 
ўтры маць сы ноч ка ў гэ тым жыц ці”.

Мы ад рас уем сар дэч ную ма ця рын
скую прось бу на шым чы та чам па ўсім 
све це. Вя до ма ж, па доб ныя зва ро ты ў 
рэ дак цый най по шце — не рэд касць. 
А гэ тая кан крэт ная сі ту а цыя (упер
шы ню прэ па рат уво зіц ца ў Бе ла русь) 
на блі жае над зею на вы зда раў лен не, 
хоць і вель мі да ра гую, для больш чым 

сот ні лю дзей. Да якіх род нас ны мі, 
сва яц кі мі су вя зя мі да лу ча ны ты ся чы. 
І вель мі хо чац ца ве рыць, што та кі, па 
сут нас ці, экс пе ры мент бу дзе мець ста
ноў чы вы нік. Што по тым ай чын ныя 
спе цы я ліс ты (юрыс ты, ме ды кі, ге не
ты кі, вы со кія чы ноў ні кі — не ве даю 
хто яшчэ) су поль на змо гуць зра біць 
да ступ най та кую да па мо гу ў Бе ла ру сі 
для тых, хто мае ў ёй па трэ бу. Бо да
ступ насць па сён няш няй ца не — гэ та 
хут чэй толь кі пры від ная на дзея. Пра 
та кое ка жуць: бліз ка ві даць — але ж 
дзе гро шы ўзяць?

Мож на зра зу мець баць коў, якія 
га то вы ўсё ад даць у імя жыц ця. І ка
ра на ві рус ная сі ту а цыя ў све це, вя до
ма ж, ка рэк туе на шу свя до масць. Мы 
між во лі па чы на ем больш ца ніць ім
гнен ні зям но га жыц ця. Час цей за дум
ва ем ся пра тое, што пры лю бым “рас
кла дзе”, пры са мым моц ным зда роўі 
жыц цё — не веч нае. А тое ім гнен не, 
ка лі ты не ка му не чым да па мог — а й 
на ват ура та ваў яго жыц цё! — быць 
мо жа ці не са мым свет лым і ўзвыша
ным пе рад тва рам Веч нас ці.

Тац ця на Кас пя ро віч пад каз вае та
кія хут кія спо са бы да па мо гі:

Беларуская рэспубліканская даб
рачыннаялінія89022117777.Званок
з гарадскога тэлефона можна зра
біцькругласутачна(3рублі).

Можна зрабіць і USSD запыт з
мабільнага тэлефона на кароткі ну
мар *222*18# (даступны толькі для
абанентаўМТС, коштUSSD запыту
2рублі.Дляпацверджанняправядзення
аперацыінеабходнаадправіцьлічбу1.

Тры май ся, Улад! Зма гай ся, Улад! 
І пе ра ма гай!

ІванЖдановіч

Ёсць з ка го вы браць!
З 15 мая 2020 го да па чаў пра ца ваць у ін тэр нэ це 

ін фа рэ сурс ВЫ БА РЫ2020: https://vybary2020.by/ 
Ця пер кож ны, хто па жа дае, змо жа быць у кур се 
па дзей вы бар чай кам па ніі па вы ба рах Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі. У пры ват нас ці, там з’я ві ла ся па ве дам
лен не: Бе ла русь пач не за пра шаць між на род ных 
на зі раль ні каў пас ля рэ гіст ра цыі кан ды да таў у 
Прэ зі дэн ты. Стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма Лі дзія 
Яр мо шы на пры тым вы ка за ла спа дзя ван не, што 
“да та го мо ман ту эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя па
леп шыц ца”.

На га да ем, што 
кар та ру ху кра і ны па 
зна ка вым унут ры па
лі тыч ным марш ру це 
вы зна ча на та кім чы
нам. З 21 мая іні
цы я тыў ныя гру пы 
вя дуць збор под пі
саў (да 19 чэр ве ня) 
за сва іх кан ды да таў. 
Дзей ні чае 14 та кіх 
груп, у тым лі ку й 
ча ты ры жан чы ны 
ма юць “прэ зі дэнц
кія” ам бі цыі. З 20 
чэр ве ня па 4 лі пе ня бу дуць прад стаў ляц ца да ку
мен ты для рэ гіст ра цыі кан ды да таў. З 5га па 14га 
лі пе ня прой дзе рэ гіст ра цыя кан ды да таў. З 14га 
пач нец ца пе рад вы бар ная агі та цыя, пра доў жыц ца 
па 8 жніў ня. З 4 па 8 жніў ня прой дзе да тэр мі но вае 
га ла са ван не. І, на рэш це, 9 жніў ня прой дуць вы ба
ры Прэ зі дэн та.

Да пра вя дзен ня вы бар чай кам па ніі ў Бе ла ру сі 
ёсць ін та рэс як у кра і не, так і ў све це. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ня даў на вы ка заў ся так: дэ ма кра тыя 
дэ ма кра ты яй, але бяз меж жа быць не па він на. 
На ад ной з на ра даў ён ска заў: “Га лоў ная за да ча 
дзяр жаў ных ор га наў сіс тэ мы за бес пя чэн ня на цы
я наль най бяс пе кі — збе раг чы ста біль насць у кра
і не, за бяс пе чыць за кон насць і пра ва па ра дак. Тое, 
ча го ад вас па тра бу юць Кан сты ту цыя і за кон”.

ІванЖдановіч

аНоНС

мір скі за мак: зна ём ства 
з гіс та рыч най кні гай

20 чэр ве ня ў Му зей ным зам ка вым комп лек се 
“Мір” (Гро дзен шчы на, Ка рэ ліц кі ра ён) прой дзе 
фес ты валь “Кніж ныя су стрэ чы ў Мір скім за мку”. 
Па ча ла ся тра ды цыя ў мі ну лым го дзе. Сё ле та фес
ты валь прой дзе ў ан лайнрэ жы ме. Ха ця мно гае з 
за пла на ва на га бу дзе, як ка жуць, у рэ аль ным фар
ма це: вы стаў кі экс ліб ры са, гіс та рыч най кні гі, 
прэ зен та цыя пра ек та “500 год. Мас тац тва, кні га 
і мас тац тва кні гі”, ін шыя прэ зен та цыі, “круг лы 

стол”, пры све ча ны бе ла рус кай гіс та рыч най лі та
ра ту ры. А вось для гле да чоў і вір ту аль ных удзель
ні каў фес ты ва лю бу дуць на ла джа ны транс ля цыі 
на роз ных ін тэр нэтрэ сур сах. Най перш — на ін
тэр нэтпар та ле Му зей на га зам ка ва га комп лек су 
“Мір”.

Ар га ні за та ры кніж на га свя та — Мі ніс тэр ства 
ін фар ма цыі ды Мі ніс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сі, 
Гро дзен скі абл вы кан кам, Ка рэ ліц кі рай вы кан кам, 
ААТ “Бел кні га”.

АляксандрЦітавец

кола дзён
Са СтУжКі НаВіН

Б
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тэ ры то рыЯ мі Ла Сэр НаС ці 

Ка рот кі ну мар да бры ні 

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Муд ры Адам Во сі па віч толь кі па смя яў ся над та кім кур’

ё зам, даў шы й мне доб ры прык лад та го, што не вар та сі лы 
тра ціць на зма ган не з бяз дум ны мі вет ра ка мі.

Та кі гіс та рыч ны эк скурс — не ліш не зга даць. Бо, як па
ве дам ля лі СМІ, афі цый ных ві зі таў у Бе ла русь кі раў ні коў та
ко га ўзроў ню з Венг рыі па гэ ты час не бы ло. Пры тым, як 
ад зна чаў у хо дзе су стрэ чы Аляк санд р Лу ка шэн ка, “Венг рыя 
з’яў ля ец ца са мым бліз кім для Бе ла ру сі парт нё рам у Еў ра са
ю зе. Як ні хто ін шы ра зу мее нас ды спры яе 
па глыб лен ню на шых ста сун каў з Еў ра пей
скім са юзам”. І вя до ма ж, пад крэс ліў Прэ
зі дэнт, у ця пе раш ніх рэа лі ях та кі ві зіт, без 
пе ра боль шан ня, на бы вае асаб лі вы сэнс: 
“Вы ад кры ва еце ўся му све ту ста рыяно
выя марш ру ты пас ля гэ тай страш най, як 
нам зда ва ла ся, эпі дэ міі”. Аляк сандр Лу
ка шэн ка вы ка заў па дзя ку вы со ка му гос цю 
за тое, што ад крыц цё гэ тых марш ру таў ён 
па чаў з Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі га ва рыў пра Венг
рыю як кра і ну з вы со кім уз роў нем раз віц ця 
і ў сі лу та го — з ве лі зар ным па тэн цы я лам. 
Пры тым звяр нуў ува гу, што ўзро вень на
шых ганд лё ваэка на міч ных, ды й па лі тыч
ных ад но сін аб са лют на не ад па вя дае та му, 
што мы мо жам: “Та ва ра зва рот 255 міль
ё наў до ла раў — гэ та не той, які па ві нен 
быць па між Венг ры яй і Бе ла рус сю”. Ён 
пра па на ваў вы ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці абедз вюх дзяр
жаў, каб па шы рыць та ва ра зва рот як па між імі, так і па між 
дву ма ма гут ны мі эка на міч ны мі ар га ні за цы я мі: Еў ра пей скім 
са юзам ды Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам.

Вік тар Ор бан па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за маг
чы масць на ве даць Бе ла русь: “Для мя не вя лі кі го нар, што 
я ма гу быць пер шым Прэм’ ермі ніст рам Венг рыі, які ро біць 
афі цый ны ві зіт на ва шу ра дзі му. Ка лі я за ду маў ся пра свае 
за меж ныя па езд кі пас ля пан дэ міі (ку ды па ехаць упер шы

ню), то па ду маў: па е дзем ту ды, ку ды мы ўжо даў но абя ца лі. 
Гэ тым ві зі там мы вам аба вя за ны ўжо даў но. Так што я па 
мно гіх пры чы нах ма гу ра да вац ца, што я тут”. Да лей у хо дзе 
раз мо вы Вік тар Ор бан пад крэс ліў, што па між Бе ла рус сю й 
Венг ры яй ня ма ні я кіх не ўрэ гу ля ва ных спрэ чак: “Я не ба чу 
ні я кіх па лі тыч ных су тык нен няў. Мы не па мя та ем, каб Бе ла
русь ка лі не па важ лі ва па ста ві ла ся да Венг рыі, не па мя та ем 
та ко га, каб мы вам не ад да лі да ні ну па ва гі. Гэ та зна чыць, 
у прын цы пе ўсё доб ра. Ды, на жаль, вы ма е це ра цыю, што 

мы вель мі ма ла па куль з гэ та га вы ка рыс та
лі”. Госць пад крэс ліў, што пры ехаў у Бе ла
русь са шчы ры мі на ме ра мі аб су пра цоў ніц
тве.

По тым прай шлі пе ра мо вы Аляк санд
ра Лу ка шэн кі з Вік та рам Ор ба нам. Пад
вод зя чы іх вы ні кі ў раз мо ве з жур на ліс
та мі, Прэ зі дэнт яшчэ раз за ся ро дзіў ува гу 
на важ нас ці й каш тоў нас ці пры ез ду ву
гор ска га Прэм’ ермі ніст ра як раз у та кі 
час: “Гэ та сме лы крок у та кой, зда ва ла ся 
б, ня прос тай псі ха ла гіч най і ме ды цын
скай сі ту а цыі (якой імя пан дэ мія), які даў 
маг чы масць нам з ва мі пе ра пы ніць так 
зва ны між на род ны ка ран цін і ад ра дзіць 
фар мат жы вых зно сін па між еў ра пей скі
мі дзяр жа ва мі”. Пе ра мо вы кі раў нік дзяр
жа вы на зваў вель мі кан струк тыў ны мі, 
яны “па ка за лі, што бе ла рус кавен гер скае 
су пра цоў ніц тва зна хо дзіц ца на ўзды ме”. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў знач нае па ляп шэн не 
дыя ло гу па лі ніі Бе ла русь — ЕС. Ён лі чыць, што ад но
сі ны ста лі больш праг ма тыч ны мі, раў на праў ны мі ды, 
са мае га лоў нае, пра дук тыў ны мі: “Вя лі кая за слу га ў тым 
на шых сяб роў з Бу да пеш та і аса біс та Вік та ра Ор ба на”. 
Бе ла русь, ад зна чыў Прэ зі дэнт, га то вая да да лей ша га раз
віц ця дыя ло га ва ўза е ма па важ лі вым клю чы, на раў на
праў най асно ве.

ІванЖдановіч

У гоСці да НаС

Зна ка вы ві зіт Вік та ра Ор ба на

Больш за 120 чалавек з дыягназам СМА — спінальная мышцавая атрафія — жывуць у нашай 
краіне. Для дзяцей, якія маюць патрэбу ў лячэнні, упершыню у Беларусі з’явілася магчымасць 
увесці прэпарат “Спінраза” без выезду за мяжу. Але й на гэта патрэбныя немалыя грошы.

Стэфан Баторый
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Лі та ра тУр НыЯ маС ты

Вах та па мЯ ці

Свя точ ныя пры ві тан ні ад кра і ны-пар ты зан кі
У па ру, ка лі ад зна ча ла ся 75-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі, бе ла рус кія дып ла ма ты пад клю чы лі ся 

да прэ зен та цыі вір ту аль най вы ста вы “Пар ты за ны Бе ла ру сі” ў Мал до ве, Уз бе кі ста не ды Укра і не
Маг чы ма, на шыя чы та

чы ўжо ве да юць пра вя лі кі 
ін тэр нэтпра ект partіzany.by, 
які па спя хо ва рэа лі зу юць на
шы ка ле гі з Вы да вец ка га до ма 
“Бе ла русь се год ня”. І ў на шых 
пла нах — рас ка заць больш пад
ра бяз на, як ён ства ра ец ца. Прэ
зен та цыю пра ек та на пя рэ дад ні 
Дня Пе ра мо гі ў мін скім До ме 
прэ сы ра біў яго кі раў нік Іван 
Сі ніч кін, намеснік галоўнага 
рэ дак тара ВД “Беларусь сегод
ня”. Ка заў, што ця пер што дзень 
на пар тал за гру жа юц ца но выя 
да ку мен ты, ба я выя гіс то рыі 
пар ты зан. Рых ту ю чы гэ тыя на
тат кі, я зноў су стрэў ся з цёз кам. 
Ён удак лад ніў: ужо ство ра на 
больш за 85 ты сяч пер са наль
ных элект рон ных кар так. І ўсё 
гэ та дзя ку ю чы ін тэр нэ ту да
ступ на па ўсім све це кож на му, 
хто па жа дае. У ба зе да дзе ных 
лёг ка знай сці вест кі пра сва
іх сва я коў, зем ля коў, якія ў па
ру Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ўдзель ні ча лі ў пар ты зан скай 
ба раць бе. Мож на да ве дац ца й 
но выя ці ка выя фак ты пра пар
ты зан скі рух на тэ ры то рыі Бе
ла ру сі.

Зна ё мя чы ся з ма тэ ры я ла
мі пар та ла, я звяр нуў ува гу 
на тэкст нашай тэматыкі — апо
вед пра тое, што прэ зен та цыя 
вір ту аль най вы ста вы “Пар ты
за ны Бе ла ру сі” прай шла ў за
меж ных кра і нах з удзе лам бе
ла рус кіх дып ла ма таў. Ска жам, 
у Дзень Вя лі кай Пе ра мо гі з ёй 
зна ё мі лі ве тэ ра наўбе ла ру саў, 
якія жы вуць у Кі шы нё ве. “Ак
цыя ста ла маг чы май дзя ку ю чы 
са дзе ян ню бе ла рус кіх дып ла
ма таў у Мал до ве й знай шла ў 
гле да чоў жы вы вод гук”, — ад
зна чае жур на ліст ка. Ве тэ ра ны, 
вя до ма ж, пад трым лі ва юць та
кія на ма ган ні па ўве ка ве чан ні 
па мя ці муж ных зма га роў з фа
шыз мам. А на здым ках, пра да
стаў ле ных Ам ба са дай Бе ла ру
сі ў Мал до ве, ба чым вя до ма га 
ве тэ ра набе ла ру са Ула дзі мі ра 
Вай ця хо ві ча. Пом ніц ца, на ша 
га зе та ра ней пі са ла пра яго ды 

ство ра ны ім пры до ме му зей 
у тэкс це “Му зей пад ві на град
ны мі ло за мі”. А ў ча се ад на го 
з ві зі таў Прэ зі дэн та Бе ла ру
сі ў Мал до ву як раз Ула дзі мі
ру Віктаравічу ад ак ты віс таў 
бе ла рус кай ды яс па ры вы паў 
вы со кі го нар: уру чыць на па
мяць Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
кар ці ну мас та кабе ла ру са з Кі
шы нё ва Вя ча сла ва Іг на цен кі. 
У ча се ж свя точ на га пра гля ду 
вір ту аль най вы ста вы “Пар ты
за ны Бе ла ру сі” ве тэ ран дзя ліў
ся сва і мі па чуц ця мі ды ўспа мі
на мі: “Я па знаю не ка то рых з 
гэ тых хлоп цаў!” 

Мы пі са лі ўжо, са слоў Вя
ча сла ва Іг на цен кі, што Ула дзі
мі ру Вік та ра ві чу 10 мая споў
ні ла ся 96 га доў. Ён — удзель нік 
трох па мят ных па ра даў Пе ра
мо гі: у Дэ брэ цэ не ў 1945м і ў 
тым жа го дзе ў Маск ве, а так
са ма ў Маск ве ў 2015м. У ча
се зна ём ства з вы ста вай па тры
ярхбе ла рус з Кі шы нё ва ка заў: 
“На фран тах мы пра яві лі вя лі
кую муж насць, але не мен шую 
муж насць пра яві лі пар ты за ны 
ды ўсе тыя, хто пра ца ваў у ты
ле. У кож най бе ла рус кай сям’і 
бы лі та кія са ма ад да ныя лю дзі. 
Бе ла ру сы зра бі лі ў Пе ра мо гу 
та кі вя лі кі ўнё сак! Прак тыч
на кож ная сям’я ўдзель ні ча ла 

ў пар ты зан скім ру ху. І кож ная 
сям’я ў Бе ла ру сі па нес ла стра
ты… Кож ны трэ ці бе ла рус ад
даў сваё жыц цё за тое, каб вы
ра та ваць не толь кі сваю сям’ю, 
але і ўсё ча ла вец тва”. Бы лі по
бач з ве тэ ра нам у той дзень ак
ты віс ты бе ла рус кай ды яс па ры, 
Ам ба са дар Бе ла ру сі ў Мал до
ве Ана толь Ка лі нін, які на га
даў: “У на шых ляс ных кра ях і 
ста ры, і ма лы ўста лі на аба ро
ну сва ёй Ай чы ны, і Бе ла русь 
пе ра тва ры ла ся ў пар ты зан скі 
край. Мы па мя та ем і га на
рым ся па ка лен нем пе ра мож
цаў, якія ста лі ўва саб лен нем 
Вя лі кай Пе ра мо гі. Хто ва я ваў 
на пе ра да вой, ва я ваў у пар ты
зан скіх атра дах і вёў пад поль
ную ба раць бу, ка ваў Пе ра мо гу 
на фаб ры ках і за во дах у ты ле. 
Уся го ў га ды Вя лі кай Ай чын
най вай ны 448 прад стаў ні коў 
бе ла рус ка га на ро да бы лі ўда
сто е ны зван ня Ге роя Са вец ка
га Са ю за”.

У згаданай пуб лі ка цыі ка
лег ёсць пад каз ка, што ві дэа
прэ зен та цыя вы ста вы “Пар ты
за ны Бе ла ру сі” ёсць на сай це 
бе ла рус кай дып мі сіі ва Укра і
не. Мож на па ба чыць уні каль
ныя ар хіў ныя фа та гра фіі ба
я вых дзе ян няў, апо ве ды пра 
люд скія лё сы, а так са ма ўзна

га род ныя ліс ты не каль кіх дзя
сят каў з мно гіх ты сяч муж ных 
укра ін цаў, якія зра бі лі важ кі 
ўнё сак у вы зва лен не Бе ла ру сі. 
Ам ба са дар Бе ла ру сі ва Укра і
не Ігар Со кал, раз ва жа ю чы над 
ма тэ ры я ла мі выставы, ад зна
чыў: “Пар ты зан скі рух на тэ
ры то рыі Бе ла ру сі меў агуль на
на род ны ха рак тар, гэ та бы ла 
бе ла рус кая ар мія ў ля сах. Та му 
пра ект “Пар ты за ны Бе ла ру сі” 
мае ка ла саль нае зна чэн не для 
ўша на ван ня па мя ці пра ўсіх 
тых, хто ге ра іч на ва я ваў у пар
ты зан скіх і пад поль ных атра
дах на бе ла рус кай зям лі — 
у імя агуль най Пе ра мо гі”.

Га ра чыя вод гу кі ме ла вы
ста ва і ва Уз бе кі ста не: бе ла рус
кая Ам ба са да шы ро ка прад ста
ві ла яе на сва іх ін фар ма цый ных 
рэ сур сах. Ам ба са дар Бе ла ру сі 
ва Уз бе кі ста не Ле а нід Ма ры ніч 
ад зна чыў, прад стаў ля ю чы вы
ста ву, што ў хро ні када ку мен
таль ным пра ек це знай шлі ад
люст ра ван не ге ра іч ныя подз ві гі 

так са ма й сыноў, дачок узбек
ска га на ро да, якія пля чо ў пля
чо з бе ла ру са мі ды прад стаў ні
ка мі ін шых на цы я наль нас цяў 
ка ва лі Пе ра мо гу на фран тах 
вай ны: “На аку па ва най за хоп ні
ка мі бе ла рус кай зям лі раз гар ну
ла ся жорст кая ба раць ба з во ра
гам у пар ты зан скіх атра дах і ў 

пад пол лі. Пар ты зан скі рух стаў 
уні каль ным пры кла дам на род
на га су пра ці ву, муж нас ці ды 
са ма ах вяр нас ці”.

Ад зна чым яшчэ раз: вы
ста ва “Пар ты за ны Бе ла ру сі” 
пад рых та ва ная на асно ве ма
тэ ры я лаў ін тэр нэтпра ек та 
partіzany.by. А гэ та — плён 
су мес ных на ма ган няў су пра
цоў ні каў Вы да вец ка га до ма 
“Бе ла русь се год ня” ды На
цы я наль на га ар хі ва Бе ла ру
сі. Варта на гад аць: у 2019м 
за пу шча на бы ла элект рон ная 
ін тэр ак тыў ная ба за пар ты зан
ска га й пад поль на га ру ху. Маг
чы ма, ва шыя баць кі, дзя ды, 
пра дзе ды не па спе лі, не змаг
лі, не знай шлі зруч на га ча су, 
каб рас ка заць пра тую ге ра іч
ную па ру, ка лі бы лі яны пар
ты за на мі. Ка лі ўся Бе ла русь 
ста ла кра і найпар ты зан кай. 
На шчад кі ж ця пер па драб

ніч ках ства ра юць ве ліч ную 
ма за і ку пар ты зан ска га ру ху ў 
Бе ла ру сі. На сай це вы клад ва
юц ца ўні каль ныя ар хіў ныя да
ку мен ты, уз на га род ныя ліс ты, 
ба я выя ха рак та рыс ты кі, апі
сан ні ба ёў і біт ваў пар ты зан, 
бія гра фіі кам бры гаў.

ІванІванаў

Актывісты беларускіх суполак Малдовы  
таксама былі на сустрэчы з 96-гадовым ветэранам

Ула дзі мі р Вай ця хо ві ч і Амбасадар Анатоль Калінін

Прэзентацыйны фотаздымак новага 
выдання надзвычай каларытны.  

І нават казачны!

“За ла тая птуш ка” з Беларусі 
да ля це ла да Сер біі

Сён ня, ка лі свет зза пан дэ міі ка ра
на ві ру са стрым лі вае свае ак тыў нас ці ў 
рэ аль ных су вя зях, ста сун ках, гэ тая па
дзея ўспры ма ец ца над звы чай вы раз на. 
Доб рая кні га — цу доў ны сро дак, каб 
ума ца ваць іму ні тэт! Асаб лі ва ка лі гэ та 
мудрыя бе ла рус кія каз кі. Важ на, што і 
ў па ру та ко га вы пра ба ван ня не па ры ва
юц ца гу ма ні тар ныя по вя зі Бе ла ру сі ды 
Сер біі. На ад ва рот: уста лёў ва ец ца тры
ва лы мост друж бы й су пра цоў ніц тва.

На ра джэн не кні гі — са праў ды 
зна ка вая па дзея ў раз віц ці бе ла рус
касерб скіх лі та ра тур ных су вя зяў. 
Папер шае, збор нік “Злат на птица” 
(наз ва пасерб ску) уклаў пра фе сар 
Бе ла рус ка га дзярж уні вер сі тэ та, док
тар фі ла ла гіч ных на вук Іван Аляк се
е віч Ча ро та. Падругое, пе ра клад чы
ца — вя до мая і ў Бе ла ру сі серб ская 

паэ тэ са, пра за ік, біб лі ёг раф Да яна 
Ла за ра віч. У кні зе 52 бе ла рус кія на
род ныя каз кі.

“За ла тая птуш ка” — год ны пра
цяг вы дан ня бе ла рус кай біб лі я тэ кі 
на серб скай мо ве, над чым ру піц ца 
Да яна Ла за ра віч. Серб скія чы та чы ўжо 
атры ма лі на род най ім мо ве кні гі Мак
сі ма Баг да но ві ча, Сяр гея Па нізь ні ка, 
Але ся Ба да ка, Свят ла ны Бы ка вай, Ма
рыі Ко бец, Вік та ра Ка жу ры ды ін шых 
аў та раў.

Ка зач ныя скар бы на ша га на ро да 
двой чы вы да ва лі ся ў Сер біі ці та га
час най Юга сла віі: у 60я і 70я га ды. 
Але ра ней у збор ні ках бы ло па 16 тво
раў. І пе ра кла ды ра бі лі ся з рус кай мо
вы. А сё лет няя “Злат на птица”, што 
вый шла на кла дам у 300 эк зэмп ля раў 
у вы да вец тве “Аса цы я цыі паэ тыч ных 

твор цаў” — пер шае пе ра ўва саб лен не 
фальк лор ных тво раў бе ла ру саў з мо вы 
ары гі на ла.

“Я вель мі ра да, што ра зам з пра фе
са рам Іва нам Аляк се е ві чам Ча ро там і 
ўваж лі вым да бе ла рус ка га мас тац ка
га сло ва вы даў цом змаг ла рэа лі за ваць 
та кі ад мет ны пра ект, — га во рыць Да
яна Ла за ра віч. А ў блі жэй шы час Аса
цы я цыя паэ тыч ных твор цаў вы дасць 
яшчэ дзве кні гі, звя за ныя з Бе ла рус
сю. Па ба чыць свет збор нік вер шаў 
Пес ня ра Ян кі Ку па лы. І так са ма — 
паэ тыч ная кні га рус ка га пісь мен ні ка 
Ва ле рыя Ка за ко ва, які на ра дзіў ся ў 
Бе ла ру сі, а ця пер вяр нуў ся да Баць
каў шчы ны. Тво ры і Ку па лы, і Ка за ко
ва пе ра кла ла на серб скую мо ву Да яна 
Ла за ра віч.

СяргейШычко

У Бялг ра дзе па ба чыў свет збор нік бе ла рус кіх на род ных ка зак
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Пра тое, што юныя бе ла ру сы 
Ры ма па спя хо ва ўдзель ні ча юць 
у роз ных кон кур сах, нам у чар
го вы раз на пі са ла на стаў ні ца, 
ура джэн ка горада Ор шы Ні на 
Па шчан ка. Яна ўзна чаль вае ў 
італь ян скай ста лі цы Куль тур
нааду ка цый ны цэнтр “Фран
цыск Ска ры на” ды за ах воч вае 
да твор час ці сва іх вы ха ван цаў. З 
яе апош ніх до пі саў мы да ве да лі
ся, што Ве ра Гет ман чан ка ста ла 
лаў рэ ат кай дру го га Між на род
на га кон кур су слоў най твор час
ці для рус ка га во ра чых дзя цей, 
што жы вуць у за меж жы, “Фа
брика слов — 2020”. А па да ваў 
Ска ры наў скі цэнтр на кон курс 
сем ра бот.

З ма тэ ры я лаў арг ка мі тэ
ту вы ні кае, што на кон курс
нае за дан не (на пі саць каз ку 
ці апа вя дан не са сло ва мі “Пе
ця” і “яб лык”) ад гук ну ла ся 
больш за 500 дзя цей з 40 кра
ін. (Спа сыл ку на ўмо вы й вы
ні кі кон кур су гля дзі це тут: 
https://www.sіtes.google.com/sіte/ 
fabrіkaslovparіs/). І хоць усіх іх 
ар га ні за та ры на зы ва юць “юны
ми соотечественниками”, ды, 
як ба чым, і бе ла ру сы за меж жа 
ў кон кур се па спя хо выя. З да
сла ных 524х ка зак і апа вя дан
няў жу ры вы бра ла 47 леп шых 
ра бот. Іх аў та ры й за ня лі пры
за выя мес цы ў роз ных ка тэ го
ры ях. Твор Ве ры Гет ман чан кі 
“Вол шеб ные яблочки” за няў 3е 
мес ца ў на мі на цыі “леп шае апа

вя дан не” і ўвой дзе ў ІІ збор нік 
пра ек та “Фабрика слов”.

Ня даў на ста лі вя до мыя так
са ма й вы ні кі Між на род на га 
дзі ця ча га за воч на га кон курсу 
“Sternchen zu Hause” (з ня мец
кай: “Зо рач кі на до ме”). Ар га
ні за та ры яго па він ша ва лі Ні ну 
Па шчан ку ды яе вуч няў — а іх 
аж но 9! — з па спя хо вым па ка
зам ра бот. Тут іх пе ра лік, у дуж
ках — за ня тыя мес цы ў роз ных 
ка тэ го ры ях і на мі на цы ях: Ва ле
рыя Пі ет ра па о лі (2), Ні ка лет та 
Тра ке (3), Эд гар Дэль і на чэн ці 
(2), Юры Па ле еў (3), Эва Бе
ві ла куа (3), Ма тэа Дэ Гран дзіс 
(1), Элі за Па ле е ва (3), Ве ра Гет
ман чан ка (3), Алі са Ма лай (2). 
Мяр ку ец ца, што свае дып ло мы 
пе ра мож цы атры ма юць ужо ў 
чэр ве ні. Він шу ем, сяб ры!

І ў кон кур се “Ня сум ны ка
ран цін”, які пра хо дзіў у Гер ма
ніі, юныя “ска ры наў цы” з Ры
ма паў дзель ні ча лі. Ад зна чым 
руп лі васць іх ста рэй шых сяб
роў — ну кла по цяц ца ж пра тое, 
каб не ся дзе лі дзе ці без спра вы, 
раз ві ва лі ся. Вось і ста но віц ца 
Куль тур нааду ка цый ны цэнтр 
“Фран цыск Ска ры на” гэт кім дзі
вос ным са дам, у якім рас туць
на лі ва юц ца ча роў ныя яб лыч кі 
дзі ця чых та лен таў. На кон курс 
дзе ці прад ста ві лі твор чыя пра цы, 
якія ства ра лі ў ча се іза ля цыі зза 
ка ра на ві рус на га ка ран ці ну. “Ся
род удзель ні каў з еў ра пей скіх 
кра ін на шы школь ні кі па ка за лі 

доб рыя вы ні кі, а на ша 8га до
вая Алі са Гра сі ўво гу ле ўзля це ла 
вель мі вы со ка. Як раз яна й ста ла 
пе ра мож цай у лі та ра тур най на
мі на цыі: 24 ба лы з 24х маг чы
мых!” — пі ша пра та ле на ві тых 
вы ха ван цаў Ні на Па шчан ка.

Яшчэ кон курс — і зноў пос
пех! Ма тэа Дэ Гран дзіс, Ган на 
Біц ці (Пінск) ды Ні ка лет та Тра ке, 
па ве дам ля юць нам, за ня лі гру па
вое пер шае мес ца ў кон кур се эсэ 
“Ка лі за кон чыц ца ка ран цін, мы 
ўсёй сям’ ёй ад пра вім ся…”. Пра
во дзі ла яго вы да вец тва БОМ
БО РА. Пе ра мож цы ж ча ка юць 
дып ло мы ды “Вя лі кую кні гу 
Ванд ра ван няў” у па да ру нак. Да
рэ чы, Ма тэа яшчэ па спеў атры

маць і дып лом за свой ма лю нак, 
які прад ста віў на Між на род ны 
кон курс “Уся ра дасць жыц ця” — 
ён пра хо дзіў у го ра дзе Па лест ры
на, што не па да лёк ад Ры ма.

Пі шу чы пра ўсё тое, шка
дуе Ні на Па шчан ка, што зза 
ка на на ві ру са не змаг лі пра вес ці 
лі ней ку ў Ска ры наў скім цэнт
ры, пры све ча ную за кан чэн ню 
на ву чаль на га го да. Бо на ёй 
столь кі б доб рых слоў, апла
дыс мен таў у го нар пе ра мож цаў 
роз ных кон кур саў пра гу ча ла б! 
А так — раз ві та лі ся ў скай пе да 
ве рас ня. У тэкс цезва ро це кі раў
ні цы цэнт ра да вуч няў, а так са ма 
пе да го гаў і баць коў ёсць па жа
дан не: каб ка ні ку лы са грэ тыя 

бы лі цяп лом, ра дас цю ад крыц
цяў і вя сё лых пры год, сяб роў
ствам ды ка рыс ны мі спра ва мі. 
А яшчэ па дзя ка вуч ням за іх пра
цу, да сяг нен ні й пе ра мо гі, баць
кам — за да па мо гу й цяр пен не!

І на за кан чэн не. Ні на Па
шчан ка па ве да мі ла, што ця пер 
яе вы ха ван цы Эд гар Дэль і на
чэн ці ды Эва Бе ві ла куа ў твор
чай су пра цы з Рэс пуб лі кан скім 
цэнт рам на цы я наль ных куль тур 
(Бе ла русь) рых ту юць пра ект, 
пры све ча ны Дню не за леж нас
ці Бе ла ру сі. “Гле да чы па бы ва
юць на вір ту аль най вы ста ве ма
люн каў на шых та ле на ві тых 
ся мі го дак, пры све ча ных Бе ла ру
сі, — рас кры вае пла ны іх апя кун
ка. — Эд гар і Эва рас ка жуць пра 
сваё жыц цё ў Іта ліі ды пра тое, 
што ім па да ба ец ца ў Бе ла ру сі: 
а яны ж пры яз джа юць у гос ці да 
ба буль і дзя дуль. Эд гар з ма май 
на пі са лі ўжо верш пра Бе ла русь, 
пад рых та ва лі “паэ тыч ны” ві дэа
сю жэт”. Ні на да дае, што дзі ця
чыя ві дэа він ша ван ні да 9 Мая, 
пад рых та ва ныя ў КАЦ “Фран
цыск Ска ры на”, раз ме шча ны ў 
Фэй сбу ку Ам ба са ды Бе ла ру сі ў 
Іта ліі, пра гля даў — амаль 800. І 
но вы ві дэа фільм ця пер у пра цы. 
Гэ та бу дзе апо вед пра 22 чэр ве
ня 1941 го да — страш ны дзень, 
ка лі на бе ла рус кую зям лю ўвар
ва ла ся вай на. Бе ла ру сы ў Іта ліі 
ўпэў не ны: гэ та на ша гіс то рыя, 
якую мы не па він ны за бы ваць!

ІванІванаў

Мы ў “Зго дзе”
КоЛеры СЯброўСтВа

планета людзей

Ча роў ныя яб лы кі з рым ска га са ду
На хВа ЛЯх тВор чаС ці

ан самбль ін тэр на цы я наль най  
друж бы “Зго да” — ві зі тоў ная  
карт ка рэс пуб лі кан ска га цэнт ра  
на цы я наль ных куль тур

На свя тах ар тыс ты “Зго ды” вы кон ва
юць, як пра ві ла, па пу ры з урыў каў пе сень 
роз ных на ро даў. Спя ва юць на рус кай, бе
ла рус кай, та тар скай, поль скай, ла тыш
скай, лі тоў скай, укра ін скай і цы ган скай 
мо вах. Тым са мым вы яў ля юць зго ду між 
прад стаў ні ка мі роз ных на цы я наль нас цяў 
у Бе ла ру сі.

На той час, як Аляк сандр Свір скі 
ства раў ан самбль, ён ужо быў вя до мы 
як кі раў нік на род на га фальк лор на га ан
самб ля “Вер бі ца” (пра цуе пры Па ла цы 
куль ту ры Мінск ага аў та за во да), у рэ пер
ту а ры яко га як аў тэн тыч ны фальк лор, 
так і яго су час ныя апра цоў кі, аб ра да
выя ды лі рыч ныя пес ні з роз ных рэ гі
ё наў Бе ла ру сі. Аляк сандр сён ня кі руе і 
“Вер бі цай”, і “Зго дай”. Вя до ма ж, ця пер 
кло па таў удвая больш, але ж і ра дас ці ад 
твор час ці — так са ма. Да та го ж ар тыс ты 
гур тоў па сяб ра ва лі між са бой: тыя, хто 
ў “Вер бі цы” ах вот на спя ва юць пес ні на 
ін шых мо вах ра зам са “зго даў ца мі”, а ў 
“Зго дзе” цу доў на пя юць пабе ла рус ку. 
Вось та кі твор чы тан дэм: ра зам вы сту
па юць, ра зам і гаст ра лю юць.

У “Зго ду” пры хо дзяць спе ва кі з ін шых 
твор чых ка лек ты ваў на цы я наль накуль
тур ных аб’ яд нан няў, што дзей ні ча юць 
пры Рэс пуб лі кан скім цэнт ры на цы я наль
ных куль тур. Бо, ка жа Аляк сандр Іва на
віч, ім ці ка ва пра даў жаць не толь кі тра
ды цыі свай го на ро да, ве даць яго тан цы й 
мо ву, але й пес ні ін шых на ро даў. “Вя до
ма ж, у “Зго дзе” прад стаў ле ны да лё ка не 

ўсе на цы я наль нас ці кра і ны, — га во рыць 
кі раў нік ан самб ля. — Але куль ту ру мно
гіх з іх мы прад стаў ля ем тым скла дам, які 
ёсць: 12 ча ла век. Мы мо жам спя ваць пес
ні на роз ных мо вах”. А спа сці га юць мо
ву пес ні ў пра цэ се рэ пе ты цый. Пры тым 
да па ма га юць адзін ад на му. Та та ры і баш
кі ры (Эль ві ра Ляў шэ віч, Ра мі ля Сіт ні ка
ва, Лі лія Ся мё на ва, На кія Ска кун, За лія 
Аза ра ва), на прык лад, на ву ча юць ін шых 
пес ням на сва ёй на цы я наль най мо ве. 
Атры моў ва ец ца ня бла га! На ват гос ці з 
Та тар ста на здзіў ля юц ца: як чыс та, без 
ак цэн ту ў “Зго дзе” спя ва юць пата тар
ску. І на цы ган скай мо ве за спя ва лі, ка лі 
ў ан самбль прый шоў Вік тар Анд рон чык, 
на па ло ву цы ган. Ган на Швец прад стаў
ляе ў “Зго дзе” рус кую куль ту ру. Лі тоў
скія ды ла тыш скія пес ні ву чыць спя ваць 
сам Аляк сандр Свір скі: ён з “Вер бі цай” 
аб’ ехаў уз доўж і ўпо пе рак Літ ву й Лат
вію, шмат ве дае пра куль ту ру су се дзяў. 
Бе ла рус кую куль ту ру, нароў ні з ін шы мі, 

прад стаў ля юць Воль га Ла дуць ка, Анд
рэй Пры ма ка, Дзміт ры й На тал ля Бу бічы. 
Апош нім ча сам у “Зго дзе” раз вуч ва юць 
пес ню й на мал даў скай мо ве.

“Не ска жу, што мы ве да ем усе тыя 
мо вы, на якіх спя ва ем, але пес ні на гэ
тых мо вах ве да ем”, — на паў жар там га
во рыць Аляк сандр Іва на віч. Але на якой 
бы мо ве пес ня ні бы ла, яе ме ло дыя й без 
пе ра кла ду пад каз вае, пра што яна. Та
му Свір скі лі чыць: пес ня ме жаў не мае. 
Яму, як му зы ку, ці ка ва знай сці ней кія па
да бен ствы ці ад роз нен ні па між пес ня мі, 
тан ца мі роз ных на ро даў. І зна хо дзіць з 
кож ным ра зам усё больш па да бен стваў, 
чым ад роз нен няў. Прый шоў да вы сно вы: 
куль ту ра са праў ды яд нае. Тое за ўваж на і 
ў са мой “Зго дзе”. Іва ну Жу ро ві чу, бе ла
ру су, па су юць роз ныя на цы я наль ныя кас
цю мы, і ўсе яго са сцэ ны пры ма юць “за 
свай го”, Мар га ры це Зай ца вай, та тар цы, 
фай на па ды хо дзіць лат вій скі кас цюм, і 
яна ўда ла прад стаў ляе лат вій скую куль
ту ру.

Ра ней Аляк сандр Свір скі ма ла што 
ве даў пра тра ды цыі прад стаў ні коў ін шых 
на ро даў, што жы вуць у Бе ла ру сі. Ця пер 
да зна вац ца пра мно гія з іх яму да па ма
га юць спе ва кі ан самб ля, які ён ства рыў. 
Пра бе ла рус кую мо ву, якую па шы рае ён 
у све це ра зам з “Вер бі цай”, так са ма не 
за бы вае. У “Зго дзе” Аляк сандр Іва на віч 
дае ёй пе сен ныя кры лы ра зам са спе ва ка
мі ін шых на цы я наль нас цяў.

“Мы — гурткрэ мень: заў сё ды “вя
дзём сваю лі нію”, — шчы ра пры зна ец ца 
Аляк сандр Свір скі. — Не га во рым, што 
ней кая на цы я наль насць леп шая за ін шую. 
Дзве ры ў нас ад чы не ны для лю дзей усіх 
на цы я наль нас цяў, і сэр цы так са ма. Мы з 
ра дас цю ча ка ем ама та раў, пры хіль ні каў 
пе сен най твор час ці з роз ны мі, як ка жуць, 
ге на мі ў кры ві. Хай пры хо дзяць са сва і мі 
пес ня мі! Мы па слу ха ем, ды мо жа й ра зам 
іх пра спя ва ем. Бо, як вя до ма, у роз ных на
ро даў шлях да зго ды праз пес ню — са мы 
пры го жы, са мы гар ма ніч ны”.

ГаннаЛагун

На свя це “Ба гач”, якое пра хо дзі ла ў Ду ко ры. 2019 год.

Аляк сандр Свір скі з ан самб лем 
“Зго да” пе рад вы ступ лен нем 

у Верх нім го ра дзе Мін ска

Ня гле дзя чы на каранцінныя ме ры бяс пе кі ў су вя зі з ка ра на ві ру сам, прад пры ня тыя ў Ры ме,  
там ак тыў на рэа лі зу юць свае та лен ты юныя прад стаў ні кі бе ла рус кай ды яс па ры

Адзін з конкурсных малюнкаў Эд гара Дэль і на чэн ці
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Крыніца ёсць пры Ясянцы
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Атры маў шы зван не пра ві за ра, ён 
толь кі два га ды меў сваю ап тэ ку, а по тым 
да ста рас ці быў слу жбоўцам транс парт
на га та ва рыст ва. Ні я кай улас нас ці ён, як 
і я, не меў”, — пі саў Ва лян цін Фе лік са віч 
Вой наЯся нец кі ў ад ной з ан кет”.

Што зро біш: час быў та кі. Рэ ва лю
цый ны ло зунг пра ўсе агуль ную са цы яль

ную роў насць ус пры маў ся за над та прос
та, на ват вуль гар на ты мі, хто быў ні кім, а 
рап тоў на стаў “усім”. Дак лад ней, но ваю 
ўла дай. Арыш тоў ва ю чы, вы сы ла ю чы лю
дзей у Сі бір, асу джа ю чы іх на смерць, 
ка мі са ры, ка жуць, ве ры лі, што тво раць 
но вы, спра вяд лі вы свет. На ват па ка ран не 
смер цю ў афі цый ных да ку мен тах тае па
ры на зы ва лі: “Вы сшая ме ра социальной 
справедливости”. Зрэш ты, не бу дзем за
бы ваць: шля хец тва ж на зем лях бе ла рус кіх 
“ра за бра лі” яшчэ й без ка мі са раў — пас ля 
гвал тоў ных трох па дзе лаў Рэ чы Па спа лі
тай. Не ка то рыя на шчад кі кня жац кіх на
ват ро даў, у тым лі ку й Вой наЯся нец кія, 
са праў ды ака за лі ся на са цы яль ным ні зе, 
ха дзі лі ў лап цях ды жы лі ў кур ных бе ла
рус кіх ха тах. Во быў здзек — над шлях
таю, на ро дам, зда ро вым сэн сам! Зні
шчы лі са юз ні кі, под ла зга ва рыў шы ся ды 
ра зы граў шы роз ныя інт ры гі, у тры ма хі 
не за леж ную еў ра пей скую дзяр жа ву — а 
за пі са лі свае ра баў ніц кія дзеі ў 
гіс то рыі: бы лі тры па дзе лы. Ну 
та кі мі лень кі, пу шыс цень кі эў
фе міз мік атры маў ся на ра дасць 
ра сій скім чы ноў ні кам на ча ле з 
ім пе ра тры цай Ека ця ры най ІІ. 
По тым яшчэ й са вец кая ўла да 
з людзь мі шля хец ка га й два ран
ска га ста ту су “ра за бра ла ся” ў 
ад па вед нас ці з су ро вы мі ўста
ноў ка мі дык та ту ры пра ле та ры
я ту. За ад но толь кі па хо джан не 
(!) лю дзей вы сы ла лі, кан фіс коў
ва лі ў іх ма ё масць, дзя цей пус
ка лі па све це: кла са выя во ра гі!

Вось у які час ха дзіў па 
зям лі, за паў няў ан ке ту свай го 
быц ця ў све це бу ду чы свя ты 
Лу ка Крым скі. Ка му па трэб
ная бы ла яго “шля хец кая праў
да” ці шмат ве ка вая шля хец кая 
год насць у тыя ча сы? Са мо 
сло ва шлях та па сту по ва ста ла 
здзек лі вым, а вы ву чэн не ў бе
ла рус кіх шко лах п’е сы кла сі ка 
Він цэн та Ду ні на Мар цін ке ві
ча “Пін ская шлях та” ня змен на 
пры во дзі ла вуч няў да вы сно
вы, што шля хец тва — ней кі 
га неб ны пе ра жы так гіс то рыі. 
Смеш ны мі вы гля да юць у шу

кан ні стра ча ных пра воў, улас нае год нас
ці тыя дзі ва ка ва тыя, пых лі вага нар лі выя 
па ле шу кі. Хоць са ма п’е са пе ра поў не на 
вя ліз ным глы бін ным бо лем, па чуц цём 
без да па мож нас ці лю дзей пе рад тва рам 
но вай, ім пер скай дзяр жаў най ма шы ны, 
у но вых жыц цё вых ва рун ках, ка лі бы лыя 
ўстоі жыц ця ўшчэнт зруй на ва ныя. Пісь
мен нік у бес пра свет ную па ру (та ды й 
са мо сло ва бе ла рус кае бы ло пад за ба ро
най) вы па ку та ваў твор, у якім за сме хам 
пры ха ваў свае слё зы, а са вец кая шко ла, 
на жаль, вы лушч ва ла з п’е сы ў да вер лі
выя юныя ду шы толь кі смех…

Вы пра ба ван не но вым ча сам — ці ж не 
яно заў сё ды па каз вае, дзе ёсць са праўд
ныя каш тоў нас ці! Бы вае, што вы со кія 
ста ту сыты ту лы ў спад чы ну, рэ га ліі, зван
ні — толь кі “бо нус ная” шыр мач ка для 
атры ман ня ў гра мад стве ней кіх да брот, 
за якой кан крэт ная асо ба пры ха ва ла сваю 
шэ расць, “пус ты гук”. Тра ды цыі бе ла рус
ка га шля хец тва ў іх глы бін най сут нас ці 
бы лі ад ла джа най са цы яль най тэх на ло гі яй 
для вы ха ван ня год нас ці, вы са ка род нас ці, 
ча ла веч нас ці ў ча ла ве ку — але, бы ва
ла ж, тэх на ло гія да ва ла збоі. Та ды кня зі, 
гра фы, шлях цю кі вы ра джа лі ся ў фа на бэ
рыс тых, гуль та я ва тых пых ліў цаў. Не ка то
рыя з най ма гут ных Ра дзі ві лаў ча го бы лі 
вар тыя… Вось і вы пра боў ваў час усіх 
шлях цю коў “на злом”. І Ва лян ці на Вой
нуЯся нец ка га ў тым лі ку. Хрыс ці ян скія 
даб ра чын нас ці, да рэ чы, так са ма ж не той 
на бы так, які вар та вы стаў ляць на па каз. 
Сваю на бож насць у тым лі ку. (А мож на 
са бе ўя віць, як зла ва лі ся на хі рур га ка мі
са ры, ка лі ён іко ны ве шаў у апе ра цый ных 
ды на ват пад смя рот ны мі па гро за мі зды
маць не ха цеў!) У бе ла ру саў ка жуць: ма
еш Бо га ў ду шы — май, але пе рад чу жым 
но сам свя тым не ма хай! Ка ра цей — не 
вы пенд ры вай ся. Але ка лі ча ла век ад чу вае 
сваю ве лі зар ную ду хоў ную сі лу, то хто ж 
яму ўказ? Як ха рак тар гар ту ец ца ў жыц
цё вых зма ган нях, так і ду ша, га во раць, ад 
бо лю боль шае. Ад па ку таў пе ра жы тых — 
ачы шча ец ца й пра свят ля ец ца. І прык лад 
па дзвіж ніц ка га, шмат па кут на га жыц ця 
хі рур гасвя та ра Вой ныЯся нец ка га для 
ўсіх нас па ву чаль ны. У цяж кай пра цы на 
ка рысць бліж ніх, а не толь кі ў сме лым вы
клі ку атэ і ты за ва на му со цы у му бы ла яго
ная вы со кая праў да.

Пас ля ско ну ар хі епіс ка па Лу кі, пі ша 
На тал ля Ма гер, яго нае імя зу сім бы ло за
бы тае, аж да 90х га доў. І толь кі ця пер, 
за ўва жае, “знай шлі ся” ў вя лі кім све це 
й на шчад кі вя лі ка га ча ла ве ка, і лю дзі, 

не абы яка выя да гіс то рыі ста ра жыт на га 
поль скалі тоў ска га ро ду, які ўтва рыў
ся ад зліц ця ро даў Вой на і Яся нец кіх 
(Спрэч на! Мо жа гэ та род Вой на прос та 
ўзяў са бе пры до мак Яся нец кія? — Аўт.) 
ды ад на го ро ду з га лі ны Вой наЯся нец
кіхЖа ра тын скіх. Пад ра бяз нас ці гля дзі
це па зга да най спа сыл цы. Але пры тым 
важ на мець на ўва зе: та га час ная Літ ва — 
гэ та й ста ра жыт ная Бе ла русь, а род лі
тоў скі — гэ та й ста ра жыт на бе ла рус кі. У 
ін тэр нэ це зна хо дзім “гіс та рыч ную” пад
каз ку пра за ра джэн не ВКЛ, па шы рэн не 
ягоных тэ ры то рый: “Но вог руд ское кня
жест во (ця пер На ва гру дак — у Гро дзен
скай воб лас ці Бе ла ру сі. — Аўт.) во гла ве 
с кня зем Миндовгом (1219–1263) ста ло 
политическим цент ром, вок руг ко то ро
го объединились Лидское, Голь шан ское, 
Крев ское, Ош мян ское, Слонимское и 
другие кня жест ва. В 1360–1370е го ды 
в ВКЛ вошли Киевская, Мо зырь ская и 
Брагинская волости, ЧерниговоСе вер
ская, Под оль ская и Во лын ская земли, а 
за тем Смо лен ское кня жест во и другие 
земли”. Звяр ні це ўва гу: Кі еў ская во ласць 

у скла дзе ВКЛ! І Чар ні га ваСе вер ская, 
што іс тот на ў кан тэкс це раз мо вы пра ка
ра ні ро ду свя то га.

Да след чы ца пры во дзіць вест кі з Эн
цык ла пе дыч на га слоў ні ка Брак гаў за і 
Эф ро на, у якім га во рыц ца, што Вой на
Яся нец кія — гэ та поль скія шлях ці цы, 
гер ба Тру бы, “ны не состоящие в рус ском 
под да нстве”. Што род гэ ты рус ка га па хо
джан ня, вя до мы з ХVІ ста год дзя. Удак

лад нім, што за “ны не”. Па ба
чы лі свет больш за 40 та моў 
вы дан ня ў 1890–1907 га дах. І 
та ды, пэў на ж, пра бе ла рус кія 
ро да выя ка ра ні па ва жа ных 
лю дзей з на шых зя мель у Ра
сіі ні хто й не згад ваў: ім за
піс ва лі поль скае ці лі тоў скае 
па хо джан не. Спа сыл ка да
след чы цы на “Гербник Поль
ский” свед чыць, что Вой на
Яся нец кія (Wоjnа Jаsіеnіесkі) 
па хо дзяць з рус кіх кня зёў. 
На тал ля Ма гер ак цэн туе ўва
гу: “Из Руси, а не из России”. 
Пры вод зяц ца вест кі: “Вой
но — литовский дворянский 
род Рус ско го происхождения, 
гер ба Тру бы. Родоначаль
ник их, Вой но Матвеевич 
Гричина, переселился из Се
вер ско го кня жест ва в Литву. 
Эта от расль по том ства Вой
ноГричины угас ла в кон це 
ХVІІ ве ка”. Да лей — да во лі 
спрэч ныя раз ва гі да след чы
цы: “Как князья эти попали 
на служ бу к польским ко ро
лям — неизвестно. Воз мож
но, что они оказались в пле ну 
во вре мя бес ко неч ных сты

чек на спор ных зем лях Украины и Бело
руссии, а мо жет быть, и сами предложили 
свои услуги од но му из мо нар хов Речи По
сполитой”.

Та кой “не вя до мас ці” па збег нем, ка лі 
зга да ем поў ную наз ву дзяр жа вы ВКЛ, у 
якой жы лі тыя рус кія кня зі. На ват у ся
рэд ня веч най Мас ко віі яе доб ра ве да лі пад 
наз вай: “Великое княз ство Литовское, 
Рус кое, Жо мой тское и иных”. Гіс то ры кі 
яе пра цяг лае іс на ван не на кар це Еў ро пы 
зна чаць да та мі: 1236–1795. І не без пад
стаў, бо ВКЛ “пры ха ва ла ся” пад наз вай 
та га час най фе дэ ра цыі “Рэч Па спа лі тая” 
(з 1596 г.) аж да зруй на ван ня апош няй 
у 1795м. Пра які “па лон”, а тым больш 
“поль скі” тут мож на га ва рыць! Рус кія 
кня зі прос та жы лі на сва ёй Рус кай зям
лі, з Кі е вам у скла дзе ВКЛ. Пра зга да нае 
вы шэй Се вер скае княст ва — так са ма ўсё 
зра зу ме ла: у 1360–1370я га ды ўвай шло 
яно ў склад ВКЛ. Пры чым тут “во вре мя 
бес ко неч ных сты чек на спор ных зем лях 
Украины и Белоруссии”? Ні на зваў та кіх, 
а тым больш та кіх дзяр жаў та ды не бы
ло. І важ на не блы таць та га час ны рус кі 
свет з ця пе раш нім. Інакш і вы да дзе ная 
па ла ча ні нам Фран цыс кам Ска ры нам у 
1517м го дзе ў чэш скай Пра зе “Библия 
Рус ка” не ка му па да сца ду хоў накуль тур
ным на быт кам та га час най Мас ко віі — а 
не лю ду па спа лі та га з Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га, не каш тоў най спад чы наю 
су час най Рэс пуб лі кі Бе ла русь ды Ска
ры на вых крэў наду хоў ных на шчад каў 
бе ла ру саў.

На тал ля Ма гер пі ша пра “соб лазн 
окатоличивания”, яко га ні бы та не змаг лі 
па збег нуць і ў ро дзе Вой на. І што ад ным 
з пер шых ка то лі каў стаў Адам Вой на: ён 
атры маў ні бы та ў 1435м ад кня зя Ба ляс
ла ва Ма за вец ка га ма ён так у Бель скай зям
лі. А ёсць свед чан ні, што ў тым ча се ўжо 
не кня зі ма за вец кія гас па да ры лі на зям лі 
(ця пер Бе ла сточ чы на, Поль шча): тэ ры то
рыі кан чат ко ва ады шлі да вя лі ка га кня зя 
ВКЛ Ві таў та ка ля 1405 го да. І на вош та 
фан та за ваць на тэ му ве ра выз нан няў у 
ВКЛ? Кня зёў на ўрад ці хто сіл ком пе ра
хрышч ваў… А мер ка ван не пра на шчад каў 
Ада ма Вой ны, якія пры ма лі проз ві шчы (у 
бе ла ру саў ка жуць: пры до мкі) ад на зваў 
па мес цяў, які мі ва ло да лі, мае сэнс: “Так 
появились Вой ноШу бы, Вой ноПецки, 
Вой ноСкварки, Вой ноТрубники, Вой
ноОранские, Вой ноЯсенецкие, Вой но
ЯсенецкиеЖеретынские и прочие”.

Дзе дам жа свя то га Лу кі Крым ска га 
быў як раз ча ла век з ро ду Вой наЯся нец
кіх: Ста ні слаў Іо сі фа віч. На ра дзіў ся ка ля 
1820 го да, быў па том ным два ра ні нам Ма
гі лёў скай гу бер ні, та ды ўжо ра сій скай. І 
род ужо быў збяд не лым, а сам дзед Стась 
на па ча так ХХ ста год дзя — звы чай ным 
млы на ром у Сен нен скім па ве це. Толь кі ў 
проз ві шчы жы ла па мяць пра бы лую моц, 
бы та ван не ў ся дзі бе Яся нец.

Заканчэннебудзе.
ІванЖдановіч

Ікона святога Лукі Крымскага

Епіскап Лука. Ташкент, турма  
НКВД. 1939 год.

Ар хі епіс кап Сім фе ро паль скі  
й Крым скі Лу ка

Гэты здымак пры Ясянцы — 100-гадовай даўніны
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Каб не стаў ін тэр нэт па ву ці наю

Ня ма лі ха без даб ра, ка жуць бе ла ру
сы. Ня бач ны ві рус пад штур хоў вае нас 
шу каць і ўдас ка наль ваць “бес кан такт
ныя” тэх на ло гіі ў роз ных сфе рах жыц ця. 
І мно гія з іх пад вя за ныя на ін тэр нэт. Ды
рэктар беларускай кампаніі “Сакра
ментІТ”ВалерыЯгораў лі чыць: та кім 
чы нам па глыб ля ем ся мы ў рэ аль насць, 
якую ака дэ мік Ула дзі мір Вяр над скі апіс
ваў як на ас фе ра. На дум ку ву чо на га, са
мо з’яў лен не ча ла ве ка і ўплыў яго най 
дзей нас ці на на ва кол ле — гэ та не вы пад
ко васць, а пэў ны за ка на мер ны этап эва
лю цыі бія сфе ры. Вяр над скі да во дзіў, што 
па сту по ва пад уплы вам на ву ко вай дум кі, 
ка лек тыў най пра цы аб’ яд на на га ча ла вец
тва, скі ра ва ных на за да валь нен не ўсіх 
яго ма тэ ры яль ных і ду хоў ных па трэ баў, 
бія сфе ра Зям лі па він на пе рай сці ў но вы 
стан — на ас фе ру (ад грэц ка га “но ас” — 
ро зум). А тэр мін на ас фе ра з’я віў ся ў 
1927м у ар ты ку лах фран цуз ка га ма тэ ма
ты ка Эду ар да Ле руа. Пі саў жа ён іх пас ля 
пра слу ха ных у 1922–23 га дах кур саў лек
цый Ула дзі мі ра Вяр над ска га па праб ле
мах геа хі міі ды бія геа хі міі. Адзін з клю
ча вых тэ зі саў Вяр над ска га та кі: “Ча ла век 
не па рыў на звя за ны з ася род дзем, у якім 
жы ве, ён — пэў ная функ цыя бія сфе ры”.

—Валеры Мікалаевіч, мы даўно
чуем пра рэальнасць віртуальную, і
янацеснаспалучанаўжозрэальнасцю
фізічнай.Віртуальныкантэнт,асабліва
сацсеткізабіраюцьшматнашаеўвагі,
зацягваюць—якнейківялізныпавук
у сваюпавуціну.Старэйшыхяшчэне
так,амаладзёнам,бачым,бываеціка
вей сядзець у інтэрнэце, чымжыцьу
рэальнасці.Алежутой“віртуальнас
ці”ёсцьшматусялякіхнебяспек,нават
страшнейшыхзакаранавірус…

— Зго дзен, што не бяс пек у вір ту
аль най пра сто ры — як ві ру саў. Проць
ма! Вось і хва ля так зва най ін фа э пі дэ міі 
пра ка ці ла ся па све це, па се я ла па ні ку ў 
не ка то рых кра і нах. Змя та лі ўсё з па ліц 
ма га зі наў, па ні ка ва лі… А ця пе раш нія ву
ліч ныя, над звы чай агрэ сіў ныя пра тэс ты 
ў ЗША, кра і нах За ход няй Еў ро пы мож
на рас цэнь ваць як вы хад з пад свя до мас ці 
лю дзей у рэ аль насць тых стра хаў, па ніч
ных на стро яў, спа ро джа ных ін фа ві ру сам. 
Вось та кі не зда ро вы атры маў ся вір ту аль
нарэ аль ны мікс…

—Якнам,нашымдзецяміўнукам
бараніцца ад негатыўных інфаатак?
Чымумацоўвацьсвой,скажамтак,ін
фармацыйныінтэрнэтімунітэт?

— Што ж, бу дзем вы ка рыс тоў ваць ак
ту аль ную лек сі ку. Я пры хо джу да вы сно
вы, што свое асаб лі выя ан ты це лы дзе цям, 
школь ні кам, сту дэн там для ба раць бы з 
ін фа ві ру сам да юць “пры віў кі” якас най 
аду ка цы яй і са праўд най куль ту рай. Ска
жу яшчэ кра мо лу: ча сам і сва бо ду сло ва 
мож на рас цэнь ваць як ін фа не бяс пе ку. 
Пра тое не раз чуў і ад на стаў ні каў, пе
да го гаў, ка лі ў роз ных аў ды то ры ях прэ
зен та ваў ся наш вя лі кі пра ект “Ме га бук”. 
(Гля дзі це пра ект Муль ты ме дый ная біб
лі я тэ ка школь ні ка (МБШ) у ін тэр нэ це: 
http://mbook.by/. Мы ра ней пі са лі пра 
яго: “Ад Ска ры ны да SKARYNA: Упер
шы ню ў све це пе ра важ ная боль шасць 
бе ла рус кіх школь ных пад руч ні каў ста ла 
да ступ наю ў элект рон ным фар ма це для 
вуч няў і на стаў ні каў, роз ных ін шых ка
рыс таль ні каў. — ГР, 7.06.2017. — Аўт.). 
І, на мой по гляд, пра ект наш стаў асаб лі
ва ак ту аль ным сён ня, ка лі част ка вуч няў 
ла ка лі за ва ная до ма. Для ан лайнза ня ткаў 
ін тэр нэт жа па трэ бен — і ён увесь час у 
школь ні каў пад ру кой. Нех та ра ней ба яў
ся: ах, вір ту аль ныя пад руч ні кі шкод ныя 
для зда роўя. Лух та! Мож на ж ска заць: 
кні га, чы тан не псуе дзе цям зрок. І ад цу

ке рак — ка ры ес… Шмат што мож на за ба
ра ніць. Але ж, як ка заў кла сік: “Каб сон ца 
за сла ніць — ву шэй аслі ных ма ла”…

—Яквыўвогуле ставіцесяда ідэі
анлайнурокаў?

— Па да ец ца мне, што гэ та — пра фа
на цыя аду ка цыі. На доб ры толк, у сён
няш ніх умо вах, ка лі ка заць пра дыс тан
цый нае на ву чан не, га лоў нае — каб бы лі 
ўсе пад руч ні кі ў вуч ня пад ру кой. “Ме
га бук” дае та кую маг чы масць. На стаў нік 
даў за дан не, ву чань до ма сам пра цуе з 
муль ты ме дый ны мі пад руч ні ка мі, да па
мож ні ка мі. Ка лі што — ма ці, баць ка, ста
рэй шыя бра тысёст ры яго кан суль ту юць. 
А плат фор ма МБШ дае маг чы масць ак
ту а лі за ваць змест, пра ду гле дзець фор мы 
пра вер кі та го, як за свое ны ўрок. Па сут
нас ці, гэ та мо жа быць Да маш няя аду ка
цый ная плат фор ма. Кан тэнт якой, што 
вель мі важ на, не ўтрым лі вае ін фа ві ру
саў, фэй каў. Гэ та свое асаб лі вая, аба ро не
ная ад “агрэ сіў на га” ін тэр нэтася род дзя 
пра сто ра, дзе вуч ні пры ву ча юц ца са ма
стой на зда бы ваць ве ды. Ну, як жа бот нік 
для тых, хто ву чыц ца пла ваць, пры вя лі
кім ба сей не. Ка лі ж ма ло га кі нуць ад ра
зу ў акі ян ін фар ма цыі — ён та ко га мо жа 

“на глы тац ца”! Мы дзя ку ю чы плат фор ме 
МБШ, воб раз на ка жу чы, на ву ча ем ча ла
ве ка для бу ду ча га пла ван ня па вя лі кім 
жыц ці на сва ёй ло дач цы: кі ра ваць вет
ра зем, пра ца ваць вёс ла мі, ка рыс тац ца 
вы ра та валь най ка мі зэль кай, ары ен та вац
ца па зор ках… З та кі мі ўмен ня мі ў яго 
больш шан цаў вы жыць. Ён мо жа прай сці 
свой ву чэб ны марш рут ад ад на го мес ца 
да ін ша га — без штар моў, акул і пі ра таў. 
Фак тыч на “Ме га бук” — гэ та й не вя лі кае 
куль тур нааду ка цый нае во зе ра, у якім 
дзе ці, школь ні кі мо гуць шмат ча му на ву
чыц ца. Пла ваць у мо ры ін фар ма цыі — як 
дэль фі ны, і не па та нуць.

—Інтэрнэтмахляры, продаж псі
хатропаў,педафілы,псеўдаведы,псеў
дакаштоўнасці…Фэйкі, інфармацый
ныяўкіды…Дзеяшчэнебяспека?

— Ды што пе ра ліч ваць! Ад кож най 
боль кі дзі ця не аба ро ніш, за ўсі мі “вы клі
ка мі ча су” й не ўсо чыш. Ну ці ж ву чы лі 
нас баць кі, як зма гац ца з фэй ка мі? Уся му 
не на ву чыш. Але вы ха ван не, куль тур ная 
тра ды цыя, раз віц цё ін тэ ле кту ства ра юць 
ня бач ную лі нію аба ро ны асо бы. Ка лі 
яна ёсць, та ды й кі ну ты фэйк не ля жа ў 
свя до масць як ідэя ка ра нё вая, асноў ная. 
Ска жам, я, вы ха ва ны ў са вец кай шко ле, у 
сям’і на стаў ні каў, ні ко лі не су мня ваў ся, 
што Ра дзі ма, Баць каў шчы на — гэ та свя
тое. І ка лі чы таў Аляк санд ра Са лжа ні цы
на, то між во лі ба чыў, ад зна чаў для ся бе: 
ну вель мі ўсё чор на ў яго ных тво рах. Як 

на та кім вы хоў ваць мо ладзь? Ча му на
ву чаць? Са мной не як спра чаў ся адзін 
пры хіль нік яго най твор час ці, як ка жуць, 
“с пе ной у рта”. Ця пер мно гія ба чаць: са
праў ды, Аляк сандр Іса е віч, мяк ка ка жу
чы, за шмат чор най фар бы на ліў. А на вош
та? Мож на ж ска заць і шклян ка на па ло ву 
пус тая, і на па ло ву поў ная. Не су мнен на, 
бы ло ў са вец кай гіс то рыі ўся ля кае. Але 
ж мож на чор най фар бай за ліць гіс то рыю 
лю бо га на ро да, што й не вы бе раш ся!

—Мы,журналісты,ведаемсасту
дэнцтва,штотакоеадборфактаў.Злю
бойпрактычназ’явыможнавыбіраць
тое, што падмацоўвае тваю пазіцыю.
Прытымвельміважнынейкікамер
тон,якігучыцьутваёйдушы:уімяча
готыгэтаробіш,пішаш?Якуюпраўду
хочашусвецесцвердзіць?

— Я чы таў мно гія кні гі Са лжа ні цы
на, і там столь кі бру ду — ну прос та лю
дзей не ві даць. Мяр кую, гэ та быў хут чэй 
па лі тыч ны пра ект (бо пісь мен нік жыў у 
ЗША), чым жа дан не па се яць “ра зум нае, 
доб рае, веч нае”, уз вы сіць сваю Ай чы ну. 
(Маг чы ма, у фан цік мас тац кай лі та ра
ту ры ў гэ тым вы пад ку за гор ну та неш та 
ін шае? Фе лікс Януш ке віч, ства раль нік 

не звы чай на га му зея “Януш ке ві чы” ў Ра
ка ве, раз ва жае ў ад ным з ін тэр нэттэкс
таў, як збі рае сваю ка лек цыю. І як раз пра 
та кія рэ чы га во рыць: “Я не бя ру рэ чы 
псеў да мас тац кія. Як быц цам бы й мас
тац кія, але не мас тац кі мі срод ка мі пе ра
да юц ца. Маг чы ма, гэ та быў шыр спажыў. 
Ня ма энер ге ты кі ў іх, яны як бы мёрт выя. 
Быц цам і пра мас тац тва — але гэ та ан
ты мас тац тва”. — Аўт.) Я чы таў кні гі Са
лжа ні цы на — ма ю чы пэў ны жыц цё вы 
до свед. Ра зу ме ю чы, што ў кож на га мо жа 
быць свая праў да. Але, па да ец ца мне, зу
сім не му за ста я ла за пля чом ства раль ні ка 
тво раў…

—І,якгаворыцца,вадзілаягопя
ром…

— Мяр кую, з ча сам ад кры ец ца, у чым 
там спра ва. І чым скон чы ла ся? Вяр нуў ся 
ды сі дэнтСа лжа ні цын у “но вую” Ра сію, і 
ўжо ка заў пра асаб лі вы шлях яе, і вы бра
насць, і на цы я наль ную ідэю. Із ноў стаў 
па тры ё там. Зга да ем тут сло вы ін ша га 
па тры ё та Ра сіі, Мі ка лая Ня кра са ва: “То 
серд це не научится любить, ко то рое уста
ло ненавидеть”… Са лжа ні цын ка заў: я 
зма гаў ся з сіс тэ май. А сіс тэ ма бы ла чыя, 
з не траў яко га на ро да ўзрас ла? Хто пра
ца ваў на ўсіх яе пры ступ ках ад вер ху да 
ні зу? Не аф ры кан цы ж… Хто быў са май 
ма са вай част кай пар тыі? Са вец кія лю дзі! 
Ня ўжо ўсё так дрэн на бы ло? Ка лі б так — 
не вы ста яў бы Са вец кі Са юз у ба раць бе 
з фа шыз мам. Але вер нем ся да нашай тэ

мы інфабяспекі: ча ла ве ку па трэ бен жыц
цё вы до свед, каб кры тыч на ста віц ца да 
та го, што мы чы та ем, асаб лі ва ў акі я не 
ін тэр нэ ту. У дзя цей, ма ла дых лю дзей яго 
ма ла ва та. У тым і не бяс пе ка вір ту аль
най пра сто ры. Там ёсць псеў да вы спы, 
псеў да плы ні, мёрт выя зо ны й шмат лі кія 
“Бер муд скія трох кут ні кі”. Каб плыць па 
акі я не жыц ця ў на шым часе, вар та мець 
неш та ба за вае. Ву чыц ца су па стаў ляць 
фак ты. Вы шук ваць уза е ма су вя зі ў, зда ва
ла ся б, раз роз не ных з’я вах жыц ця.

—Гэтазначыць:жыцьсваімрозу
мам.Хоць,праўда,мызаўсёдыбудуем
сваю асобу на прыкладзе іншых лю
дзей, длянас аўтарытэтных, паважа
ных.Алежіяныневедаюцьісціну…

— Ця пер на ву коў цы ка жуць: не ма са 
шэ ра га рэ чы ва моз га са ма па са бе важ
ная. І не са мі па са бе міль яр ды кле так вы
зна ча юць якасць пра цы моз гу — а коль
касць і якасць су вя зяў па між імі. Дык 
вось, як раз наш “Ме га бук” — гэ та пра
ект, які спры яе раз віц цю та кіх су вя зяў. Бо 
ў нас жа ўсе прад ме ты школь ныя ўза е ма
звя за ны па між са бой, на ват сіс тэ май по
шу ку. Адзі най ба зай. На бі ра ем, ска жам, 
клю ча выя сло вы Пі фа гор, Арыс то цель, 
Ска ры на — і зна хо дзім ад ра зу тое, што 
на пі са на пра іх у дзя сят ку пад руч ні каў. 
Па гіс то рыі, па лі та ра ту ры… У роз ных 
кла сах. Хто за ці ка віў ся — пра чы таў. Ка лі 
так гля дзець на свет, то бу дзе фар ма вац ца 
цэ лас нае, не фраг мен тар нае све та ўспры
ман не. Ча ла век на ву чыц ца ба чыць: усё з 
усім уза е ма звя за на. Што ў кож най пры
чы ны ёсць сваё на ступ ства, што свет — 
не ку ча вы пад ко вас цяў: гэ та вы со ка ар га
ні за ва ная, гар ма ніч ная сіс тэ ма.

—Фрагментаванасць і “выпадко
васць”свядомасціхарактэрнаясёння
длямногіхлюдзей…

— Бо  на ват да рос лыя лю дзі не заў
сё ды ўме юць ана лі за ваць, су па стаў ляць 
фак ты, па дзеі, якія ва кол нас ад бы ва
юц ца. Як і тое, што ад бы ва ец ца з на мі, 
унут ры нас, ча му тыя ці ін шыя эмо цыі 
бя руць верх. А ўза е ма су вя зі трэ ба зна
хо дзіць! І лю бы но вы факт, які мы да
ве да ем ся, па тра буе ана лі зу. Вось ця пер 
вя лі кая праб ле ма ін фап рас то ры — фэй кі. 
Як су праць ста яць ім? Ду маю, най леп шы 
сро дак аба ро ны су праць та ко га ін фа ві ру
са — ву чыць ча ла ве ка з ма лен ства ана
лі за ваць, пе ра пра вя раць, па раў ноў ваць 
ін фар ма цыю. Ка лі ты не пры ву ча ны тое 
ра біць гэ так жа, як мыць ру кі пе рад ежай 
(а ця пер і знач на час цей!) — ты, воб раз
на ка жу чы, ча ла век без куль тур нааду
ка цый на га іму ні тэ ту. І та му лёг ка да ся
галь ны для лю бо га ін фа ві ру са. Дзе та кія 
на вы кі на бы ваць? У сям’і, у шко ле, у на
шым жа бот ні ку… Ка лі ёсць на вы кі, то ў 
жыц цё вым пла ван ні, су стрэў шы ней кія 
но выя па ве вы, ін фап лы ні, з’я вы — ты 
змо жаш пра віль на вы ста віць вет разь, 
па пра ца ваць вяс лом, за ры ен та вац ца па 
зор ках ці пры бо рах, аца ніць па ра мет
ры й сі лу вет ра ці плы ні… Наш “Ме га
бук” — гэ та “трэ на жор” для ўма ца ван ня 
на ас фер на га іму ні тэ ту асо бы. Ка лі ты 
вы раз на ве да еш, ку ды і на вош та ру ха еш
ся — та ды ляг чэй су праць ста яць роз ным 
ін фас па ку сам. А з га да мі раз ві ва ец ца па
чуц цё ве дан не. Ты хут ка ўжо ад ся ва еш 
фэй кі, ма ю чы до свед ана лі зу ін шых раз
роз не ных фак таў і з’яў. Мно гае, да рэ чы, 
наш мозг апра цоў вае між во лі: мы толь кі 
за пус ка ем пра цэс, за гру жа ю чы зы ход
ную ін фар ма цыю ў наш ме га камп’ ю тар. 
Бо ча ла век — гэ та, ка жуць муд рыя лю дзі, 
най скла да ная й най дас ка на лая ма шы на ў 
све це. Ін шая спра ва, што мы не заў сё ды 
ўме ем якас на вы ка рыс тоў ваць увесь свой 
ве лі зар ны па тэн цы ял.

ГутарыўІванЖдановіч

Су час ныя ІТ-тэх на ло гіі ў па ру су праць стаян ня ка ра на фі рус най ін фек цыі да юць маг чы масць знач на змен шыць коль касць рэ аль ных  
кан так таў па між людзь мі. Але праз “су свет ную па ву ці ну” па шы ра юц ца й фэй ка выя на ві ны ды ін фа ві рус ныя ін фек цыі, асаб лі ва  

не бяс печ ныя для юных душ і ро зу маў.

Валеры Ягораў і паэтэса Людміла Паўлікава-Хейдарава 
 на адной з прэзентацый. Мінск, 2018 г.
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“На след” бе ла ру сак з араб
скай кра і ны вы веў нас Вік тар 
Бай ка чоў з на рвскай су пол кі 
“Сяб ры”. Сам сяб руе з ін тэр
нэ там — і нам ра іць. Да слаў на 
па чат ку мая спа сыл ку на ві дэа 
ў Фэй сбу ку: Вік то рыя Ра дзі во
на ва, ад на з бе ла ру сак На рвы, 
чы тае верш Алё ны Дзег ця ро
вай “Яко га ко ле ру вай на”. Гэ та 
фраг мент ан лайнпра ек та. Яго, 
па тлу ма чыў Вік тар, за пус ці
лі бе ла рус кі з Іар да ніі: “Зза 
спе цы фі кі кра і ны ў іх у су по
лцы — ад ны жан чы ны”. Ну 
зу сім бе ла рус кая ней кая спе
цы фі ка! Бо звы чай на ж у кра і
нах Ус хо ду жан чы ны не над та 
ак тыў ныя ў са цы яль ным жыц
ці — аб мя жоў ва юц ца кан так
та мі з род ны мі, бліз кі мі. Ці не? 
За ха це ла ся ўдак лад ніць. Вік тар 
да слаў элект рон ны ад рас Ак
са ны Ча ме зы, ак ты віст кі Куль
тур наАсвет ніц ка га Аб’ яд нан ня 
Бе ла ру саў у Іар да ніі (КА А БІ). 
Да рэ чы, ці ка вае су гуч ча ў гэ тай 
аб рэ ві я ту ры з наз вай му суль
ман скай свя ты ні: Ка а ба.

Праз не ка то ры час бе ла рус ка 
да сла ла ў рэ дак цыю ад ка зы на 
пы тан ні, што нас ці ка ві лі. По
тым і здым кі. Эк за тыч ныя, але 
не на столь кі, як ча ка ла ся: па
ран джу ў Іар да ніі бе ла рус кі не 
но сяць. Ра ней мы не пі са лі пра 
су пол кі су пля мен ні каў з Бліз ка
га Ус хо ду. Хоць ін тэр в’ю ра дыё 
“Бе ла русь”Ак са на ўжо да ва ла.

З до пі су вы ні кае: Між на род
ны лі та ра тур ны пра ект “І сцер
ці па мяць час ні ко лі не па ві нен: 
Чы та ем пабе ла рус ку” за ду
ма ны да 75год дзя Пе ра мо гі ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не. “На
ша су пол ка ў су пра цы з Ам ба
са дай Бе ла ру сі ў Сі рыі пла на
ва ла ін шыя свя точ ныя ім прэ зы 
ў кан так це з су ай чын ні ка мі, 
але тут — ка ра на ві рус, — пі
ша Ак са на. — Вось і ўзнік ла 
ідэя ан лайнпра ек та. Вы ра шы
лі чы таць вер шы ці про зу бе

ла рус кіх пісь мен ні каў на тэ му 
вай ны. Ча му пабе ла рус ку? Мы 
ўваж лі ва со чым за куль тур ным 
жыц цём на Баць каў шчы не. 
Пры ем на за ўва жаць: ёсць тэн
дэн цыя да па шы рэн ня бе ла рус
кай мо вы, сфе раў яе ўжы ван ня 
праз роз ныя пра ек ты тэ ат ра мі 
ды му зея мі. Та му й вы ра шы лі: 
пра ект бу дзе на бе ла рус кай мо
ве. Не ка то рыя з на шых сяб роў 
жы вуць за ме жа мі Іар да ніі, яны 
так са ма ў ім паў дзель ні ча лі. Так 
па шы ры лі ся кан так ты, з’я ві лі ся 
но выя зна ём ствы. Вось і “Го лас 
Ра дзі мы” ўва гу звяр нуў…”.

Сё ле та пра ект, іні цы я ва ны 
бе ла рус ка мі з КА А БІ, пад тры
ма лі чы таль ні кі з 9 ін шых кра
ін: Бе ла русь, Укра і на, Лат вія, 
Эс то нія, Іта лія, Ір лан дыя, Тур
цыя, ЗША, Аб’ яд на ныя Араб
скія Эмі ра ты. На пра па но ву, мы 
зга да лі, ад гук ну ла ся су пол ка 
“Сяб ры” з На рвы, Цэнтр Бе ла
рус кай куль ту ры з Даў гаў піл са, 
су пол ка “Го лас Ра дзі мы” з Мі
ка ла е ва, Не апа літ ан ская аса цы
я цыя “BELLARUS”. Літп ра ект 

аха піў і ўсю Іар да нію: у га ра
дах Ака ба, Аман, Ір бід, Ма да
ба чы та лі вер шы пабе ла рус ку. 
Да лу чы лі ся й паэ ты! “Так ста
ла ся, што пер шы пра чы та ны 
верш — Кі ры ла Азім кі “Пом ні, 
брат ка!” — зной дзе ны быў ды 
ўхва ле ны аў та рам на пра сто рах 
Facebook! — згад вае Ак са на Ча
ме за. — Кі рыл не толь кі па дзя

ка ваў нам, але і ў Дзень Пе ра
мо гі, 9 Мая ка ля сцен Брэсц кай 
крэ пас ціге роя за пі саў ві дэа він
ша ван не ўсім са свя там. Па эт 
Ула дзі мір Гар дзей ка, паэ тэ са 
Лі лія Во ра на ва (Жу ра він ка) 
з ЦБК Даў гаў піл са, па этпе
сен нік Кан стан цін Цы буль скі, 
вер шы якіх чы та лі ўдзель ні кі, 
са мі ў пра ек це паў дзель ні ча лі, 
він ша ва лі ўсіх з Днём Пе ра
мо гі. Да та го ж нас пад тры маў 
на Баць каў шчы не Лі та ра тур ны 
му зей Пет ру ся Броў кі, а Мі ха
іл Ры ба коў, ды рэк тар Дзяр жаў
на га му зея гіс то рыі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, у він ша ван ні да 
Дня Пе ра мо гі звяр нуў ува гу, як 
важ на та кія пра ек ты ла дзіць у 
за меж жы: каб у роз ных кра і нах 
лю дзі ве да лі, што мы за на род”.

Ак са на Ча ме за з удзяч нас
цю ад зна чае пад трым ку з бо ку 
дып ла ма таў Ам ба са ды Бе ла ру сі 
ў Сі рыі: да рад цы Ана то ля Буг
рэн кі ды 2га сак ра та ра Аляк сея 
Зуб ко. І він ша ван не з 75год
дзем Пе ра мо гі ад Над звы чай на
га і Паў на моц на га Амбасадара 
Юрыя Але га ві ча Слу кі ста ла 
важ най вя хой пры рэа лі за цыі 
ін тэр нэтпра ек та: “Хо чац ца 
ўсім, хто нас пад тры маў, шчы ра 
па дзя ка ваць! Так здо ра ва ўда

ле чы ні ад Баць каў шчы ны ад
чу ваць ду хоў ную ед насць. Мы 
ўсе — бліз кія лю дзі! За ўва жу, 
што пра ект не за кан чва ем! Ён 
пра доў жыц ца ў на ступ ным го
дзе: з но вы мі сі ла мі ды, спа дзя
ем ся, з яшчэ боль шай коль кас
цю ўдзель ні каў з роз ных кра ін”.

На пы тан не, як уз нік ла су
пол ка КА А БІ, Ак са на Ча ме за 
па тлу ма чы ла: ёсць у Іар да ніі 
рус ка моў ная ды яс па ра — у 
асноў ным з жо нак ара баў і вы
пуск ні коў ВНУ бы лых са юз
ных рэс пуб лік СССР. Ды яс па
ра вель мі ак тыў ная, па ста ян на 
ў ру ху. А 17 ве рас ня 2018 го да 
прай шоў пер шы пры ём па кон
суль скіх пы тан нях у Амма не — 
яго ла дзі ла для бе ла ру саў Ам ба
са да Бе ла ру сі ў Сі рыі, Лі ва не ды 
Іар да ніі па су мя шчаль ніц тве. 
“На тым пры еме я па зна ё мі ла
ся з На дзе яй АльАлі мат, мы 
па ча лі ра зам пра ца ваць у Клу бе 
сяб роў рус кай куль ту ры ў Іар
да ніі “Над еж да”, — згад вае Ак
са на. — З ча сам зра зу ме лі: нам 
па трэб нае сваё на цы я наль нае 
са ма вы зна чэн не, ка лі мож на так 
ска заць. Ха це ла ся ла дзіць не ка
то рыя бе ла рус кія ім прэ зы як раз 
на род най мо ве, з бе ла рус кім ду
хам. Спя ваць пес ні, што чу лі ад 
ма маў, чы таць вер шы на род най 
мо ве. Мы з На дзе яй скан так та
ва лі ся з ак тыў ны мі зям ляч ка
мі Алай Фі лі по віч і Тац ця най 
Мі шчан кай — яны пра ца ва лі ў 
Ра сій скім куль тур ным цэнт ры. 
Пра па на ва лі ра зам ства рыць 
су пол ку бе ла ру саў — яны ідэю 
пад тры ма лі з ра дас цю”.

Кры ху больш пра тых, хто 
пра цуе ў су по лцы КА А БІ, пра 
пла ны яе ак ты віс так рас ка жам 
ін шым ра зам. Тым больш, што 
ў хут кім ча се не штач ка ці ка вае 
там ча ка ец ца: Ак са на Ча ме за 
пра тое на мяк ну ла. Хоць гэ та не 
каз кі “Ты ся ча й ад ной но чы”, 
але ж так са ма — інт ры га…

ІванЖдановіч

З лі ку са мых ці ка вых мас та коў 
XX — па чат ку XXі ста год дзя — 
і наш зям ляк ба рыс За бо раў, 
які доў гія га ды жы ве ў Фран цыі

Яго ная кні га “Тое, што нель га за
быць” вый шла ў СанктПе цяр бур зе 
не ма лым для сён няш ня га ча су на кла
дам:1500 асобнікаў. Гэ та ці ка вей шы 
рас по вед пра лёс май стра бе ла рус кай 
кніж най гра фі кі, які ў роск
ві це твор чай кар’ е ры па
кі нуў Са вец кі Са юз, Бе ла
русь.

Прай шло больш за ча
ты ры дзе ся ці год дзі пас ля 
ад’ ез да Ба ры са За бо ра
ва: спяр ша ў Аў стрыю, за
тым — у Фран цыю. У аў та
бія гра фіч най кні зе на ша га 
су час ні ка па да дзе ны апо вед 
пра тое, што ад бы ло ся за гэ
тыя га ды, як афор міў ся 
но вы воб раз мас та ка, які 
вы явіў ся бе яр кім жы ва піс
цам. “Па бія гра фіч най кан ве а д 
фак та да фак та аў тар вы бу доў вае кар ці

ну ду хоў на га й пра фе сій на
га ста наў лен ня, — чы та ем 
у вы да вец кай ана та цыі ад 
“Вита Но вы”, — вы кла дае 
сваё твор чае крэ да й по гля
ды на су свет ную куль ту ру. 
Апо вед уклю чае апі сан не 
тра гіч ных па дзей ва ен на га 

дзя цін ства ды ахоп лі вае ўсё 
да лей шае жыц цё аж но да 2018 го да, ка лі 
вы хо дзіць гэ тая кні га”.

Тэкст су пра ва джа ец ца рэ пра дук цы
я мі аў тар скіх ра бот з цык ла “Ма люн кі 
на пісь мах”. Ва ўспа мі нах пра свой лёс 
Ба рыс За бо раў до рыць чы та чам су стрэ
чы з Аляк санд рам Га лі чам, Бу ла там Аку
джа вай, Яў ге ні ем Еў ту шэн кам, Ба ры сам 
Іа ган со нам, Ата рам Іа се лі я ні, Ва сі лём 
Бы ка вым, На ву мам Кіс лі кам, Ры го рам 
Ба ра ду лі ным…

На га да ем, што пра цы жы ва піс ца Ба
ры са За бо ра ва зна хо дзяц ца сён ня ў ка лек

цы ях га ле рэі Уфі цы (Фла рэн цыя, Іта лія), 
Му зея Аль бяр ці на (Ве на, Аў стрыя), Му
зея Ма ціль дэн хох (Дарм штадт, Гер ма нія), 
Фон да Сенс бю ры (Нор віч, Анг лія), Дзяр
жаў най Трац ця коў скай га ле рэі, Дзяр
жаў на га Эр мі та жа, Дзяр жаў на га Рус ка га 
му зея (СанктПе цяр бург), До маму зея 
Мар ка Ша га ла (Ві цебск), На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Бе ла ру сі (Мінск) ды ін
шых му зе яў і пры ват ных збо раў.

КастусьЛадуцька

СУ ай чыН Ні Кі

культурны дыялог
бЛіЗКіЯ ЛюдЗі

Беларускі ў Іарданіі
У анлайн-праекце “І сцерці памяць час ніколі не павінен: Чытаем па-беларуску”, які запусцілі да Дня Перамогі 
актывісткі Культурна-Асветніцкага Аб’яднання Беларусаў у Іарданіі, паўдзельнічалі беларусы з розных краін

Ба рыс За бо раў — мас так Па мя ці
А святочны дзявочнік у іх — як на Бацькаўшчыне

Іарданскія беларускі з арабскім каларытам

ДаведкаГР.Ба рыс За бо раў на ра дзіў ся ў 1935 го дзе ў Мін ску, ён — сын мас та
ка Аб ра ма За бо ра ва. Ву чыў ся ў Мін скім мас тац кім ву чы лі шчы (194954), по тым у 
Ле нін гра дзе (Ін сты тут жы ва пі су, скульп ту ры й дой лід ства імя І. Я. Рэ пі на Ака дэ міі 
мас тац тваў СССР), ад куль у 1956м пе ра вёў ся ў Мас коў скі дзяр жаў ны мас тац кі ін
сты тут імя В. І. Су ры ка ва. За кон чыў яго 1961м па спе цы яль нас ці “мас так тэ ат ра”. 
Жыў да эміг ра цыі (1979) у Мін ску, быў сяб рам Са ю за мас та коў БССР (да 1979 г.), 
пра ца ваў у га лі не кніж най гра фі кі ды ў роз ных жан рах стан ко ва га жы ва пі су. Афор
міў шэ раг кніг, што вы хо дзі лі ў Бе ла ру сі, у тым лі ку збор нік вер шаў бал гар скіх 
паэ таў “Ад круч бал кан скіх”, “Вей, вет рык!” Я. Рай ні са, “Гам лет” і “Са не ты” У. 
Шэкс пі ра, “Вы бра ная лі ры ка” Я. Ку па лы, “Рас кі дач” Р. Ба ра ду лі на, “Ка роль Ма ці
уш” Я. Кор ча ка ды ін шыя. З 2014 го да мас коў скі ча со піс “Зна мя” дру ка ваў аў та
бія гра фіч ныя на тат кі Ба ры са За бо ра ва “То, что нель зя за быть”.
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таЛеНты

родНы КУт

Пры пы ніц ца ды агле дзец ца
Пе да гог і мас тач ка з Дра гі чы на Воль га Ман цэ віч ро біць шмат лі кія за ма лёў кі ў род ных мяс ці нах  
дзе ля та го, каб збе раг чы для на шчад каў, ама та раў даўніны ды ўсіх, хто ша нуе спад чы ну,  
сля ды гіс то рыі, ка ла рыт ныя пра явы жыц ця мяс цо ва га лю ду

Воль гу Ман цэ віч ве да юць у 
Дра гі чы не як та ле на ві тую мас
тач ку й вы клад чы цу ў та мтэй
шай Дзі ця чай шко ле мас тац тваў: 
ле тась яна ўзна ча лі ла ад дзя
лен не вы яў лен ча га мас тац тва. 
Воль га Мі ка ла еў на вель мі лю
біць род ны го рад, яго ныя ва ко
лі цы ды ўсё, звя за нае з іх гіс то
ры яй. “Дра гі чын хоць і не вя лі кі, 
але вель мі ўтуль ны, а яго гіс
то рыя — ба га тая й раз на стай
ная, — ка за ла яна мне. — Прос
та мы ін шым ра зам не за ўва жа ем 
што дзён най пры га жос ці, а трэ ба 
ня шмат: уся го толь кі пры пы ніц
ца ды агле дзец ца”.

Мас тач ку заў сё ды ці ка ві
ла гіс то рыя род на га краю. І 
не як са мо са бой атры ма ла ся, 
што па ча ла яна ў ма люн ках 
ад люст роў ваць знач ныя мяс ці
ны ма лой ра дзі мы, па каз ваць 
зем ля кам пры га жосць па лес
ка га краю. Воль га збе ра гае на 
па пе ры тое, што з ча сам мо жа 
не зва рот на сплыць у веч насць. 
Пра за ду му па каз ваць гіс то рыю 
ма лой ра дзі мы ў ма люн ках рас
каз вае: “Ка лі ву чы ла ся ў Коб
рын скім мас тац кім ка ле джы, 
ства ры ла трып ціх (кас цёл і два 
пра ва слаў ныя хра мы) у тэх ні цы 
ба цік. Ха це ла ся й больш ма ля
ваць род ныя мяс ці ны, але, як 
ка жуць, ру кі не дай шлі. А ка лі 
на “вы дат на” аба ра ні ла кур са
вую “Мой го рад”, ужо ў ча се 
ву чо бы ў Бе ла рус кім дзярж пе
ду ні вер сі тэ це імя Мак сі ма Тан
ка, то вель мі га на ры ла ся, што 
змаг ла рас ка заць пра сваё ста

ра даў няе мяс тэч ка. Па ду ма ла: 
ча му б за мест фо та не па да ваць 
ма люн кі? Шмат раз ва жа ла, ці 
бу дзе гэ та ці ка ва для ка гось ці 
ў на шым ча се. Трэ ба па спра ба
ваць! Вы клад ва ла для экс пе ры
мен ту ма люн кі ў сац сет ках, да
да ва ла да іх не вя лі кія апо ве ды 
пра род ны го рад. І не здар ма. Та
кіх цёп лых вод гу каў я на ват не 
ча ка ла! Гэ та быў доб ры сты мул 
для да лей шай пра цы”.

Воль га це шыць ся бе дум
кай, што яе ма люн кі й не ка му 
ін ша му “ад кры юць во чы” на 

яго ма лую ра дзі му. Шмат ці ка
вых за дум у ма ла дой мас тач
кі: на тхня юць бы лыя ма ёнт
кі, су час ныя вул кі рай цэнт ра. 
“Най перш я імк ну ся пе ра даць 
лю боў да род ных мяс цін сва ім 
вуч ням, — рас каз вае з за хап лен
нем. — Вель мі хо чац ца, каб мае 
вы ха ван цы га на ры лі ся ма лой 
ра дзі май, ра да ва лі ся роск ві ту 

яе”. Да рэ чы, па да печ ныя Воль
гі ўдзель ні ча юць у роз ных вы
ста вах і кон кур сах, і не толь кі ў 
Дра гі чы не. У 2012м, на прык
лад, іх ма люн кі паў дзель ні ча
лі ў кон кур се, што ла дзіў ся ў 
Кір гі зіі, пры чым ра бо це Іры ны 
Пунь ко там пры су дзі лі 1е мес
ца. Да сы ла лі дра гі чын цы тво ры 
й на між на род ны элект рон ны 
кон курс “Бла ка да Ле нін гра да”: 
са ма на стаў ні ца за ня ла 2е мес
ца, яе на ву чэн цы так са ма ў пры
зё рах ака за лі ся. У 1918м дып
лом пе ра мож цы з Ня сві жа, дзе 

ў сі ла вым по лі вы ста вы Паў ла 
Та тар ні ка ва пра хо дзіў кон курс 
“Ма люю гіс то рыю”, пры вез
ла Пaліна Іль ю чык. А ў па да
ру нак атры ма ла кні гу, ілюст
ра ва ную вя до мым гра фі кам, з 
яго аўтографaм. Ка лі ж ле тась 
ла дзіў ся ра ён ны пле нэр, то вы
ха ван цы Воль гі Мі ка ла еў ны 
ўпэў не на за ня лі аж но тры пры

за выя мес цы! Зра зу ме ла, не ўсе 
яны ста но вяц ца мас та ка мі, ад
нак до свед, на бы ты ў Дзі ця чай 
шко ле мас тац тваў — каш тоў ны 
сам па са бе. Ад ны звя за лі жыц
цё з ланд шафт ным ды зай нам, 
нех та — з на род ны мі мас тац кі
мі про мыс ла мі, ка гось ці баць кі 
скі ра ва лі на больш пры быт ко
вую спра ву. Але ж доб ры мас
тац кі густ, упэў не на Воль га, для 
лю бой пра фе сіі не бу дзе ліш нім.

Воль га Ман цэ віч два га ды 
та му прад ста ві ла сваю ра бо ту на 
між на род ны кон курс са цы яль на

знач ных пла ка таў “Люб лю те бя, 
мой край род ной!”, які ла дзіў ся 
ў Но ва сі бір ску (Ра сія). Вя лі кай 
ра дас цю бы ло, ка лі да ве да ла ся: 
за ва я ва ла там 1е мес ца ва ўзрос
та вай гру пе пас ля 30 га доў.

Муж Воль гі, Ва ле ры, так са
ма, як ка жуць, жы ве ў мас тац
тве, у ра мяст ве: вя дзе гур ток 
разь бы па дрэ ве ў вёс цы Пяр

ко ві чы. Два твор цы й су стрэ лі
ся ўпер шы ню, ка лі ў Дра гі чы не 
ла дзі ла ся вы ста ва ў пар ку на 
Дзень го ра да. Пры цяг ну лі ся 
бліз кія ду шы, і пры клад на праз 
год, згад вае Воль га, па яд на лі 
свае лё сы. Ця пер абод ва пра
цу юць у ад дзе ле куль ту ры Дра
гі чын ска га рай вы кан ка ма. На 
ўскрай ку рай цэнт ра па бу да ва лі 
вя лі кі й пры го жы дом, га ду юць 
дзвюх да чок. Ста рэй шая, На
сця, так са ма доб ра ма люе, грае 
на цым ба лах. А яко му за ня тку 
ад дасць пе ра ва гу — па ка жа час.

Спа дар Ва ле ры ўпэў не ны: 
ім з Воль гай па шан ца ва ла, што 
скла ла ся ў іх твор чая сям’я. 
Жон ка, жар туе, — гэ та вя лі кая 
й пры го жая сі ла: і пад ка жа, і 
па кры ты куе. Пра цу юць яны ў 
роз ных кі рун ках, та му ня ма ні 
су пер ніц тва, ні зайз драс ці. Гас
па дар імк нец ца за бяс пе чыць 
даб ра быт сям’і, да та го ж мно
гае на ся дзі бе зроб ле на яго пра
ца ві ты мі ру ка мі. А Воль га — 
ня змен ны кан суль тант, да та го 
ж лю біць удзель ні чаць у вы ста
вах, кон кур сах, ства рае ўтуль
насць у ха це. Ня даў на, ка за ла, 
пяць яе но вых кар цін упры го
жы лі ста ло вую ў мяс цо вым аг
ра га рад ку Но вая Па пі на.

РаісаМарчук.
Фота аўтара.

Вольга і Валеры

Гіс та рыч нае сэр ца Дра гі чы на —  
пе ра ся чэн не ву ліц Ле ні на і Каст рыч ніц кай

Па ром це раз Дняпроўска-Бугскі  ка нал па між  
Бел інам і Ма лі наў кай. Аква рэль, туш, па пе ра.

юбі лей ная вы ста ва мас та ка 
Ва сі ля ма лы шчы ца 
пры све ча на яго род ным 
мяс ці нам

Яшчэ 8 кра са ві ка 2020 го да ў 
Даў гаў піл скім Цэнт ры бе ла рус
кай куль ту ры (ЦБК) вы стаў ле
ны бы лі кар ці ны й скульп ту ры 
рыж ска га мас та ка з бе ла рус кі мі 
ро да вы мі ка ра ня мі Ва сі ля Ма лы

шчы ца. Ён — ча лец праў лен ня 
Аб’ яд нан ня мас та коўбе ла ру саў 
Бал тыі “Маю го нар” і Лат вій ска га 
та ва рыст ва бе ла рус кай куль ту ры 
“Сьві та нак”. Вы ста ва пры мер
ка ва на да юбі лею твор цы, пры
све ча на яго ма лой ра дзі ме. Зза 
скла да най эпі дэ мі я ла гіч най аб
ста ноў кі вы ста ва па куль да ступ
ная толь кі вір ту аль на (http://bkc.
daugavpils.lv/be/11newsru/372
yubilejnayavystavamastaka
vasilyamalyshchytsaprysvecha
narodnymmyastsinam),  яе 
афі  цый нае ад крыц цё, мяр ку ем, 

прой дзе ў плы ні за пла на ва ных 
Дзён бе ла рус кай куль ту ры.

Ра дзі ма спа да ра Ва сі ля — За
ход няе Па лес се: вёс ка Спо ра ва 
Бя ро заў ска га ра ё на Брэст чы ны. 
На ра дзіў ся ён 8 кра са ві ка 1960 го
да ў сям’і апра цоў шчы каў дрэ ва. 
Ву чыў ся ў Спо раў скай ся рэд
няй шко ле, за кон чыў Баб руй скае 
праф тэх ву чы лі шча і ў 1978м 
атры маў спе цы яль насць сто ля
рачыр во на дрэў шчы ка. А праз 
во сем га доў яго, ужо вы пуск ні ка 
Бе ла рус ка га тэ ат раль намас тац
ка га ін сты ту та, на кі ра ва лі пра
ца ваць га лоў ным мас та ком До ма 
куль ту ры Рыж ска га элект ра ме ха
ніч на га за во да.

З 1991га Ва сіль Ма лы шчыц 
зай ма ец ца разь бой па дрэ ве, рэ
стаў ра цы яй мэб лі для ін тэр’ ераў. 
А за ка зы ў яго бы ва юць вель мі 
ці ка выя. Не як ад наў ляў ста рыя 
драў ля ныя кі во ты бы лой бе ла
рус кай уні яц кай, а ця пер рус кай 
пра ва слаў най Тро іц кай царк вы 

ў Ры зе. Зра біў фай ную рэ стаў
ра цыю ды рас пі саў ку фар для 
му зей най экс па зі цыі ЦБК “Бе ла
рус кая хат ка”. Мас так ак тыў на 
да лу ча ны да гра мад ска га й твор
ча га жыц ця бе ла рус кай ды яс па
ры: быў стар шы нёй “Сьві тан ка” 
(1996–2000), ця пер — на мес нік 
стар шы ні твор чай су пол кі “Маю 
го нар”. У 2005м у Ры зе прай
шла пер шая пер са наль ная вы
ста ва Ва сі ля Ма лы шчы ца, а ў 
2006м Мі ніс тэр ства куль ту ры 
Лат віі ўзна га ро дзі ла яго гра ма
тай: за па шы рэн не бе ла рус кай 
куль ту ры ў гэ тай кра і не.

Ама та ры мас тац тва й жы ва
пі су Даў гаў піл са да во лі доб ра 
зна ё мыя з та ле на ві ты мі пра ца
мі мас та ка. У нас ла дзі ла ся ўжо 

не каль кі ка лек тыў ных вы стаў з 
удзе лам Ва сі ля: у плы ні пра ек
таў су пол кі “Маю го нар”. Ад на 
бы ла ў Даў гаў піл скім края знаў
чым і мас тац кім му зеі, дру гая — 
у ЦБК. Пра цяг плён най су пра
цы — аса біс тая вы ста ва твор цы 
ў Даў гаў піл се.

Спа да ра Ва сі ля шчы ра він
шу ем з юбі ле ем! Жа да ем зда
роўя, ся мей на га даб ра бы ту, 
твор чых пос пе хаў, энер гіі ды 
на тхнен ня на доў гія га ды!

МарыяПамецька, 
г. Даў гаў пілс.

Фо та з асабістага 
архіва В. Ма лы шчы ца.

Спо раў ская сі ла
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