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ІІ  Еў ра пей скія 
гуль ні  стар та ва лі 
21  чэр ве ня.  У  гэ ты 
ж дзень на ста ды ё не 
“Ды на ма” ў Мін ску за

вяр шы ла ся эс та фе та “По лы мя мі
ру”. Тра ды цыю за паль ваць агонь, 
які па ві нен згас нуць на за крыц ці 
Гуль няў,  еў ра пей скі  спар тыў ны 
фо рум  пе ра няў  ад  алім пій ска га. 
Яна  ады хо дзіць  ка ра ня мі  ў Ста
ра жыт ную  Грэ цыю.  Ан тыч ную 
тра ды цыю  ўпер шы ню  ад ра дзі лі 
на  Лет ніх  Алім пій скіх  гуль нях 
у Амстэр да ме  ў  1928  го дзе.  Ча
шу агню, якая бы ла ўста ноў ле на 
на  ста ды ё не  “Ды на ма”  яшчэ  да 
Алім пій скіх  гуль няў  1980  го да, 
ня даў на  ма дэр ні за валі:  у  но вай 
кан струк цыі  за кла дзе на  ідэя  яд
нан ня ўсіх  50 кра ін  ва кол Еў ра
пей скіх гуль няў 2019 го да.

У 1980м го дзе ў бе ла рус кай 
ста лі цы  агонь  за паль ваў  Аляк
сандр Мядз ведзь — трох ра зо вы 
алім пій скі  чэм пі ён,  ле ген да  бе
ла рус ка га  спор ту.  Ця пер,  амаль 
праз 40 га доў, Аляк сандр Ва сіль
е віч стаў ад ным з фа ке ла нос цаў. 
Сім ва ліч ную  ча шу  ў  Мін ску 
су стрэ лі  і  за па лі лі  на  пло шчы 
Дзяр жаў на га  сця га  17  чэр ве ня. 
Аляк сандр Мядз ведзь пра нёс яе 
і пе ра даў су час ным спарт сме нам 
і фа ке ла нос цам,  якія  і  да ста ві лі 
полымя на ста ды ён.

Цы ры мо нія  ад крыц ця  Еў
ра пей скіх  гуль няў  доў жы ла ся 
дзве з па ло вай га дзі ны. Яе ар га
ні за ва лі Бе ла рус кая дзяр жаў ная 
фі лар мо нія і “Арт Сити 5”, якая 
ўва хо дзіць  у  гру пу  кам па ній 

Іга ра Кру то га. Сцэ на рый цы ры
мо ніі  ад крыц ця  рас пра цоў ва ла 
бе ла рус кара сій ская  ка ман да,  у 
якую  ўвайшлі  беларускі  рэ жы
сёрпа ста ноў шчык  Аляк сандр 
Ва ві лаў  і  расійскі  рэжысёр, 
аператар  Аляк сей  Се ча наў,  які 
арганізаваў цы ры мо ніі  ад крыц
ця Уні вер сі я ды ў Ка за ні, Азі яц
кіх гуль няў у 2011 го дзе.

Са мым не за быў ным дзе ян нем 
для гле да чоў стаў па рад ат ле таў з 
50 кра ін Еў ро пы. На сцэ не агля дам 
у 360 гра ду саў вы сту пі лі больш за 
1300 ар тыс таў, ся род якіх і зор кі 
су свет най ве лі чы ні. Па коль кі яна 
кру ці ла ся,  усе  гос ці,  у  якім  бы 
мес цы  ста ды ё на  ні  зна хо дзі лі ся, 
змаг лі  ўба чыць  прад стаў лен не 
цал кам. Для ства рэн ня дэ ка ра цый 
бы ло вы ка ры ста на 90 тон су час
на га  вы со ка тэх на ла гіч на га  аб

ста ля ван ня.  Гэ та  цэ лая  сіс тэ ма 
ма біль ных эк ра наў, якія на поў ні
лі пра сто ру трох мер ны мі рэа ліс
тыч ны мі аб’ ек та мі. У цы ры мо ніі 
ад крыц ця бы лі вы ка ры ста ны тэх
на ло гіі  да поў не най  рэ аль нас ці. 
Каб  уба чыць  3Dэле мен ты  шоу, 
ула даль ні кі бі ле таў уста на ві лі на 
свае  смарт фо ны  або  план шэ ты 
бяс плат ны ма біль ны дадатак. Ён і 
да па мог ажыць вір ту аль ным аб’
ек там  на  элект рон ных  нось бі тах 
сва іх  гас па да роў.  Да рэ чы,  тыя, 
хто за стаў ся са чыць за маш таб най 
дзе яй ка ля эк ра наў тэ ле ві за раў, не 
змаг лі вы ка рыс таць гэ тую цу доў
ную маг чы масць.

Мас тац кае  прад стаў лен не 
ні ко га  не  па кі ну ла  абыякавым. 
Яно  бы ло  па дзе ле на  на  во сем 
бло каў. Кож ны з іх пры све ча ны 
асобнай  тэ ме,  на прык лад,  пад

ан ням і ле ген дам ся рэд не вякова
га  перыяду  Бе ла ру сі.  Па ша на 
бы ла ад да дзе на і твор час ці Ян кі 
Ку па лы, Яку ба Ко ла са, Мак сі ма 
Баг да но ві ча,  Яна  Бар шчэў ска
га. Ус па мі на лі ся і та кія вя до мыя 
асо бы, як Еў фра сін ня По лац кая, 
Усяс лаў  Ча ра дзей,  Фран цыск 
Ска ры на,  Ра дзі ві лы,  што  пра
сла ві лі  на шу  кра і ну.  Ба га тую, 
ці ка вую  куль тур ную  спад чы ну 
Бе ла ру сі прад ста ві лі на ста ды ё
не “Дынама” ў су час ным сты лі.

Як абя ца лі ар га ні за та ры, цы
ры мо нія  за крыц ця  будзе  мець 
іншую  праграму,  але  таксама 
насычаную. На  гэ ты  раз  гле да
чам  па ка жуць, што  ад бы ва ла ся 
на Гуль нях на пра ця гу тыд ня, а 
так са ма  спарт сме наў  у  мо мант 
пе ра мог і па ра жэн няў.

ГаннаЛагун

“Па ста рон ках ста ра даў ня га 
вя сел ля” пра вёў за ці каў ле ных 
ві цеб чу коў бе ла рус кі му зы ка, 
кам па зі тар, фальк ла рыст, 
пісь мен нік, вы клад чык, лі дар гур та 
“Эт на-трыа “Тро і ца” Іван Кір чук

На гэ тую тэ му ён вы сту паў у артпа бе 
“Тор вальд” для сту дэн таў кур саў “Мо ва 
на но ваВі цебск”,  якія  сам  жа  і  ад крыў. 

“Я ўдзяч ны лё су за тое, што ад ной з пер
шых рэ кан струк цый аб ра даў свя таў бы
ло ме на ві та ві цеб скае вя сел ле 1915 го да, 
сцэ на рый яко га рых та ва лі ў Нацыяналь
най  ака дэ міі  на вук  Беларусі,  пад бі ра лі 
тыя  ста ра даў нія  пес ні,  што  ўвай шлі  ў 
кам пактдыск  “Спад чы на  за гі нуў шых 
вё сак”. Мне ха це ла ся па ка заць пес ні з гэ
та га кам пактдыс ка, па раз ва жаць трош кі 
пра аб ра ды і свя ты, якія  іс ну юць у нас. 
Дзе нам на ву чыц ца так спя ваць, як на шы 
ба бу лі?..  На  ста ра даў нім  вя сел лі  ра ней 
гу ча ла да 400 пе сень. Сён ня, на жаль, мы 
іх не ве да ем. А яны ж бы лі абя рэ гам або 
му зыч най ма літ вай, мант рай для на шых 
прод каў”, — рас па вёў Іван Кір чук.

Свае ці ка выя апо ве ды ў часе вы сту
пу Іван Іва на віч “пе ра сы паў” шмат лі кі

мі пес ня мі — ні бы пяр лі на мі з каш тоў
ных па це рак.

Сам за спя ваў пес ню пра тое, як ка
лін ка  ка за ла,  што  цвіс ці  не  бу дзе,  ды 
вяс ной  за цві ла,  дзяў чы на  гаварыла, 
штоза муж не пой дзе, а як пры ехаў хло
пец, дык пай шла.

“Зра зу ме ла,  што  ў  ста ра даў нія  ча
сы  ні я кіх  му зыч ных  ін стру мен таў  не 
бы ло,  —  пра даў жаў  дзя ліц ца  вя до мы 
фальк ла рыст.   —  Усе  пес ні  спя ва лі ся 
ака пэль на,  без  су пра ва джэн ня.  Мо жа, 
та му і сем’і бы лі та кія моц ныя, бо сён ня, 
па афі цый най ін фар ма цыі, на 100 шлю
баў — 60  ска са ва ных. Та му што не  ве
да ем тыя тра ды цыі, па якіх на шы ба бу
лі і дзя ду лі вы хо дзі лі за муж і жа ні лі ся”.  
➔ Стар. 7
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Прай сці праз 
вай ну — 

і за стац ца  
ча ла ве кам
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Вы сТа Вы

Наш край  
лю бі мы —  
Бе ла русь
Да спар тыў на га фо ру му  
му зеі на шай кра і ны  
пад рых та ва лі вы ста вы, 
якія зна ё мяць з куль тур най  
і ду хоў най спад чы най  
бе ла ру саў

На цы я наль ны гіс та рыч ны му
зей Бе ла ру сі, на прык лад, ства рыў 
цэнтр бе ла рус кай куль ту ры ў вёс
цы спарт сме наў. Як рас ка заў нам 
ды рэк тар му зея Па вел Са по цька, 
гос ці ста лі цы змо гуць на свае во
чы  ўба чыць  там  бе ла рус кія  на
цы я наль ныя  строі,  му зыч ныя 
ін стру мен ты,  гра фіч ныя  тво ры, 
па зна ё міц ца з бе ла рус кі мі на род
ны мі про мыс ла мі і ра мёст ва мі. У 
цэнт ры пра цуе су ве нір ны кі ёск.

Спе цы яль на да ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў у сце нах гіс та рыч на га му
зея, што на ву лі цы К. Марк са, 12 у 
Мін ску, ад кры ла ся вы ста ва “Наш 
край  лю бі мы —  Бе ла русь”.  Яна 
зна ё міць  сва іх  на вед  ні каў  з  ду
хоў ны мі тра ды цы я мі бе ла рус ка га 
на ро да. Экс па зі цыя скла да ец ца з 
уні каль ных му зей ных прад ме таў 
эт на гра фіі і су час ных тво раў бе
ла рус кіх скульп та раў і мас та коў. 
Ся род  іх  та кія  пры зна ныя  май
стры, як Ле а нід Шча мя лёў, Ула
дзі мір Тоў сцік, Мі ка лай Кузь міч, 
Ула дзі мір  Сла бод чы каў,  Ры гор 
Сіт ні ца,  Ула дзі мір  Ва сюк,  Ала 
Не па ча ло віч, Та ма ра Ва сюк, На
тал ля Су ха вер ха ва  і Але на Оба
да ва. Вы ста ва бу дзе пра ца ваць да 
5 лі пе ня.

Куль тур ная  пра гра ма  ІІ  Еў
ра пей скіх  гуль няў  стар та ва ла  з 
1 мая 2019 го да. У ёй за дзей ні
ча на  каля  50  уста ноў  куль ту ры 
Мін ска, з якіх больш 20 му зе яў.

ВітаЗорына

Ра бі ўсё,  
на ват  

не маг чы мае!  
Стар. 2

Дні куль ту ры  
і тра ды цый  

кра ін ка ля  
Па ла ца спор ту

Стар. 3

Пес ні-абя рэ гі
аДВечНае

Сцэ на вер ціц ца, а вір ту аль насць за ва рож вае
сПарТыўНае сВяТа

На цы ры мо ніі ад крыц ця ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бы ло вы ка ры ста на 
ка ля 90 тон вы со ка тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня

Іван Кірчук

Парад атлетаў  — незабыўнае дзеянне для гледачоў
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Вы сТа Вы

Ра бі ўсё, на ват не маг чы мае!

”Рэ не санс” кі на сту дыі “Бе ла русь фільм”

Міжнародная вы ста ва фо та здым каў і карцін, прысвечаных спар тыў наму стылю 
жыц ця ад кры ла ся ў Мін ску

Хто прыедзе на базар?
На  імпрэзы Міжнароднага  фэсту  мастацтваў 

“Славянскі  базар  у  Віцебску”  прадалі  каля 
4045 тысяч квіткоў – гэта крыху больш за палову 
агульнай іх колькасці. Пра тое распавёў дырэктар 
форуму Глеб Лапіцкі  перад  выязным пасяджэн
нем  аргкамітэта  па  падрыхтоўцы  й  правядзенні 
фэсту.  З  іх  3000  былі  набытыя  за  мяжой:  у 
Швейцарыі, Ізраілі, Гвінеі, ЗША, Расіі, Латвіі ды 
іншых краінах.

Шмат квіткоў купілі ў Латвіі. На думку дырэк
тара форуму, таму спрыяе арганізацыя “бязвіза” 
для гасцей “Славянскага базару” з 74 краін све
ту  і  выхад  на  прамыя  onlineпродажы  ў  Латвіі 
ды Казахстане:  “Гэта  добры патэнцыял,  каб мы 
развівалі фэст не толькі як культурны, але і як ту
рыстычны брэнд”.

Нагадаем, што “Славянскі базар у Віцебску” 
пройдзе з 8 па 17 ліпеня. Урачыстая цырымонія 
й  галаканцэрт  адкрыцця  пройдуць  у  Летнім 
амфітэатры  11  ліпеня,  закрыцця  —  15  ліпеня. 
Дадатковыя  імпрэзы  запланаваны  на  810  і 
1617 ліпеня. 

Вы ста ва алім пій скіх  
уз на га род

Вы ста ва  алім пій скіх  уз на га род  і  ме да лёў  з 
пры ват най  ка лек цыі  вя до ма га  ра сій ска га  прад
пры маль ні ка  Ула дзі мі ра  Па та ні на,  пры све ча ная 
ІІ  Еў ра пей скім  гуль ням,  ад кры ла ся  ў  Мін скай 
ра ту шы. Ка лек цыя ўклю чае ка ля 400 экс па на таў. 
Ся род іх — за ла тыя, ся рэб ра ныя, брон за выя і па
мят ныя  зна кі,  куб кі,  ста ту эт кі  і  гор ны  Гуль няў 
роз ных га доў. Аўкцы ён ны кошт уз на га род ных ме
да лёў — ад 2 ты сяч дола раў да 250 ты сяч. Са мыя 
каш тоў ныя  з  іх  —  імян ныя.  Фа ке лы  каш ту юць 

ад 1,5  ты ся чы да 170  ты сяч дола раў — ца на  за
ле жыць ад ра ры тэт нас ці. На прык лад, да Гуль няў 
у Аль бер ві ле ў 1992 го дзе бы ло вы пу шча на ўся го 
100 фа ке лаў. Іх ды зайн рас пра ца ваў Фі ліп Старк, 
які  доб ра  вя до мы  ў  су свет ным  ды зай не.  Ёсць  у 
ка лек цыі  і ча ты ры куб кі чэм пі ё на, са мы да ра гі  з 
якіх быў вы пу шча ны да Гуль няў у Па ры жы ў 1924 
го дзе. У Мінск пры еха ла най больш ці ка вая з гіс
та рыч на га пунк ту гледжання част ка ка лек цыі. На 
вы ста ве  прад стаў ле ны  ўзна га ро ды  Алім пій скіх 
гуль няў пер шай па ло вы XX ста год дзя, уклю ча ю
чы пер шую Алім пі я ду су час нас ці 1896 го да ў Афі
нах і XV Алім пій скія гуль ні ў Хель сін кі 1952 го да, 
у  якіх  упер шы ню пры ня ла  ўдзел  збор ная СССР. 
Вы ста ва ўклю чае алім пій скія аб’ ек ты трох знач
ных  для  Бе ла ру сі  алім пі яд  апош ніх  дзе ся ці год
дзяў. Гэ та XXІІ Алім пій скія гуль ні 1980 го да, ка
лі на ста ды ё не “Ды на ма” ў Мін ску быў за па ле ны 
алім пій скі агонь. Гуль ні 1994 го да ў Лі ле ха ме ры, у 
якіх бы лыя са вец кія рэс пуб лі кі ўпер шы ню ўдзель
ні ча лі ў якас ці асоб ных ка манд. І зім няя Алім пі я да 
2014 го да ў Со чы, да пя ці дзе ся ці год дзя якой пры
мер ка ва на  ад крыц цё  алім пій ска га  вы ста вач на га 
пра ек та. Ка лек цыя вя до ма га ра сій скага прад пры
маль ні ка Ула дзі мі ра Па та ні на да лу чае да гіс то рыі 
і спад чы ны спар тыў на га ру ху і алім піз ма.

ПаматэрыялахБелТА

Калекцыя медалёў

У конкурсе маладых выканаўцаў 
на “Славянскім базары ў Віцебску” 

ад нашай краіны выступіць Іван Зданюк

Пад назвай “Спорт — гэ та вы со кае мас тац тва” пра
цуе  выстава  ў  На цы я наль ным  цэнт ры  су час ных  мас
тац тваў у Мін ску. Яна рэа лі зу ец ца ў ме жах культурнага 
пра ек та “Еў ра пей скія гуль ні — еў ра пей скае мас тац тва”. 
На выставе мож на ўба чыць работы фа то гра фаў і мас та
коў з 11 кра ін: Азер бай джа на, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Вя лі ка
бры та ніі, Гер ма ніі, Гру зіі, Іс па ніі, Літ вы, Поль шчы, Ра
сіі і Сла ва кіі. Гэ та больш за 500 ар хіў ных фо та здым каў, 

пла ка таў, ві дэа ма тэ ры я лаў і на ват скульп тур, якія ўда ла 
раз ме шча ны не толь кі на сце нах, але і ў пра сто ры. Для 
адлюстравання спар тыў ных спа бор ніц тваў, усе са юз ных 
спар та кі яд,  спар тыў ных  па ра даў,  пра цэ су  трэ ні ро вак 
за дзей ні ча на 15 экс па зі цый ных за лаў. Най боль шую ка
лек цыю ар хіў ных фо та здым каў і кі на ма тэ ры я лаў пра да
ста віў для вы ста вы Бе ла рус кі дзяр жаў ны ар хіў кі на фо та
фо на да ку мен таў. Фотавыстава ілюст руе культ зда ро ва га 
і моц на га це ла ў са вец кі пе ры яд (1940–1970 га ды). “Ар
хеа ло гія бе ла рус кай спар тыў най фа та гра фіі” — так па
зна ча на ля ўва хо ду ў за лы са спар тыў ным мі ну лым Бе
ла ру сі.

Ідэя  вы ста віць  ар хіў ныя  фо та здым кі  са вец ка га  ча су 
нават ар га ні за та рам вы ста вы спа чат ку па да ла ся спрэч най. 
Але  сён ня  дзя ку ю чы  гэ тым фо та здым кам  ста ла  ві да воч
на, на коль кі па зі тыў ным быў са вец кі спорт, на коль кі цес на 
ён  сплоч ваў  лю дзей. Мож на  па ба чыць,  як  ра бо чыя  пры
свя ча юць не каль кі хві лін вы твор чай за рад цы, як жы ха ры 
го ра да ад ма ло га да вя лі ка га ра зам зай ма юц ца фіз куль ту
рай, на коль кі жа да ныя для іх ма са выя спа бор ніц твы. Пры
чым, чор набе лыя фо та здым кі тых ча соў мо гуць даць фо ру 

цяперашнім ка ля ро вым у ліч ба вым фар ма це. З та кім вя лі
кім май стэр ствам і мас тац кім гус там яны вы ка на ны!

Су час ныя фо та здым кі асэн соў ва юць спорт і спарт сме
наў у ім паін ша му. “Ба раць ба за мас тац тва” — так на зы
ва ец ца пра ект аў та раў з Бе ла ру сі Мі ха і ла Гу лі на і Дзі ны 
Да ні ло віч. Мы ба чым фо та ад біт кі спарт сме наўба раць бі
тоў у поў ны рост пас ля трэ ні роў кі: іх це лы паспар тыў на
му пры го жыя, але гэта — толь кі “пра цоў ныя пры ла ды”, 
пот ныя і вы мушт ра ва ныя. А по бач з вы явай кож на га ба
раць бі та — буй ны  ад бі так  яго  ва чэй.  Здзіў ляе,  на коль кі 
свет лы мі, падзі ця чы доб ры мі і на ват без аба рон ны мі мо
гуць быць во чы у лю дзей, якія кож ны дзень вы хо дзяць на 
рынг, каб з кімсь ці зма гац ца. Праў да, не ва ўсіх…

Фотамастак  Аляк сандр  Абу хо віч  (Бе ла русь —  Поль
шча) па каз вае жан чы ну ў фех та валь най экі пі роў цы. На яе 
тва ры — мас ка, а ў ру цэ — ра пі ра. Але аў та ру ці ка ва, што 
ха ва ец ца пад гэ тай мас кай і як ад чу вае ся бе жан чы на без 
ра пі ры. Та му по бач — ма лень кі фо та ад бі так  з  яе  паў ся
дзён на га жыц ця, дзе яна без аба рон ная, у су кен цы і з рас
пу шча ны мі ва ла са мі.

Ці ка вы  і  пра ект  скульп та ра  з  Іс па ніі Ху ліо Ні е та. На 
20мят ро вай ме та ліч най  асно ве,  якая  ўста ля ва на  на  гор
ным схі ле ша сэ NORTHTENERІFE і бач ная з акон аў та
ма бі ляў, ён пі ша выразы, што пад ах воч ва юць да дзе ян ня. 
Змя няе  іх каля 10 ра зоў на ме сяц. Ад зін з та кіх выразаў 
мы мо жам пра чы таць і на фо та ад біт ку, што на вы ста ве ў 
Мін ску: “Ра бі ўсё, на ват не маг чы мае”.

21 скульп ту ру пры вёз у ста лі цу Бе ла ру сі Цэнтр Гей да ра 
Алі е ва з Азер бай джа на. Пры све ча ныя роз ным ві дам спор
ту скульп ту ры бы лі ство ра ны азер бай джан скі мі мастакамі 
яшчэ ў часе Еў ра пей скіх гуль няў2015 у Баку. Прэ зі дэнт 
фе дэ ра цыі пла ван ня і дэ пу тат пар ла мен та Азер бай джа на 
Хан лар Фа ці еў вы ка заў спа дзя ван не, што тра ды цыю пра
вя дзен ня вы ста вач ных пра ек таў у часе спар тыў ных гуль
няў пра доў жаць і ін шыя кра і ны.

Вы ста ва “Спорт — гэ та вы со кае мас тац тва” бу дзе пра
ца ваць да 4 жніў ня. Таксама ў ме жах пра ек та “Еў ра пей
скія  гуль ні  —  еў ра пей скае  мас тац тва”  ад кры ла ся  яшчэ 
ад на  вы ста ва  “Ка зі мір Ма ле віч  і  XXІ  ста год дзе”.  На  ёй 
мож на ўба чыць кар ці ну, як мяр ку ец ца, аў тар ства Ка зі мі ра 
Ма ле ві ча “Ча ла век з рыд лёў кай” (пры клад на 1920 го да) з 
фон даў Гро дзен ска га дзяр жаў на га гіс та рыч наар хеа ла гіч
на га му зея.  Бе ла рус кія мас та кі,  якія  пра даў жа юць  раз ві
ваць шко лу Ма ле ві ча  і  па  сён ня,  так са ма  па ка жуць  свае 
кар ці ны. У часе гэ тай вы ста вы пра хо дзяць круг лыя ста лы, 
тэ ма тыч ныя эк скур сіі і дыс ку сіі.

ГаннаЛагун

На плакатах — савецкія спартсмены

у хут кім ча се мож на бу дзе 
ўба чыць но выя бе ла рус кія 
філь мы

“Зроб ле на  на  “Бе ла русь філь
ме!”  —  так  на зы ва ла ся  прэскан
фе рэн цыя,  пра ве дзе ная  на пры кан
цы  мая  на цы я наль най  кі на сту ды яй. 
Жур на ліс там бы ло па ка за на не каль кі 
кі на сту жак,  якія  бу дуць  вы пу шча ны 
ў  хут кім  ча се.  Ся род  іх  мо ла дзе вы 
сіт ком  “Ілю зіі”,  гіс та рыч нае  фэн та
зі  “Аван ту ры  Пра нці ша  Вы рві ча”  і 
ва ен ная  кі на стуж ка  “Су дьба  дивер
санта”.  Ад бы ла ся  прэ зен та цыя  но
вых  рэ лі заў  сту дыі  да ку мен таль на га 
кі но “Ле та піс” і сту дыі ані ма цый ных 
філь маў.

Да рэ чы,  ге не раль ны  ды рэк тар 
“Бе ла русь філь ма” Ула дзі мір Ка ра чэў
скі  вы сту піў  з пры ві таль ным сло вам 
і ка рот кай пра мо вай у па віль ё не “Ка
фэ”, дзе зу сім ня даў на зды маў ся пер
шы ў на шай кра і не мо ла дзе вы сіт ком 
“Ілю зіі” з 16 се рый. Згод на з сю жэ там 
шас цё ра  сту дэн таў  рых ту юць  но вы 
спек такль,  каб  па збег нуць  за крыц ця 
свай го  сту дэнц ка га  тэ ат ра.  (Рэ жы
сёр — Іван Паў лаў). Сіт ком ад кры вае 
не  толь кі  но выя  ім ёны  ма ла дых  ак
цёраў, але і па пу ля ры зуе бе ла рус кую 
му зы ку: мо ла дзе выя му зыч ныя ка лек
ты вы так са ма зня лі ся ў філь ме. Не ка
то рыя  з  іх  вы сту пі лі  ў  дэ ка ра цы ях 
“Ка фэ” пе рад жур на ліс та мі, на прык
лад, гру па “Век тор Эго”.

У гля дзель най за ле быў па ка за ны 
афі цый ны  рэ ліз  са ма га  маш таб на га 
на цы я наль на га кі на пра ек та “Ку па ла”. 
Па коль кі  імя Ян кі Ку па лы вя до ма не 
толь кі  ў  Бе ла ру сі,  фільм  збі ра юц ца 
па ка заць і ў ін шых кра і нах. Ве ра год
на, што  трэй лер  бу дзе  пе ра кла дзе ны 
з бе ла рус кай на рус кую, ан глій скую і 
кі тай скую  мо вы.  Рэ жы сёр  кі на стуж
кі — Ула дзі мір Ян коў скі.  Яе  здым кі 
рас па ча лі ся мі ну лым ле там і вя лі ся не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў Літ ве, Ра сіі. 
Да рэ чы, га лоў на га ге роя філь ма грае 
лат вій скі акцёр Мі ка лай Шос так, які 
мае бе ла рус кія ка ра ні. У ро лі Паў лі
ны Мя дзёл кі зня ла ся Ве ра ні ка Пляш
ке віч,  актрыса  На цы я наль на га  ака
дэ міч на га  дра ма тыч на га  тэ ат ра  імя 
М. Гор ка га. Гэ ты мі дня мі ідзе ман таж 

ад зня та га  ма тэ ры я лу.  Пра цяг ласць 
філь ма  па він на  склас ці  2  га дзі ны 
40  хві лін.  На пе ра дзе  ў  “Ку па лы” — 
фес ты валь ны  пра гляд.  Больш шы ро
кае ко ла гле да чоў уба чыць кі на стуж ку 
ў 2020 го дзе.

Сён ня  у  вы твор час ці  “Бе ла русь
філь ма” зна хо дзяц ца сем кі на сту жак, 
яшчэ  ча ты ры  ча ка юць  сва ёй  чар гі. 
Паводле сло ў Ка ра чэў ска га, у год кі
на сту дыя мо жа вы пус каць да 40 філь
маў роз ных фар ма таў.

“Кі на ін дуст рыя  ва  ўсім  све це  — 
гэ та не прос та здым кі кар цін”, — не 
стам ля ец ца  паў та раць  ге не раль ны 
ды рэк тар  “Бе ла русь філь ма”.  На  яго 
дум ку, Бе ла русь не аб ход на ад кры ваць 
для кі на вы твор цаў з уся го све ту.

ВітаЗорына

Дырэктар Уладзімір Карачэўскі сустракае журналістаў у павільёне “Кафэ” 
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КаНцЭрТы

Дні куль ту ры і тра ды цый кра ін ка ля Па ла ца спор ту

Спар тыў ныя 
гуль ні  не  мо гуць 

абы сці ся  без фа на
таў. Яны на  спа бор
ніц твах вель мі жа да
ныя.  Для  заў зя та раў 
у  Мін ску  і  не  толь кі 

ар га ні за ва ны спе цы яль ныя мес
цы  ад па чын ку,  дзе  тыя маг лі  б 
су стрэц ца,  аб мер ка ваць  пе ра
мо гі  і  па ра жэн ні  спарт сме наў. 
Гэ тыя пля цоў кі так і на зы ва юц
ца — фанзо ны.

У часе ІІ Еў ра пей скіх гуль
няў яны ство ра ны ва ўсіх аб лас
ных цэнт рах Бе ла ру сі, а так са
ма  ў  Баб руй ску  і Ма ла дзеч на. 
Уся го — ка ля 10 пля цо вак. Тут 
вы сту па юць  леп шыя  бе ла рус
кія  вы ка наў цы  і  гурты,  пра во
д зяць  кон кур сы  і  ін тэр ак тыў
ныя гуль ні, за баў ля юць дзя цей, 
транс лі ру юць на эк ра ны га лоў

ныя па дзеі спар тыў ных спа бор
ніц тваў.

У  ста лі цы  пра цу юць 
3  фанзо ны:  “Па лац  спор
ту”,  “МінскАрэ на”  і  “Чы
жоў каАрэ на”.  Пер шай  з  іх 
па ча ла  пры маць  гас цей  фан
зона  ка ля  Па ла ца  спор ту.  Яе 
ад крыц цё  ад бы ло ся  на пя рэ
дад ні  Гуль няў,  19  чэр ве ня. 
На  ўра чыс тасць  прый шлі: 
кі раў ніц тва  фон ду  “Ды рэк
цыя  ІІ Еў ра пей скіх  гуль няў”, 
прад стаў ні кі  Мін гар вы кан
ка ма,  На цы я наль ных  і  Еў ра
пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў 
і  дэлегацый  з  іншых  краін. 
Свя та рас па ча ло ся кан цэр там 
Прэ зі дэнц ка га ар кест ра Бе ла
ру сі пад кі раў ніц твам Вік та ра 
Ба ба ры кі на  і  вы ступ лен ня мі 
ар тыс таў:  Рус ла на  Алях но, 
Ге ор гія  Кал ду на,  Іры ны  Да

ра фе е вай, Іва на Вы бі шчэ ві ча, 
Ксе ніі  Жук,  Алё ны  Лан ской, 
Аляк сея  Хляс то ва  і  Та ры э ла 
Май су ра дзэ. Увечары пра гра
му  пра доў жы лі  гурты  Drum 
Ecstasy, “Радиоволна”, “Тяни
тол кай”,  “Дроз ды”,  ка вэр
бэнд “ЁГурт” і ін шыя.

Па коль кі гэтая фанзо на но
сіць  між на род ны  і  на цы я наль
ны фар мат, там было вы ра ша на 
пра вес ці Дні куль ту ры і тра ды
цый  кра інудзель ніц  Гуль няў: 
20  чэр ве ня  —  Азер бай джа на, 
21 чэр ве ня — Із ра і ля, 22 чэр ве
ня — Вя лі ка бры та ніі, 23 чэр ве
ня — Гру зіі, 24 чэр ве ня — Іта ліі, 
25 чэр ве ня — Венг рыі, 26 чэр
ве ня — Укра і ны, 27 чэр ве ня — 
Тур цыі,  28  чэр ве ня  —  Лат віі, 
29  чэр ве ня  —  Ра сіі.  У  апош ні 
день  спаборніцтваў,  30  чэр ве
ня,  ка ля  Па ла ца  спор ту  бу дзе 
пра ве дзе ны  Дзень  куль ту ры  і 
тра ды цый Бе ла ру сі. Вы сту пяць 
гур ты “Чыс ты го лас”, “Яго ра ва 
ха та”,  “Па лац”,  Ана толь  Яр мо
лен ка  і  ан самбль  “Сяб ры”,  DJ 
Magіc Sound, DJ Gleb Glebov, DJ 
Shane. Фанзо на пры мае гас цей 
з 10.00 да 24.00. А ў дні ад крыц
ця і за крыц ця Гуль няў там мож
на будзе ба віць час аж но да 4ай 
га дзі ны ра ні цы.

Асаб лі ва  на сы ча най  бы
ла  пра гра ма  ў  дзень  ад крыц ця 
ІІ Еў ра пей скіх  гуль няў. На вед
ні каў фанзо ны “Па лац спор ту” 
па ра да ва лі  са ліс ты прад зю сер
ска га цэнт ра “Спа маш”, ка вэр
бэн ды  OK  Band  і  “Минское 

мо ре”,  спе ва кі Алё на Лан ская, 
Воль га Плот ні ка ва,  Тэа, Аляк
сей  Хляс тоў,  Гер ман,  са ліс ты 
Тэ ат ра  пес ні  Іры ны  Да ра фе
е вай,  гурты  “PROвокация”  і  
Lіtesound.  На  ма біль ных  эк ра
нах  транс лі ра ва ла ся  цы ры мо
нія  ад крыц ця  ІІ  Еў ра пей скіх 
гуль няў.  Пас ля  ча го  ад бы ло ся 

Brіght  Party  ар тыс таў  элект
рон най  сцэ ны  DJ  Shane,  DJ 
Magіc  Sound,  DJ  Gleb  Glebov, 
DJ Arston.

21 чэ р ве ня па ча лі пра ца ваць 
і  дзве  іншыя  фанзо ны.  Для 
“МінскАрэ ны”  вы бра ны  тан
ца валь ны фар мат, для “Чы жоў
каАрэ ны” — па пу ляр ны.

У часе ІІ Еў ра пей скіх гуль няў пра цуе ка ля  
10 фан-зон. Кож ная з іх мае свой фар мат.

Лесік з беларускімі дзяўчатамі на адкрыцці фан-зоны  
каля Палаца спорту 

Гандляры прапануюць прысмакі

Канцэрт лепшых беларускіх выканаўцаў

У  куль тур ную  пра гра му  ІІ  Еў ра
пей скіх  гуль няў  былі  ўклю ча ны  тры 
кан цэр ты  кла січ най  му зы кі:  12,  22  і 
23 чэр ве ня. 12 чэр ве ня кан цэрт ны се зон 
за вяр шыў  Дзяр жаў ны  ака дэ міч ны  сім
фа ніч ны ар кестр Бе ла ру сі. Яго га лоў ны 
ды ры жор  Аляк сандр  Ані сі маў  вы браў 
ра ры тэт ныя  тво ры:  опе ра  рус ка га  кам
па зі та ра  Мі ка лая  Рым ска гаКор са ка ва 
“Сказание о невидимом гра де Китеже и 
де ве Февронии”, якая да гэ туль у Мін ску 
не гу ча ла. Пер шае дзе ян не опе ры вы ка
на лі му зы кан ты ар кест ра, са ліс ты Іры на 
Кры ку но ва  (са пра на)  і  Вік тар Мен дзе
леў (тэ нар). Не гу чаў раней у Мін ску і 

сім фа ніч ны эпі лог рус ка га кам па зі та ра 
Аляк санд ра  Ба ра дзі на  з  опе ры  “Мла
да”.  У  дру гім  ад дзя лен ні  мож на  бы ло 
па чуць Сім фо нію № 1 Сяр гея Рах ма ні
на ва,  якую  слу хач  змог  аца ніць  па раў
наль на ня даў на.

22  чэр ве ня  прай шоў  “Вя лі кі  фар
тэ пі ян ны  ма ра фон”.  Яго  іні цы я та рам 
стаў бе ла рус кі пі я ніст, ды рэк тар улас
най му зыч най шко лы Ар цём Шап лы
ка:  яму  па шчас ці ла  паў дзель ні чаць  у 
ана ла гіч ным праекце ў Іс па ніі, які доў
жыў ся з 10 да 22 га дзін. “Я вель мі ра ды, 
што Бел дзярж фі лар мо нія пад тры ма ла 
ідэю,  і мая ма ра ўва со бі ла ся ў рэ аль
насць”, — рас ка заў Ар цём Шап лы ка. 
На ват у фае Бел дзярж фі лар мо ніі бы ло 
ўста ноў ле на сва бод нае пі я ні на, на якім 
кож ны  мог  па спра ба ваць  па йг раць. 
“Та ко га ні ко лі не бы ло, каб са бра лі ся 
ўсе пі я ніс ты Бе ла ру сі: ад па чы на ю чых 
да на род ных. Усіх аб’ яд наў ма ра фон, і, 
па вер це, гэ та не ляг чэй, чым пра бег чы 
42 кіламетры”, — падзяліўся мас тац
кі  кі раў нік  Бел дзярж фі лар мо ніі Юры 
Гіль дзюк.  Апош нім  кан цэр там  ма ра
фо на  ста ла  ўні каль ная  пра гра ма  пад 
наз вай  “Вір ту о зы  сцэ ны.  Фар тэ пі ян
ныя ду э лі. Ну ма ры ў 4–6 рук”. Ці ка ва, 
што  па тра піць  на  “Вя лі кі  фар тэ пі ян
ны  ма ра фон”  мож на  бы ло  зу сім  бяс
плат на,  за рэ гіст ра ваў шы ся  на  сай це 
mіnsk2019.classіcalmusіc.by.  Ма рыя 
Бан да рэн ка,  за сна валь нік  пра ек та 
“Мир классической музыки”, рас ка за
ла, што гэты сайт пра доў жаць на паў
няць і пас ля пра вя дзен ня ма ра фо ну. На 

ім  мож на  бу дзе  знай сці  ін фар ма цыю 
пра бе ла рус кіх пі я ніс таў, а так са ма за
бра ні ра ваць бі ле ты.

23 чэр ве ня ад быў ся яшчэ адзін кан
цэртпаэ ма  “Лун ный  свет”.  У  пра гра
ме — му зы ка  італь ян ска га кам па зі та ра 
Ан то ніа  Ві валь дзі,  ар ген цін ска га  му
зы кан та і кам па зі та ра Аста ра П’я цо лы, 
ня мец када цка га кам па зі та ра  і пі я ніс та 
Фрыд ры ха  Ку лау,  аме ры кан ска га  кам
па зі та ра  па пу ляр най  му зы кі  Га раль да 
Ар ле на, фран цуз ка га кам па зі та ра Кло да 
Дзе бю сі,  ня мец ка га  кам па зі та ра  Іа га на 

Се басць я на Ба ха, італь ян ска га кам па зі
та ра і спе ва ка Джу ліа Ка чы ні, ня мец ка
га  кам па зі та ра  Люд ві га  ван  Бет хо ве на 
і  ін шых. У гэ тым кан цэр це энер ге ты ка 
жы во га  гу чан ня  кла січ ных  му зыч ных 
ін стру мен таў, вакал  і танец спа лу чы лі
ся ў адным дзеянні.

Шмат лі кі мі кан цэр та мі, акра мя трох, 
уклю ча ных  ў  куль тур ную  пра гра му 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, за вяр шы ла 81ы 
се зон Бе ла рус кая дзяр жаў ная фі лар мо
нія.  Наступны  сім фа ніч ны  кан цэрт ны 
се зон рас пач нец ца 20 ве рас ня.

Кла січ ная му зы ка для спарт сме наў 
Удзельнікі і гос ці ІІ Еў ра пей скіх гуль няў атры ма лі аса ло ду ад кла січ най му зы кі і аца ні лі, на коль кі доб ра  
ў Бе ла ру сі раз ві та ака дэ міч нае му зыч нае вы ка наль ніц тва

На прэс-канферэнцыі ў Белдзяржфілармоніі

Аўтар паласы Ганна Лагун
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Беларусы за мяжой

ГіСторыя

Ля вон Рыд леў скі на ра дзіў ся 
2 каст рыч ні ка 1903 го да у мяс
тэч ку  Уль я на ві чы  Сен нен ска
га  па ве та  Ма гі лёў скай  гу бер ні 
(ця пер  Сен нен скі  ра ён  Ві цеб
скай  воб лас ці).  Ка ля  1908  го
да пе ра ехаў з баць ка мі ў  го рад 
Слуцк. У ча со пі се  “Кан так ты  і 
дыя ло гі” бы ла зме шча на ін фар
ма цыя аб тым, што баць ка Ля во
на  быў  ак цыз ным  чы ноў ні кам. 
Па  звест ках,  апуб лі ка ва ных  у 
Па мят ных кніж ках Мін скай гу
бер ні за 1913, 1914 і 1915 га ды, 
Рыд леў скі  Дзя мен цій Мі ка ла е
віч пра ца ваў у Слуц кай жа но чай 
гім на зіі, зай маў па са ду пі са ра і 
ра хун ка во да. Вя до ма, што баць
ка вы піс ваў га зе ту “На ша Ні ва”, 
дзя ку ю чы  гэ та му  вы дан ню  яго 
сын  і па зна ё міў ся з бе ла рус кім 
дру ка ва ным сло вам.

У  14га до вым  уз рос це  Ля
вон  ужо  ву чыў ся  ў  Слуц кай 
(бе ла рус кай)  зем скай  гім на зіі, 
якая  бы ла  ўтво ра на  ў  лі пе ні 
1917  го да  па  іні цы я ты ве  ка
мі са ра  Слуц ка га  па ве та  пры 
Ча со вым  ра сій скім  ура дзе  Ра
дас ла ва Аст роў ска га  (ён жа  яе 
пер шы  ды рэк тар)  і  пра іс на ва
ла  да  1920  го да.  На ву чаль ная 
пра гра ма бу да ва ла ся на асно ве 
прад ме таў,  якія  вы кла да лі ся 
ў  да рэ ва лю цый ных  ра сій скіх 
гім на зі ях.  Да рэ чы,  у  мяс цо вай 
муж чын скай гім на зіі Слуц ка да 
рэ ва лю цый ных па дзей 1917 го
да вы кла да лі ся ня мец кая і фран
цуз кая мо вы. Боль шасць на вук 
гім на зіс ты Слуц кай бе ла рус кай 
гім на зіі вы ву ча лі на рус кай мо
ве, вы клю чэн не скла да лі но выя 
дыс цып лі ны на род най мо ве — 
бе ла рус кая  мо ва  (аба вяз ко вы 
прад мет),  гіс то рыя  і  геа гра фія 
Бе ла ру сі (фа куль та тыў на).

Пры гім на зіі вуч ні Ян ка Ра
куць ка,  Сяр гей  Бу сел  і  ін шыя 
ства ры лі  ле там  1917  го да  бе
ла рус кую  ма ла дзёж ную  ар га
ні за цыю  “Па па рацьКвет ка”. 
У  яе  рабоце  пры ма лі  ўдзел 
Р. Аст роў скі,  С. Пет ра шке віч, 
А. Ба ра ноў скі,  Ф. Шан тыр, 

П. Жаў рыд,  М. Асьвя цім скі, 
У. Га лу бок  і  ін шыя  бе ла рус кія 
дзея чы.  Ар га ні за цыя  скла да
ла ся  з  тэ ат раль най,  куль тур
наасвет най,  лі та ра тур надра
ма тыч най,  ха ра вой  сек цый.  У 
час  поль скай  аку па цыі  (1919–
1920 гг.) гур ток па шы рыў сваю 
дзей насць на  ўвесь Слуц кі  па
вет, вы да ваў ча со піс “На ша Ка
ля і на”,  які  ста яў  на  па зі цы ях 
бе ла рус кіх эсэ раў.

Ак ты віс ты  гурт ка  ўдзель
ні ча лі  ў  ан ты поль скім  пад
поль ным  і  пар ты зан скім  ру ху. 
Не ка то рыя  гім на зіс ты,  у  тым 
лі ку  і  Ля вон  Рыд леў скі,  пры
ма лі ўдзел у Слуц кім паў стан ні 
1920 го да. 

З  1921  го да Ля вон  Рыд леў
скі — у Віль ні. Ву чыў ся ў Ві лен
скай бе ла рус кай гім на зіі, за кон
чыў  там  ся рэд нюю  аду ка цыю. 
Атры маў  ма ту ру  (эк за ме ны 
для  вы пуск ні коў  гім на зій,  якія 
слу жы лі  про пус кам  у  вы шэй
шую аду ка цыю) у 1923 го дзе  і 
па рэ ка мен да цыі свай го бы ло га 
ка ман дзі ра  А. Со калКу ты лоў
ска га  па ехаў  у  Пра гу  па  дып
ло м аб вы шэй шай аду ка цыі. У 
1928 го дзе скон чыў аг ра на міч
ны  фа куль тэт  По лі тэх ніч на га 
ўні вер сі тэ та  па  спе цы яль нас ці 
“ін жы нер  аг ра на міч ных  на
вук”.  На  эка на міч ным  фа куль
тэ це той жа вну на пра ця гу го да 
вы ву чаў  сель ска гас па дар чую 
эка но мію. У 1929 го дзе эміг ры
ра ваў у Фран цыю, дзе зай маў ся 
ар га ні за цы яй  эміг ранц кіх  ася
род каў ў Вер пелье, Па ры жы. У 
га ды  Дру гой  су свет най  вай ны 
Ля вон Рыд леў скі стаў удзель ні
кам фран цуз ка га  Су пра ціў лен
ня, ва я ваў на поўд ні Фран цыі.

Пас ля вай ны Рыд леў скі пра
цяг ваў  ак тыў ную  гра мад скую 
дзей насць,  зай маў ся  на ву кай. 
У  1945–1947  га дах  вы пус каў 
ра зам са сва і мі ад на дум ца мі га
зе ту “Бе ла рус кія на ві ны”, уся го 
вый шла 8 ну ма роў. Га зе та дру
ка ва ла ся  кі ры лі цай  у  яе  вер сіі 
да  1933  го да,  рэ дак цыя  раз мя

шча ла ся  ў  не вя ліч кай  ква тэ ры 
на  ву лі цы  Грав’е,  65.  Мер ка
ва ла ся, што га зе та бу дзе вы хо
дзіць адзін раз на ме сяц, але з 
та кой  пе ры я дыч нас цю  вый шлі 
толь кі № 1–3 га зе ты. У кра са ві
ку 1946 го да вый шаў аб’ яд на ны 
вы пуск  (№  3–4)  за  са ка вік  — 
кра са вік. Чар го вы № 1 (6) “Бе
ла рус кіх  на він”  зза  фі нан са
вых праб лем вый шаў у сту дзе ні 
на ступ на га 1947 го да на вась мі 

па ло сах. Свет уба чы лі са ка віц
кі № (7) за 1947 г., а № 3 (8) ад 
28 чэр ве ня стаў апош нім вя до
мым ну ма рам вы дан ня.

Га зе та,  ар га ні за ва ная  Аб’ яд
нан нем  бе ла рус кіх  ра бот ні каў  у 
Фран цыі, асвят ля ла жыц цё хрыс
ці ян ска га  сін ды ка та СФТС. Сін
ды кат  вы кон ваў  тыя  ж  функ
цыі, што і пра фе сій ныя са ю зы ў 
БССР:  “спра вы  аба ро ны  са цы
яль ных, эка на міч ных і юры дыч
ных праў”. У № 1 вы дан ня быў 
зме шча ны  ар ты кул  пад  наз вай 
“Сын ды ка лізм  і  бе ла ру сы”,  дзе 
тлу ма чы ла ся  ро ля  Фран цуз ка га 
хрыс ці ян ска га  сін ды ка та  СФТС 
у  бе ла рус кім  ру ху.  Га зе та  ме ла 
па ста ян ную  руб ры ку  “Сын ды
каль ныя  на ві ны”.  На  ста рон ках 
“Бе ла рус кіх  на ві наў”  атры ма ла 
па ста ян ную “пра піс ку”  руб ры ка 
“Бе ла рус кая хро ні ка”  і  “Бе ла ру
сы Фран цыі”.

Шмат  мес ца  на  ста рон ках 
га зе ты  зай ма лі  гіс та рыч ныя 
ма тэ ры я лы,  боль шасць  якіх 
скла да ла ся  з  на ры саў пра пэў
ных  асоб.  У  №  1  (Бе ла рус кія 
на ві ны, 1945, 25 снеж.) быў на
дру ка ва ны  на рыс  пра  ксян дза 
Він цэн та Гад леў ска га, які ў час 
Дру гой  су свет най  вай ны  ар га
ні за ваў  пад поль ную  дзей насць 
Бе ла рус кай на цы я наль най пар
тыі, што су праць ста я ла фа шыс
там. У № 2 (Бе ла рус кія на ві ны, 
1946,  24  лют.)  на  пер шай  ста
рон цы змя шчаў ся ма тэ ры ял да 
350х  угод каў  Бе рас цей скай 
уніі.  У  гэ тым  жа  ну ма ры  на
дру ка ва ны  на рыс  пра  Ала і зу 
Па шке віч — “па эт ку, зма гар ку, 
пі я нэр ку  бе ла рус кіх  жан чын”. 
Прак тыч на  ў  кож ным  ну ма ры 
га зе ты  дру ка ва лі ся  ана лі тыч
ныя ар ты ку лы. 

“Бе ла рус кія  на ві ны”  дру ка
ва лі і тво ры лі та ра та раў. Ся род 
аў та раў бы лі як вя до мыя паэ ты, 
так  і  ма ла вя до мыя.  Не ка то рыя 
вер шы  ўво гу ле  не  ме лі  под пі
су.  За ха ва ла ся  не  вель мі  шмат 
звес так пра тых, хто па ста ян на 
пра ца ваў у рэ дак цыі, рых та ваў 
ар ты ку лы  да  дру ку.  Асоб ныя 
ма тэ ры я лы  бы лі  пад пі са ныя 
псеў да ні ма мі ці  крып то ні ма мі: 
М. Лю ціч,  Пры сут ны,  Ст.  Эм., 
А. К.,  М. Л.,  Л. Чыр ко,  В. К., 
М. Лют.,  В. Ско паў ка.  Вы клю
чэн нем  з’яў ля юц ца пуб лі ка цыі 
Мі ко лы  Аб рам чы ка  і  Ля во на 
Рыд леў ска га, які пад піс ваў сва
ім проз ві шчам рэ дак тар скія ма
тэ ры я лы.

На  ста рон ках  га зе ты  час
та  вы хо дзі лі  ма тэ ры я лы  і  пра 
па дзеі ў БССР, у асноў ным  ін
фар ма цый ныя  па ве дам лен ні: 
удзел  Бе ла ру сі  ў  Кан грэ се  са
юз ных  Дзяр жаў,  стан  эка но
мі кі БССР  і  інш. У № 2  (7) ад 
25 са ка ві ка 1947 го да цэ лая па
ла са  бы ла  пры све ча на  ацэн цы 
ра шэн ня Кан грэ са аб пе ра да чы 
Бе ла стоц кай  воб лас ці  ў  склад 
Поль шчы. Аў тар за ўва жыў, што 
ка лі  вы зна чаць  ме жы  ў  ад па
вед нас ці з унёс кам на ро даў Еў
ро пы ў пе ра мо гу над Гер ма ні яй, 
то Бе ла русь маг ла б, як мі ні мум, 

атры маць  бы лыя  ўсход не прус
кія  зем лі.  Але  та ко га,  каб  ад 
яе  яшчэ  ад рэ за лі,  ні хто ча каць 
не  мог.  У  гэ тым  аб ві на вач ваў
ся,  у  пер шую  чар гу,  бе ла рус кі 
ўрад, які не па спра чаў ся з та кім 
не спра вяд лі вым  ра шэн нем,  а 
так са ма Маск ва,  якая  не  ўліч
ва ла  эт на гра фіч ных межаў Бе
ла ру сі.

У ся рэ дзі не 1947 го да га зе
та “Бе ла рус кія на ві ны” спы ні ла 
свой вы хад. У 1948 го дзе Лявон 
Рыдлеўскі вы даў у Па ры жы ін
фар ма цый ную кні гу пра Бе ла
русь  на  фран цу скай  мо ве  пад 
наз вай “BІELORUSSІE. Apercu 
sommaіre de l’Hіstoіre de la Natіon 
bіelorussіenne et du mouwement 
de  Lіberatіon  Natіonaleparlung. 
Dіp. L. Rydlevskі, ancіen comba
tant volontaіre de  l’armee bіelo
russіenne  (1920),  de  l’armee 
fran saіse  (1939)”.  У  ліс та па дзе 
та го ж  го да  на  1м  су свет ным 
з’ез дзе бе ла рус кай эміг ра цыі ён 
вы бра ны  стар шы нёй  “Су свет
на га  аб’ яд нан ня  бе ла рус кай 
эміг ра цыі”.  Ка лі  ў  1951  го дзе 
ўтва рыў ся  Бе ла рус кі  Ін сты тут 
на ву кі і мас тац тва (БІ НіМ), Ля
вон Рыд леў скі стаў яго сяб рам, 
да па мог  гэ тай на ву ко вай  ар га
ні за цыі  зда быць важ ныя да ку
мен ты ар хіў на га ха рак та ру.

Зза  па гар шэн ня  зда роўя 
па  за пра шэн ні  бе ла рус ка га  ка
та ліц ка га  свя та ра  Чэс ла ва  Сі
по ві ча ўлет ку 1953 го да Ля вон 
Рыд леў скі  пе ра ехаў  жыць  у 
Лон дан,  дзе  скла даў  біб лі яг
ра фію  бе ла ру сі кі  біб лі я тэ кі 
Бры тан ска га му зея, ін шых біб
лі я тэк  Лон да на.  Не  за вяр шыў 
пра цу  зза  цяж кай  хва ро бы  і 
па мёр  ад  ра ку  24  каст рыч ні ка 
1953 го да у ад ным са шпі та ляў 
ста лі цы Вя лі ка бры та ніі на 51м 
го дзе жыц ця.

Га зе та  “Бе ла рус кія  на ві ны” 
(№ 1, 25 снеж ня 1945 — № 3 (8), 
25 чэр ве ня 1947 г.), якую рэ да га
ваў Ля вон Рыд леў скі, за да ла тон 
ас тат няй  эміг ранц кай  прэ се.  У 
той час, ка лі вы да вец кая спра ва у 
ла ге рах DP бы ла пад  за ба ро най, 
“Бе ла рус кія на ві ны” бы лі га лоў
ным  бе ла рус кім  пе ры я дыч ным 
вы дан нем  на  эміг ра цыі.  На  яго 
ста рон ках  змя шча ла ся  ін фар ма
цыя  аб  па чат ку  вы дан ня  ін шых 
га зет і ча со пі саў бе ла рус кай ды
яс па ры ў за меж жы. Ужо 31 каст
рыч ні ка  1947  го да  ў  ФРГ  ста ла 
вы хо дзіць  што тыд нё вая  га зе та 
“Баць каў шчы на”,  якая  за мя ні ла 
“Бе ла рус кія  на ві ны”.  Праз  тры 
га ды (у 1950 г.) на зме ну “Баць
каў шчы не”  прый шоў  “Бе ла рус” 
(ЗША). Але і дру гая, і трэ цяя га
зе ты аба пі ра лі ся на зда быт кі пер
ша га вы дан ня пас ля ва ен най хва лі 
эміг ра цыі — “Бе ла рус кіх на він”.

ПётрДарашчонак,
да цэнт ка фед ры ме ды я ло гіі 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ, 
кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук

Ля вон Рыд леў скі 
ма рыў пра Случ чы ну
Не так даў но, на пры кан цы мі ну ла га го да, споў ні ла ся 115 гад оў з дня на ра джэн ня Ля во на Рыд леў ска га 
(2.10.1903–24.10.1953, Лон дан) — гра мад ска-па лі тыч на га і куль тур на га дзея ча, рэ дак та ра га зе ты  
«Бе ла рус кія на ві ны» (Фран цыя, 1945–1947 гг.)

Лявон Рыдлеўскі з зямлячкамі

Будынак Віленскай беларускай гімназіі,  
у якой вучыўся Лявон Рыдлеўскі
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Не аб ход ная прад мо ва
На шы  ста лыя  чы та чы  зга

да юць  Свят ла ну  Януш ке віч: 
як  на стаў ні цу  бе ла рус кі  з  Эс
то ніі,  так са ма  пе да го га  Ні ны 
Пэ эр ны  (ро дам  са  Жло бі на, 
у  дзя воц тве  —  Су ха рук).  Па
мя та е це  тэкст  “На стаў ні ца  як 
род ная  ма ту ля”?  Ён  вый шаў  з 
пад за га лоў кам  “Удзяч ная  ву
ча ні ца  Ні на  Пэ эр на  вы да ла  ў 
Эс то ніі кні гу вер шаў “Жизнен
ные  перекрестки”,  на  вок лад
цы  якой  па зна ча на  су аў та ркай 
і яе лю бі мая на стаў ні ца з Мін
ска  Свят ла на  Януш ке віч”  (ГР, 
1.02.2018).  Ду шэў ная  тэ ма,  ці
ка вая гіс то рыя пра тое, як ста лі 
род ны мі  чу жыя  лю дзі.  Не  мо
гуць нас не ра да ваць пры кла ды 
люд ской  пры яз нас ці,  род нас ці 
ду хоў най: “У све це, за ві ру са ва
ным злос цю, ня на віс цю, пя чор
ным  “баб ствам”плят кар ствам 
ды  цы ніч ным  “муж лан ствам”, 
не па ра зу мен ня мі  на ват  між 
людзь мі  крэў ны мі,  гэ та  —  як 
пра рыў  у  но вую  рэ аль насць.  І 
на дзея, што Лю боў ка ліне будзь 
і там пе ра мо жа, дзе па куль пра
вяць баль (ша баш) зу сім ін шыя 
ба гі”.

У тэкс це па да дзе ны зды мак, 
на якім Свят ла на Януш ке віч з яе 
бы лы мі ву ча ні ца мі. Пры вод зяц
ца сло вы Ні ны Пэ эр ны: “Вель мі 
ра да, што  ўда ло ся  мне  вы даць 
на шу  агуль ную  са  Свят ла най 
Аляк се еў най кні гу вер шаў. Гэ та 
вель мі да ра гі для мя не ча ла век, 
мы з ёй — як ма ма й дач ка. Ёсць 
яшчэ ў яе бліз кія ву ча ні цы, дык 
мы  яе  ўсе  ма мач кай  за вем.  А 
ка лі мая  род ная ма ма па мер ла, 
то су стра ка ем ся час та, ра зоў па 
шэсць на год. Як толь кі я ў Мін
ску,  то  й Свят ла ну Аляк се еў ну 
пра вед ваю”. Яна “пры ня ла пад 
крыль ца” 14га до вых дзяў ча так 
у Мін скім пед ву чы лі шчы ў 1 Б 
гру пе,  і больш бліз ка га ча ла ве
ка для іх на све це ў той час не 
бы ло:  “Мы ж усе пры еха лі  ву
чыц ца,  па кі нуў шы  род ныя  да
мы”. По тым  пра ля це лі  ча ты ры 
га ды  ву чо бы,  ад нак  ду шэў ныя 
ста сун кі на стаў ні цы з ву ча ні ца
мі за ста лі ся на ўсё жыц цё: “Да
ро зе да  сва ёй род най на стаў ні
цы мы не да ем за рас ці тра вой, з 
го рыч чу й ра дас ця мі спя ша ем ся 
да яе. Бо яе жыц цё — гэ та мы, 
яе  ву ча ні цы”.  За кан чваў ся  ар
ты кул  спа дзя ван нем,  “што  гэ
тыя лю дзі,  як  і  са ма кні га  вер
шаў “Жизненные перекрестки”, 
ста нуць пры кла дам для ін шых: 
як  іс ці па жыц ці, як жыць, каб 
су стра ка лі ся нам на жыц цё вых 
да ро гах  пры го жыя,  та ле на ві
тыя,  а  га лоў нае  —  род ныя  па 
ду ху лю дзі”.

Эх, а рэд ка су стра ка юц ца… 
І та кі зва рот да ра ней шай пуб лі

ка цыі  важ ны,  каб  пад крэс ліць: 
Свят ла на  Януш ке віч  збе раг ла 
жы вою,  чул лі ваю,  ча ла веч наю 
ду шу  сваю  ў  вель мі  скла да
ных  жыц цё вых  аб ста ві нах.  Як 
ва ен ных,  так  і  пас ля ва ен ных. 
Якія  мне,  пры знац ца,  паз ней 
ад кры лі ся. Год та му, пас ля пуб
лі ка цыі,  Свят ла на  Аляк се еў на 
па зва ні ла ў рэ дак цыю. Прад ста
ві ла ся. Да лі кат на па пра сі ла пра
ба чэн ня, што ад ры вае ад спраў. 

І  ўрэш це  за чы та ла  сваю  спо
ведзь пра вай ну, якую я за пі саў 
на  дык та фон.  Яе  сло вы  бы лі: 
“Мо жа  ка му  спат рэ біц ца”. Мы 
су стра ка лі ся ўпер шы ню сё ле та. 
Свят ла на  Аляк се еў на  пры еха
ла  з  ся мей ны мі  фо та здым ка мі 
са  Ста ек,  з  мінск ага  прад мес
ця, і мы га ва ры лі “за жыц цё”. У 
пры ват нас ці,  я  да ве даў ся,  што 
за кон чы ла  яна  дзе ся ці год ку  ў 
Бы ха ве  (1956),  Пе дінс ты тут  у 
Мін ску (фа куль тэт да школь най 
пе да го гі кі  й  псі ха ло гіі),  па пра
ца ва ла  ў  дзі ця чым  са дзе  вы ха
валь ні цайме та дыс ткай. По тым 
доў гі час вы кла да ла ў Мін скім 
пед ву чы лі шчы № 1 (яно бы ло ў 
Чы жоў цы).

Свет лы ча ла век, вя лі кая ду
ша. Па да ем яе спо ведзь у тро хі 
пад ка ро ча ным вы гля дзе.

“… з’я ві лі ся на скро нях 
у мя не сі выя ва ла сы”

Я,  Зра ча ва  Свят ла на  Аляк
се еў на, у за муж жы Януш ке віч, 
на ра дзі ла ся ў сту дзе ні 1939 го
да. Ця пер лі чу ся дзі цем вай ны. 
Што  гэ та  зна чыць?  Звер нем ся 
да  псі ха ло гіі. Ма лень кія  дзе ці 
да  пэў на га  мо ман ту  не  ад дзя
ля юць  ся бе  ад  на ва коль ных 
бліз кіх лю дзей. У  іх ня ма аса
біс тай  па мя ці.  Кож ны  ча ла век 
па чы нае  па мя таць  ся бе  з  ней
кай  пэў най  па дзеі,  час цей  за 
ўсё  —  пры ем най,  ці ка вай.  А 
я — дзі ця вай ны, і маё пер шае 
й моц нае ўра жан не — пра вай
ну. Пра тое, як нас з ма май фа
шыс ты  збі ра лі ся  рас стра ляць 
аль бо спа ліць.

Мой  та та,  Зра чаў  Аляк сей 
Мі хай ла віч,  1912  го да  на ра

джэн ня,  быў  ро дам  з  Гор каў
скай воб лас ці, кад ра вы ва ен ны, 
афі цэр. За гі нуў у чэр ве ні 41га ў 
ра ё не Грод на. Пе рад вай ной ву
чыў ся  ў Маск ве:  у  Вы шэй шай 
ва ен най  ака дэ міі.  Быў  рэ дак
та рам  га зе ты  33й  страл ко вай 
ды ві зіі,  а  пры няў  апош ні  бой 
ба таль ён ным  ка мі са рам.  Мая 
ма ма, Зра ча ва Ма рыя Фё да раў
на  (у  дзя воц тве  Ма ці еў ская) 
у  ча се  вай ны  жы ла  са  мной  у 
Бы ха ве.  Бы ла  су вяз ной  435га 
пар ты зан ска га  атра да  11й  Бы
хаў скай  пар ты зан скай  бры га
ды.  Тры ма ла  су вязь  з  па лон
ным ура чом Бы хаў ска га ла ге ра 

ва ен на па лон ных.  Атрым лі ва ла 
ад  яго  ле кі,  пе ра да ва ла  ў  пар
ты зан скі атрад. Ма ма так са ма й 
ад во дзі ла  ту ды  ўце ка чоўва ен
на па лон ных.  Ад вя ла  й  са мо га 
ўра ча, Яка ва Ра дзі ен ку (парус
ку:  Родиенко) —  яго фа шыс ты 
за па до зры лі ў кра дзя жах і ха це
лі  арыш та ваць.  Вы кон ва ла  ма
ма  так са ма  ін шыя  за дан ні пар
ты зан.

Жыць  нам  у  Бы ха ве  ста ла 
не бяс печ на,  ка лі  пра  ма мі ну 
дзей насць  да ве да лі ся  ў  Бы
хаў скай  ня мец кай  ка мен да ту
ры. Та ды яна й са ма пай шла ў 
пар ты зан скі  атрад —  ра зам  са 
мной. Ма ма й там па маг чы мас
ці не па кі да ла мя не ні дзе, на сі
ла пад па хай, ка за ла: ка лі за гі
нуць прый дзец ца, то ня хай гэ та 
бу дзе  смерць  ад ной  ку ляй  на 
два іх.  У  пар ты зан скім  атра дзе 
мы  з  ін шы мі  жан чы на мі  жы лі 
ў бу да нах з яло вых ла пак. Бы ла 
ўжо во сень, ста ла хо лад на. За
кон чыў ся  хлеб,  за яда лі  во шы. 
Трэ ба бы ло, рас каз ва ла паз ней 
ма ма, знай сці му ку, па мыц ца ў 
лаз ні. Та му яна пай шла са мной 
у  вёс ку Ую ноў ская Ся лі ба,  гэ
та Бы хаў скі ра ён. Вось там нас 
на до світ ку й за ха пі ла ня мец кая 
аб ла ва. Кар ні кі вы гна лі з да моў 
усіх жы ха роў. По тым ад дзя лі лі 
ста рых і хлоп чы каў ды па гна лі 
ў вёс ку, а ку ды па гна лі муж чын
скую гру пу — не па мя таю. Мы 
іш лі па маст ку це раз рэч ку Грэ
зу. І ў ма ла дой жан чы ны на ру
ках  увесь  час  пла ка ла  груд ное 
дзі ця.  Та ды  адзін  фа шыст  вы
ха піў дзі ця з рук ма ці, уса дзіў у 
жы во цік штык, ра за рваў яго за 
нож кі — і кі нуў у рэч ку…

Вось з тых страш ных па дзей 
я па ча ла па мя таць ся бе як асоб
ны ча ла век, як асо ба.

Па мя таю,  як  част ку  лю дзей 
за гна лі па да ро зе ў вя лі кую пу
ню — пэў на, кал гас ную. Пу ню 
за чы ні лі, а фа шыс ты з па ход ня
мі па ды шлі да вуг лоў: за па лі лі. 
Тыя лю дзі, што за ста лі ся звон ку, 
ста я лі й гля дзе лі. Па мя таю, ка
лі аб ва лі ла ся стра ха пу ні, ма ма 
спы та ла: ці не цяп лей мне?.. Та
ды быў дзень во сень ска га свя та 
Па кро вы. І бы ло ўжо вель мі хо
лад на. Мя не ма ма па спе ла апра
нуць,  ка лі  нас  вы га ня лі  нем цы 
з  ха ты.  А  са ма  бы ла  апра ну та 

ў лёг кае шэ рае лет няе па лі то, у 
бо ты на бо сую на гу, і без хуст кі.

По тым  нас  па гна лі  да лей. 
Пры гна лі да ха ты, у якой раз мя
шча ла ся па ля вая жан дар ме рыя. 
Там гіт ле раў цы й па лі цаі чы ні
лі суд. Па мя таю не аб га ро джа ны 
двор, лю дзей з ней кі мі клун ка мі, 
ля тае ку ры ны пух, плач і кры кі 
лю дзей.  Я  так са ма  там  пла ка
ла  й  кры ча ла.  Па мя таю  сло вы: 
“Ба бач ка, мі лень кая, ты на ват не 
да ве да еш ся, дзе на ша ма гіл ка”. 
Паз ней ма ма ка за ла, што та ды я 
са рва ла го лас і з’я ві лі ся на скро
нях у мя не сі выя ва ла сы.

Яшчэ па мя таю, як рас стрэль
ва лі  хлоп цапад лет ка.  Ён  ста
яў  у шэ рай  кух вай цы,  на фо не 
шэ рай  сця ны. Ма ма  за кры ва ла 
мне  во чы,  за га даў шы  не  гля
дзець — а я ўсё  роў на гля дзе ла. 
Па мя таю нем ца  ў  чор най фор
ме і ў чор ных бу тэль ка мі бо тах. 
Бы лі й ін шыя. Ма ма ста ла пра
сіць,  каб  яе  ад пус ці лі.  Ка за ла, 
што яна не мяс цо вая, прый шла 
з Бы ха ва ў вёс ку мя няць рэ чы на 
хлеб. Ёй не ве ры лі, а між са бою 
га ва ры лі, што гэ та пар ты зан ка, 
што  яна  пры нес ла  пош ту  пар
ты за нам. На  той  час ма ма  ўжо 
раз бі ра ла тро хі ня мец кую мо ву, 
і за пя рэ чы ла ім паня мец ку. Не 
па ду маў шы,  на зва ла ся  на стаў
ні цай, ка лі за пы та лі, ад куль ве
дае мо ву. А нем цы ж асаб лі ва не 
лю бі лі й пе ра сле да ва лі на стаў
ні каў. І та му вы ра шы лі ма му ра
зам з ін шай жан чы най з дзі цем 
вез ці  ў  Бы хаў,  у  ка мен да ту ру. 
Пры вез лі.  Ка мен да ту ра  та ды 
бы ла  на  тэ ры то рыі  раз бам ба
ва на га  ацэ то на ва га  за во да. Там 
не мецсу пра ва джа лы  сы шоў  з 

дак ла дам, а не мецша фёр тро хі 
ады шоў ад ма шы ны. І ма ма ра
шы ла ся бег чы. Клі ка ла з са бой 
жан чы ну,  але  тая  не  змаг ла — 
бо тры дні та му на ра дзі ла дзі ця.

Ма ма  вы лу чы ла  мо мант  і 
шмыг ну ла  са  мной —  так  яна 
по тым  ка за ла  —  у  раз ва лі ны, 
ру і ны. Той жан чы ны проз ві шча 
я не па мя таю. Яна бы ла жон кай 
пар ты за на, і яе рас стра ля лі пра
ма там з дзі цем. І за ка па лі ў роў. 
Ма ці  той жан чы ны  по тым,  ка
за лі,  знай шла  ў  пяс ку ша пач ку 
дзі ця ці. Ро зум у яе не вы тры маў 
го ра, і яна па ве сі ла ся.

Вось та кія мае пер шыя ўра
жан ні  пра  вай ну.  Я  згод на  з 
людзь мі, якія час та ка жуць: усё 
мож на  вы трымаць —  толь кі  б 
не бы ло вай ны. Тым, хто сам пе
ра жыў та кое го ра, вар та ве рыць.

Усё жыц цё я ста ра ла ся быць 
па доб най  на  баць ку.  Ка лі  ўва 
мне  ёсць  неш та  доб рае  —  гэ
та  дзя ку ю чы  яму.  І  ма ме,  якая 
ву чы ла мя не жыць  і пра ца ваць 
сум лен на.  І,  вя до ма  ж,  дзя ку
ю чы  ба бу лі  ма ёй,  Ма ці еў скай 
Ган не Яў ме наў не — яны з дзе
дам Фё да рам доў га жы лі ў вёс
цы  Глу хі  (по бач  па сё лак  Ямі
шча), і мая ма ма ро дам ад туль.

Пас ля слоўе
Ча сам  “жыц цё выя  аб ста ві

ны” ў на шым све це вы ка рыс тоў
ва юц ца як свое асаб лі вы “фі га вы 
ліс ток”. Бес сар дэч ны й жорст кі 
мо жа  ў  па ры ве шчы рас ці  пры
знац ца:  “Баць кі  мне  ў  дзя цін
стве цяп ла й лю бо ві не да да лі… 
Та та  ма му  кі нуў…”.  Ці  яшчэ: 
“Мя не  ў  дзя цін стве  ў  кла се 
хлоп чы кі крыў дзі лі…”. Гуль та
я ва ты па скар дзіц ца, што яго да 
пра цы не пры ву чы лі. Ску пы — 
што “ў бед нас ці вы рас”, за яд лы 
ку рыль шчык  ці  п’я ні ца —  “бо 
та та  ку рыў  і  піў”,  за цык ле ны 
пе сі міст — “бо жыц цё та кое”… 
Імя та кім, хто ні як не мо жа зра
зу мець,  дзе ля  ча го  прый шоў  у 
гэ ты свет, — ле гі ён! Па “но тах 
жыц цё вых  аб ста ві наў”  мно гія, 
на жаль, спра бу юць іграць ме ло
дыі свай го жыц ця. Вы прош ва ю
чы ў тых, хто по бач, спа чу ван ня, 
ра зу мен ня, на ват лю бо ві…

І як раз на фо не та кіх “ру жо
вых  ню няў”  жыц цё вы  до свед 
дзя цей  вай ны  для  нас  най каш
тоў ны. Бо ён — пра тое, як, па сі
веў шы ў ма ла лец тве, ча ла век не 
за цык ліў ся ў сва іх стра хах, бо
лях, крыў дах і комп лек сах. Хто 
не рас трос, не згу біў на жыц цё
вай да ро зе да бры ню й мі ла сэр
насць, чу лае сэр ца. І боль шасць 
з  нас  у  праў дзе  пра  вай ну шу
кае не жа хі, а каш тоў ны до свед 
та го, як на ват прай шоў шы праз 
вар’ яц тва  вай ны  звы чай ным 
лю дзям, зу сім не ге ро ям уда ец
ца вы жыць, вы ста яць і — га лоў
нае — за стац ца ча ла ве кам.

ІванЖдановіч.
Фота з асабістага архіва 

Святланы Янушкевіч.

Прай сці праз вай ну — 
і за стац ца ча ла ве кам

Святлан Янушкевіч сярод сябровак у маладосці 
(першы рад у цэнтры)Маленькая Святлана Янушкевіч з маці 

Усё жыц цё мін скі пе да гог Свят ла на Януш ке віч ста ра ла ся быць  
па доб най да баць кі-афі цэ ра, які за гі нуў пад Грод на ў пер шыя  
дні вай ны. Асі ра це ла дзяў чын ка ў два з па ло вай га ды...
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Мы ўжо  рас каз ва лі, што  на 
па чат ку  мая  ў  мін скім  Прэс
цэнт ры  До ма  прэ сы  прай шла 
прэ зен та цыя  ча со пі са  “Бе ла
русь.  Belarus”  і  га зе ты  “Го
лас  Ра дзі мы”  ў  аб ноў ле ным, 
8ста рон ка вым  фар ма це.  (Гл.: 
“Да шты ка пры раў ня лі… ча со
піс” —  ГР,  16.05.2019).  Рэ дак
цыі  вы дан няў  пра цу юць  сён ня 
ў твор чым тан дэ ме, і амаль год, 
з  лі пе ня  2018га, —  пад  да хам 
Вы да вец ка га до ма “Звяз да” (на 
9м па вер се До ма прэ сы па вул. 
Баг да на  Хмяль ніц ка га,  10а). 
Вы дан ні прад стаў ле ны й на ін
тэр нэтпар та ле  ВД  “Звяз да”  ў 
лі ку  ін шых  11ці  —  іх  мож на 
чы таць па ўсім све це.

Ад ной з важ кіх на го даў для 
прэ зен та цыі стаў юбі лей: 75 га
доў  та му,  у  сту дзе ні  1944га, 
быў  ад ноў ле ны  вы хад  ча со
пі са  “Бе ла русь”.  За сна ва ны  ў 
1930  го дзе пад наз вай “Чыр во
ная Бе ла русь”, ды ў сі лу гіс та
рыч ных  аб ста він  у  1933м  вы
дан не  ча со пі са  пе ра пы ня ла ся. 
Ці ка ва, якім быў той, “ва ен ны”, 
ча со пісштык?  Пер шы  ну мар 
вы дан ня  за  1944  год  збе ра га
ец ца ў На цы я наль най біб лі я тэ
цы,  і  да  зга да най  прэскан фе
рэн цыі  ён  быў  пе ра да дзе ны  ў 
рэ дак цыю  ча со пі са  “Бе ла русь. 
Belarus”  пры  па срэд ніц тве  на
мес ні ка  ды рэк та ра  НББ  Але ся 
Су шы.  Гэ та  фо та здым кі  ўсіх 
48  ста ро нак ну ма ра. Ця пер  ча
со піс вы да ец ца як у бе ла рус ка
моў най вер сіі, так і паанг лій ску 
ды  пакі тай ску.  Рас паў сюдж ва
ец ца ў роз ных кра і нах, ёсць бе
ла рус ка моў ны ва ры янт на пар
та ле ВД “Звяз да” http://zvіazda.
by/be/edіtіon/belarusbelarus, анг
ла моў ная  вер сія  —  па  ад ра се 
https://іssuu.com/belarus.mag 

На га да ем  важ ныя  дэ та лі  з 
гіс то рыі ча со пі са, за сна ва на га ў 
1930 го дзе. Пер шым яго рэ дак
та рам (1930–1932) быў пісь мен
нік  Мі хась  Ча рот.  Грун тоў ны 
агляд  да ва ен ных  ну ма роў  ёсць 
у тэкс це “Рэ абі лі та цыя “Чыр во
най Бе ла ру сі” (“Бе ла русь”, № 1 
(812),  2000)  —  ну мар  пры свя
чаў ся  70год дзю  вы дан ня.  Цы
ту ем:  “Та ды  ча со піс  не  су дзі лі. 
У  33м  яго  па прос ту  за кры лі, 
спа слаў шы ся на ня ста чу па пе ры 
ў  кра і не. А  з  сту дзе ня  44га  ён 
вый шаў пад но вай наз вай “Бе ла
русь” — з но вым ад каз ным рэ
дак та рам Іль ёй Гур скім  і но вай 
ну ма ра цы яй. Як быц цам да вай
ны ча со пі са й не бы ло”.

Мож на  зра зу мець  “за быў
лі васць”  ад ноў лен цаў  вы дан ня 
так: не ха це лі ў ва ен ны час ва ру
шыць  ста роемі ну лае. А  ўзнаў
лен не ча со пі са ў час вай ны бы ло 
дзе яй  ва ен настра тэ гіч на га  па
рад ку. Ідэа ла гіч най збро яй у ба
раць бе  з  гіт ле раў скі мі  за хоп ні
ка мі. Яшчэ важ ны мо мант: як раз 
у цяж кую ва ен ную ча сі ну ўла ды 
знай шлі  маг чы масць  (і  па пе
ру)  кан са лі да ваць  праз  ча со піс 
твор чыя  сі лы,  бе ла рус кіх  пісь
мен ні каў на ба раць бу з во ра гам. 
Уліч ва ю чы, што ні вод ная ка пей
ка не тра ці ла ся мар на — усё для 
Пе ра мо гі! — у тую па ру (1943–

44 га ды), мож на мер ка ваць: ра
шэн не бы ло як стра тэ гіч на, так 
і так тыч на вы ве ра ным. Папер
шае,  ча со піс,  па  ўсёй  бач нас ці, 
прад вы зна чаў ся  для  тых,  хто 
вы зва ляў Бе ла русь. Падру гое, і 
жы ха роў аку па ва най тэ ры то рыі 
(а яны ж больш за два га ды бы лі 
пад уз дзе ян нем ва ро жай ідэа ло
гіі, пра па ган ды) трэ ба бы ло вяр
таць,  як  та ды  ка за лі,  у 
сям’ю са вец кіх на ро даў.

Каш тоў нае  свед
чан не пра ўмо вы, у якіх 
за чы на ла ся  но вае  жыц
цё  ча со пі са,  пад  за га
лоў кам  «Як  ад ра джа ла
ся  “Бе ла русь”»  па кі нуў 
Мак сім Лу жа нін (“Бе ла
русь”, № 1, 2000). Пісь
мен нік апіс вае, як на па
чат ку 43га ён у Маск ве 
“ча каў  но ва га  пры зна
чэн ня  пас ля  Ста лін гра
да  і  меў  маг чы масць 
вяр нуць  ра дасць  яд нан
ня  са  ста ры мі  сяб ра мі”. 
Зно сі ны  ж  тыя  ад бы ва
лі ся пе ра важ на ў ста ліч
най гас ці ні цы “Моск ва”, 
якая  пе ра ўтва ры ла ся  ў 
свое асаб лі вы  бе ла рус
кі  цэнтр.  «Час цей  за 
ўсё  гу та ры лі  з  Кузь мой 
Чор ным пазям ляц ку — 
абод ва слу ча кі, і Пят ром 
Глеб кам  —  та ва ры шам 
па  ву чо бе.  Бы лі  яшчэ  ў 
Маск ве Кан драт Кра пі ва 
і  Мі хась  Лынь коў.  Су
мес ныя ве ча ры на шы бы лі поў
ныя  ўспа мі наў  аб  ра дзі ме,  аб 
су стрэ чы з ёй: што там за ста ло
ся, як жы вец цавя дзец ца. Ве ра ў 
зва рот бы ла не па хіс ная, пла наў 
на бу ду чы ню — мност ва.

Кло пат  пра  бу ду чы ню  рэс
пуб лі кі  ня спын на  пад жыў ляў 
П. К. Па на ма рэн ка. Пер шы сак
ра тар ЦК КПБ, на чаль нік Цэнт
раль на га  пар ты зан ска га шта ба, 
ён піль на дбаў аб раз віц ці куль
ту ры,  аб да па мо зе  ёй, на ват  аб 
кож ным  з  яе  ства раль ні каў  па
асоб ку. Ад ной чы пас ля пры ёму 
ў яго мае та ва ры шы вяр ну лі ся, 
што  на зы ва ец ца,  пры  па са дах: 
Ілья Гур скі — рэ дак та рам ча со
пі са “Бе ла русь”, які па ві нен быў 
па чаць но вае жыц цё: у 1933 быў 
спы не ны вы хад ча со пі са “Чыр
во ная Бе ла русь”. А Пят ру Глеб
ку  бы ло  да ру ча на  раз горт ваць 
вы да вец кую спра ву, ён стаў га
лоў ным рэ дак та рам вы да вец тва 
“Бе ла русь”.»

Да лей Мак сім Лу жа нін згад
вае, што жы лі Гур скі з Глеб кам у 
той час у па кой чы ку  гас ці ні цы 
“Якорь”, ка ля Бе ла рус ка га вак
за ла. “Мож на ска заць, што ў тым 
па кой чы ку  ад бы ва лі ся  па шы ра
ныя  па ся джэн ні  рэд ка ле гіі  ад
ноў ле най  “Бе ла ру сі”.  Ста
ран на  вы бі раў ся  фар мат, 
ста лае  аздаб лен не  вок
лад кі,  пад бі раў ся  ілю ст
ра цый ны ма тэ ры ял. А га лоў
нае — змест! Ча со піс з пер ша га 
ну ма ра  па ві нен  быў  за ці ка віць 
чы та ча.  Та кім  чы нам,  змест  ну
ма ра не каль кі ра зоў “пе ра тра саў
ся”. Удак лад няў ся, па шы раў ся. У 
мя не  доў гі  час  за хоў ваў ся  гэ ты 

пер шы  ну мар,  па куль  не  тра піў 
на во ка вель мі за яд ла му бу кі ніс
ту. Не пом ню, ці тра пі лі мае рад
кі ў той пер шы ну мар, але цвёр да 
ве даю: Гур скі, гас па дар за па слі
вы, за браў у мя не ўсё, што бы ло 
на пі са на. Каб парт фель паў ней
шы быў, ска заў ён”.

Гар та ем пер шы ну мар ча со
пі са “Бе ла русь”  за 1944 год — 

рад коў  Мак сі ма  Лу жа ні на  там 
не  зна хо дзім.  І  ўво гу ле  “двух
ме сяч ный  общественнопо
литический  и  литературный 
жур нал”  з  дэ ві зам  “Смерть 
немецким  захватчикам!”  на 
пер шай  ста рон цы  вы да ваў
ся  парус ку.  На ват  зме шча ныя 
ў  1м  ну ма ры  вер шы  Пет ру ся 
Броў кі,  Яку ба  Ко ла са,  Пі ме на 
Пан чан кі,  Пят ра  Глеб кі,  Мак
сі ма  Тан ка,  Пі лі па  Пест ра ка, 
Ар ка дзя Ку ля шо ва,  бай ка Кан
дра та  Кра пі вы  “Ян ка  и  Карл” 
па да дзе ны ў пе ра кла дах на рус
кую мо ву. Толь кі за га ло вак “пе
ра да во га”  рэ дак цый на га  ар ты
ку ла  па да дзе ны  пабе ла рус ку: 
“День  доб ры,  Бе ла рус кая  зям
ля!”. Ка лі ён пі саў ся — вы ні кае 
з  пе ра лі ку:  “Уже  ос во бож де ны 
белорусские  го ро да — Го мель, 
Климовичи,  Кричев,  Чериков, 
Мстиславль,  Но

воБелица,  Доб руш,  Хотимск, 
Речица,  Про пойск,  Журавичи 
и др. Близок день по лно го очи
щения на шей род ны от по га ных 
чу же зем цев”.

Доў га й пас ля вай ны да вя ло
ся  ча каць,  па куль  бы ла  ўзноў
ле на  по вязь  ча со пі саў  “Чыр
во ная  Бе ла русь”  і  “Бе ла русь”. 
Пер шы  пуб ліч ны  акт  “рэ абі лі

та цыі”  “Чыр во най  Бе
ла ру сі”  быў  учы не ны  ў 
1982  го дзе:  на ма ган ня
мі  га лоў на га  рэ дак та
ра  ча со пі са  “Бе ла русь” 
Аляк санд ра  Ша ба лі на 
(уз на чаль ваў  яго  больш 
за  30  га доў!)  у  9м  ну
ма ры ў вы ход ных звест
ках  за мест  рад ка  “за
сна ва ны  ў  1944  го дзе” 
з’я ві ла ся  “за сна ва ны  ў 
1930 го дзе”. Ме на ві та ў 
1982м  на  пад ста ве  ма
тэ ры я лаў  і  да ку мен таў, 
якія  ты чац ца  гіс то рыі 
ча со пі са,  бы ла  пры ня
та й па ста но ва ЦК КПБ 
(“Бе ла русь”, 1982, № 9) 
аб  уста наў лен ні  па чат
ку  вы дан ня  ча со пі са — 
з  ча су  вы ха ду  пер ша га 
ну ма ра  ча со пі са  “Чыр
во ная Бе ла русь”: са сту
дзе ня 1930 го да. І толь кі 
ка лі  вы дан не  ад зна ча ла 
70год дзе,  да  агуль най 
ну ма ра цыі ча со пі са бы
лі да да дзе ны яго да ва ен
ныя 79 ну ма роў.

Пры гле дзім ся:  чым быў ад
мет ны той, пер шы ну мар ча со
пі са “Бе ла русь” за 1944 год?

На  пер шай  ста рон цы  вок
лад кі — парт рэт  у  паў про філь 
ге не ра лі сі му са  Іо сі фа  Ста лі на: 
у  фу раж цы,  шы ня лі.  Ні жэй — 
наз ва  вы дан ня. Праў да,  лі та ры 
Б  і Ь, пэў на,  у пра цэ се бра шу
роў кі бы лі аб рэ за ныя. Пад сло
вам “Бе ла русь”  ідзе не вя ліч кая 
па лос ка сціп ла га ар на мен ту, ну
мар па зна ча ны рым скай ліч бай 
І, тро хі ні жэй — год 1944 і пя
ці кут ная зор ка, так са ма ў прос
цень кім квет ка вым ар на мен це.

Ка лі пер шая тэ ма ну ма ра — 
вы зва лен не  ўсход ніх  ра ё наў 
Бе ла ру сі,  то  дру гая —  “25  лет 
БССР”.  Юбі лей  быў  1  сту дзе
ня  1944  го да. Ар ты кул  пад  та
кой  на звай  па дае  “Т. Гор бу нов 
Сек ре тарь  ЦК  КП  (б)  Б”.  У 

ім — апі сан не да ва ен ных 
пос пе хаў  Бе ла ру сі 

на шля ху  сац бу

даў ніц тва, а так са ма го ра й раз
бу рэн няў, якія пры нес лі во ра гі. 
Ухва ля ец ца  ма са вы  пар ты зан
скі  рух, што  раз гар нуў ся  ў Бе
ла ру сі,  на зы ва юц ца  проз ві шчы 
Ге ро яў Са вец ка га Са ю за ро дам 
з  той  зям лі,  якую  вы зва ля юць 
ад  во ра га  прад стаў ні кі  роз ных 
на ро даў СССР.  І  ўжо  “за ря  ос
вобождения  за ня лась  над  мно
гост ра даль ной Белоруссией”. А 
ў тэкс це “В борь бе за независи
мость”  Стар шы ні  Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га  Са ве та  БССР  Ні
чы па ра  На та ле ві ча  зна хо дзім: 
“Белоруссия  оккупирована,  но 
не  по ко ре на,  она  живет  и  бо
рет ся.  Бел ору сы  не  оказались 
той  “глиной”,  из  ко то рой  гит
леровские  го регоршечники 
собиралсь  лепить  “горшки” 
для арийских лю до е дов. На обо
рот,  бел ору сы  оказались  твер
же  гранита,  инициативными  и 
способными  мастерами  в  той 
же  глине,  ко то рой,  кстати  ска
зать, в Белоруссии очень мно го, 
укла ды вать  немецких  разбой
ников  сотнями  ты сяч”.  Сцвяр
джа ец ца,  што  пар ты зан скі  рух 
стаў  гроз най  сі лай  для  ня мец
кіх  аку пан таў:  “Сей час на  тер
ритории Белоруссии дей ству ют 
сотни  партизанских  от ря дов  и 
бригад,  объединяющие  свы ше 
100  ты сяч  партизан”.  Пры во
дзіц ца ліч ба: дру кар скім спо са
бам у ты ле во ра га вы пус ка ец ца 
73 га зе ты, а ліс тоў кі — кож ным 
пар ты зан скім атра дам. Па да ец
ца  вя лі кі  пе ра лік  пар ты зан скіх 
спраў, якія свед чаць пра шы ро кі 
раз мах пар ты зан скай ба раць бы.

На мес нік  стар шы ні  СНК 
БССР  Іван  Кру пе ня  ў  ар ты ку
ле дзе ліц ца ўра жан ня мі ад та го, 
што па ба чыў на вы зва ле ных тэ
ры то ры ях Бе ла ру сі — у Кры чаў
скім, Хо цім скім, Мсці слаў скім, 
Клі ма віц кім ра ё нах. А га лоў ны 
ге рой апа вя дан ня Мі ха ся Лынь
ко ва “Астап” (яно бы ло на пі са
на, ця пер ве да ем, у 1943 го дзе) 
вяр та ец ца зі мой з ле су на мес ца 
спа ле най кар ні ка мі род най вёс
кі, у аг ні якой зга рэ лі ня вест ка з 
дву ма ўну ка мі, ды ўсё ду мае ду
му: “как найти ме ру свя той че
ло ве чес кой мести”. І ка лі ў вёс
ку  ў  той  жа  дзень  пры хо дзяць 
пад  вы гля дам  бег лых  са вец кіх 
ва ен на па лон ных во ра гі, вы пыт
ва юць  да ро гу  да  пар ты зан,  то 
ста ры ляс нік Астап ро біць свой 
вы бар і за во дзіць “ня про ша ных 
гас цей” у не пра ход ны за сне жа
ный за ба ло ча ны лес. Там і гі не 
ра зам  з  імі.  Апа вя дан не  ста ла 
шы ро ка вя до мым,  кла січ ным,  з 
пас ля ва ен на га ча су вы ву ча ец ца 
ў бе ла рус кіх шко лах. А гэ та бы
ла  пэў на ж,  пер ша пуб лі ка цыя: 
на па чат ку 1944га.

Усе  тэкс ты,  фо та здым кі, 
зме шча ныя ў 1м ну ма ры ча со
пі са  “Бе ла русь” —  гэ та  за клік 
да  ба раць бы  з  во ра гам,  за клік 
на блі жаць усі мі су поль ны мі сі
ла мі Дзень вы зва лен ня Бе ла ру
сі, Дзень Пе ра мо гі.

ІванЖдановіч

Адрадзіўся — і ў бой!
75 га доў та му быў ад ноў ле ны ча со піс “Бе ла русь”. Усе яго ныя ста рон кі ста лі ма гут най 
ідэа ла гіч най збро яй у зма ган ні з ня мец ка-фа шысц кі мі аку пан та мі, 
ба раць бе за поў нае вы зва лен не Баць каў шчы ны ад во ра гаў.

Часопіс 
“Беларусь.

Belarus” сёння

Адзін са здымкаў у першым 
ваенным нумары часопіса з надпісам 

“Привет родной Красной Армии!”

іван ждановіч
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Але,  як  рас каз ва лі  яму  ба
буль кі ў экс пе ды цы ях, на кож
нае вя сел лей ка лі ха дзей зной
дзец ца,  кож нае  вя сел лей ка 
лі ха дзей  раз вес ці  мо жа.  Што 
ро біць? Бя рэ во лас уда вы, во
лас  удаў ца,  гу ля шчай  дзеў кі, 
звя жа ўсё ў мес ца, за ня се ў ба
ло та  і  ска жа: “Поп са лу чыў, а 
я  раз лу чу.  Поп  з  крас том,  а  я 
з  хвас том” —  і  ўсё,  ня ма  вя
сел лей ка.  А  то  бы вае  яшчэ 
возь ме  га ро ха вы  стру чок,  у 
якім  дзе вяць  га ро шын,  тай
на пад кла дае яго ў воз  і  га во
рыць: “Дзе вяць га ро шын, дзя
вя тая —  ня вес та,  не  тронь це, 
ко ні, ва за з мес ца”. І ко ні ста
яць,  і  аглоб лі  ла ма юць. Праў
да, коль кі яны са сту дэн та мі ні 
шу ка лі, та кі га ро ха вы стру чок 
не  знай шлі. Ві даць,  тут  сло ва 
пра цуе.

“Уну чок,  не  бой ся,  слу хай, 
за раз  на ву чу  ця бе  за мо ве,  яна 
вель мі  да па ма гае, —  га ва ры ла 
яму ад на ба буль ка. — “Ой, ва
ро гі,  ва ро гі, да не пе ра ходзь це 
да ро гі,  хай  пя рой дзе  сам  Гос
падзь Бог,  і з Юр’ ем,  і з Мі ко
лай, і з шчас цем, і з до ляй. Ой, 
ва ро гі, ва ро гі, да не пе ра ходзь
це да ро гі”.

Яс на, што ка лі з’я ві лі ся му
зыч ныя  ін стру мен ты,  то  з  імі 
па ча лі  вы ка рыс тоў ваць  акам
па не мент тых пе сень, якія звя
за ны  з  аб ра да мі,  на прык лад,  з 
вя сел лем.  Звяр та лі ся  так:  “О 
свя ты  Кузь маДзям’ ян,  скуй 
нам  сва дзеб ку  веч ную,  даў га
веч ную,  вет ры  ве юць  не  раз
ве юць,  даж джы  мо чуць  не 
раз мо чуць,  сон ца  су шыць  не 
рас су шыць,  а  лю дзі  су дзяць 
не рас су дзяць”. Звяр та лі ся і да 
баць коў,  і да Ро да:  “Ой, Ро дзе, 
Ро дзе, Ро дзе ба га ты, вы вяр ні це 
дзі цят ка маё да ха ты”.

У  свой  час  ад на  з  пер шых 
экс пе ды цый Іва на Кір чу ка бы ла 
ў Лю бан скі ра ён, вёс ку Са ра чы, 
дзе  Пе ла гея  Мі хай лаў на  Шмя
лё ва  за спя ва ла  яму  а  дзя ся тай 
га дзі не ра ні цы і ў час но чы скон
чы ла свае пес ні. Вель мі здзі ві ла 
яго,  ка лі  ска за ла  ў  кан цы,  што 
гэ та пес ні не яе, а яе ма ці.

Быў ён зна ё мы і з Ге на дзем 
Ці то ві чам, бе ла рус кім му зы ка
знаў цам, эт ног ра фам і ха ра вым 
ды ры ген там.  Прый шоў  да  та
го па пра сіць за пі са ных пе сень. 
Ад на  з  іх  на зы ва ла ся  “Ой,  бо
ру  мой”.  Гэ та  бы ла  як раз  тая 
пе сень ка,  якая  зна хо дзі ла ся  ў 
збор ні ку Ці то ві ча.

У  культ асвет ву чы лі шчы 
Іван Кір чук пра ца ваў 14 га доў, 
19 га доў — у Беларускім дзяр
жаў ным  пе да га гіч ным  уні вер
сі тэ це  ім.  Максіма  Танка,  дзе 
вы кла даў аб ра ды  і фальк лор,  і 
та му ве дае, каб трош кі па зна ё
міц ца са ста ра даў ні мі  спе ва мі, 
3–4 га ды ха пае. Каб вы ву чыць 
скла да ную па лес кую пес ню на 
га ла сы, трэ ба год ад даць.

У  1988  го дзе  Іван  Іва на віч 
за пі саў гурт “Плы та го ны” з Са
лі гор ска га  ра ё на,  і  толь кі  праз 
30  га доў,  у  2018м,  вый шаў 
дыск  “Муж чын скія  ста ра даў
нія  спе вы”.  “Да  гэ та га  ча су  іх 
ні хто не чуў і не вы кла даў. Мо
жа  та му  сён ня  муж чы ны,  якія 
спя ва юць  фальк лор ныя  пес ні, 
ча сам вы кон ва юць іх у жа но чай 
ма не ры,  бо  ін шай не  ве да юць. 
Ра ней, да рэ чы, спе вы бы лі вы
ключ на  муж чын скія,  але  з  ця
гам ча су жан чы ны нас  з  гэ тай 
спра вы  вы цес ні лі”, —  рас тлу
ма чыў фальк ла рыст.

Па яс ком ся бе за кры ла…

“Мая  ба бу ля  Ка ця ры на, 
якая пра жы ла 96 га доў, зпад 
Га род ні,  —  па дзя ліў ся  Іван 
Кір чук,  —  па кі ну ла  два  вя
сель ныя  па ясы,  муж чын скі 
і  жа но чы.  Рас па вя да ла  мне, 
што  кож ная  дзяў чы на,  якая 
збі ра ла ся за муж, па він на бы
ла мець та кіх па ясоў пад 50. 
Я  ду маў,  на што  іх  50?  Са бе 
і  му жы ку  —  дый  хо піць!  А 
яна  ка за ла  так:  пры ехаў  ты, 
на прык лад, у чу жую вё сач ку, 
пай шоў  да  ка ло дзе жа,  за вя
заў  па ясо чак  на  ім,  пай шоў 
да іць  ка роў ку  —  за вя заў  ёй 
на рог, прый шоў у ха ту, свяк
ру хі ня ма — за печ ку за кі нуў, 
так са ма тут гас па ды няй бу ду. 

Яна  рас каз ва ла,  што  кож най 
сяб роў цы зноўта кі да еш па
ясок. Ка лі хто ёсць за му жам, 
ад крый це фо та аль бо мы  і  па
гля дзі це  на  кры выя  ўсмеш кі 
сва іх  сяб ро вак,  бо  ў  кож най 
ёсць  зайз драсць:  ты  вы хо
дзіш  за муж,  у  ця бе  хло пец, 
ён  пры го жы,  а  баць кі  па да
ра ва лі  ма шы ну,  ха ту…  Дык 
вось, ма ла дая ўсім раз да ва ла 
па яс кі, каб зноўта кі  сяб роў
кі вый шлі за муж, а са ма ся бе 
гэ ты мі  па яс ка мі  за кры ла  — 
вось вам і той абя рэг, пра які 
мы з ва мі амаль ні чо га не ве
да ем”.

Ці ка ва, што зу сім ня даў на ў 
Іва на  Кір чу ка  бы ла  гру па  сту
дэн таў з Мін скай воб лас ці. Яны 
ка за лі, што ў  іх  за ха ваў ся  та кі 
звы чай:  ка лі  за га родж ва юць 
ма ла дых лаў кай, то не га рэл ку 
ста вяць,  а  ад бі ва юц ца  вя сель
ны мі па яса мі.

Іван Іва на віч сыг раў пес ню 
“Еха лі сва то ве паўз гай зя лё ны, 
паўз  сад  віш нё вы…”.  Нель га 
за бы вац ца, што сва ты бы лі га
лоў ны мі пер са на жа мі на вя сел
лі, та му што са чы лі, як ма ла дыя 
ся дзяць,  як  хто  п’е  і  есць,  каб 
бы лі  ўсе  вя сё лы мі:  смут ку  не 
мес ца бы ло на вя сел лі. Па ад на
му ні хто ў сва ты не ха дзіў, гэ та 
бы ло не пры го жа.

…Ка ра вай ра шчы ні ла 

Іван  Кір чук  рас ка заў  і  пра 
вя сель ны хлеб. Гэ та звы чай, які 
па куль за стаў ся ў нас, і тут ёсць 
шмат па мы лак, на якія ён звяр
нуў  ува гу.  Спра ва  ў  тым,  што 

ка ра вай  па він на  бы ла  ра шчы
няць хрос ная ма ці, яна па він на 
быць за му жам і з дзет ка мі. Хво
рая жан чы на не па він на бы ла і 
па ды хо дзіць да ка ра вая. Цёт кі, 
якія  да па ма га лі  стар шай  ка ра
вай ні цы, па він ны зноў жа быць 
за муж ні мі,  з  дзець мі.  Лі чы ла
ся,  што  толь кі  так  пе рад аец ца 
ро да вая сі ла. Мя сі лі па сон цы, 
та му што ка лі мы ідзем па сон
цы, то раз да ем шчас це і да бро. 
А  вось  ведзь мі на  ко ла  ў  ін шы 
бок ідзе.

Мя сі лі  да ло ня мі,  каб  на шы 
ма ла дыя  не  бі лі ся,  адзін  ад на
го  ка ха лі.  Ма ла  сы па лі  со лі: 
лі чы ла ся, што бу дуць пла каць. 
Больш да да ва лі мё ду ці цук ру, 
каб  ім  са лод кае  жыц цё  бы ло. 
Ка лі  ка ра вай  вы рас таў  больш 

печ кі,  ла ма лі  печ ку.  Ён  па ві
нен быў быць цэ лы, як і жыц цё 
ма ла дых. Дзя лі лі ка ра вай ці ка
ва:  па дэ шва  ад да ва ла ся  му зы
кан там,  ся рэ дзі на —  гас цям,  а 
верх — ма ла дым.

Да рэ чы,  ра ней  за  му зы кан
та, млы на ра, па сту ха і ка ва ля не 
ад да ва лі  за муж,  лі чы ла ся, што 
не вель мі доб ры шлюб, бо, па
пер шае, увесь час за ня тыя сва
ёй спра вай, а падру гое — звя
за ныя з ня чыс тай сі лай.

“жа ніць ба га рэл кі”, або 
чыя ка роў ка ма лоч ней 

За раз  га вор ка  пра  га рэл ку. 
Ба бу лі рас па вя да лі Іва ну Кір чу
ку, што ў ста ра даў нія ча сы ма

ла дыя ні чо га не елі і не пі лі за 
ста лом, ся дзе лі воч кі до лу, а пе
рад імі заў сё ды ля жаў або адзін 
ві дэ лец, або ад на лы жач ка, каб 
яны кож ны са сва ім не ады шлі 
ў ін шы бок. Кар мі лі ма ла дых у 
кле ці,  каб  ні хто  не  ба чыў.  Лі
чы ла ся, што ме на ві та гэ ты час 
вель мі ад каз ны.

Ка лі  Іван  Кір чук  ра біў  ві
цеб скае  вя сел ле,  яго  за ці ка віў 
мо мант  аб ра за ння  ка сы.  Лі чы
ла ся,  чым  даў жэй шыя  ва ла сы, 
тым  леп шая  су вязь  з  ро дам, 
та му да ня вес ты да ста ла пры
хо дзіў брат, браў драў ля ны нож 
і  ка заў жа ні ху:  “Пла ці  за  ка су, 
або за раз аб рэ жу”.

У  ста ра даў нія  ча сы  не  пі
лі  ні я кай  га рэл кі.  На  Ві цеб

шчы не,  на прык лад,  “га рэл ку 
жа ні лі”.  З  дзвюх  вё сак  сва я
кі  з  бо ку  жа ні ха  і  ня вес ты  ў 
на чоў кі  злі ва лі  га рэл ку,  каб 
па гля дзець,  “чыя  ка роў ка  ма
лоч ней”.  На  дум ку  Кір чу ка, 
су час ныя  бе ла ру сы  п’юць  на 
вя сел лі  шмат  га рэл кі,  бо  не 
ве да юць,  якія  пес ні  спя ваць. 
Ёсць  у  ан самб ля  “Тро і ца” 
вель мі жар тоў ная пес ня: “Ой, 
дай це мне, дай це сем ча рак га
рэл кі”. Ды не прос та так: ад ну 
чар ку  дай це,  каб  я  па смя леў, 
па ве ся леў,  па хмя леў,  па п’я
неў,  п’я ным  стаў,  па спя ваў  і 
па ска каў. На  кож ную  ча рач ку 
бы ло  за дан не.  “Мі кі та,  не  бі 
ты сві ней, бо свін ні не ху жэй 
лю дзей,  бо  свін ні  га рэл кі  ня 

п’юць,  друг  дру га  ні ко лі  ня 
б’юць.  Свін ня  на вя дзе  па ра
сят, яна іх га дуе са ма, а баць ка 
на ро дзіць дзя цей  і кі дае  іх на 
лю дзей.  Мі кі та,  не  бі  ты  сві
ней, бо свін ні не ху жэ лю дзей, 
ёсць  баць кі  па ху жэй  сві ней, 
пад  ста расць  шу ка юць  дзя
цей”, — смя я лі ся ба буль кі ра
ней з п’я ніц.

“На ша  куль ту ра  вель мі 
спеў ная:  ма ем  400  вя сель ных 
пе сень,  40  та моў  бе ла рус кай 
на род най  твор час ці,  дзе  пяць 
та моў толь кі пра вя сел ле — ні 
адзін  на род  гэ тым  не  па хва
ліц ца! Наш фальк лор пра бі рае 
і,  мне  зда ец ца,  ле чыць,  ка лі 
слу хаць  уваж лі ва.  Да рэ чы,  у 
Маск ве ў ад ным ін сты ту це на
ват за гро шы ле ку юць лю дзей, 
якія  слу ха юць  па лес кія  пес ні 
і  пі шуць  вод гу кі,  як  гэ та  ўсё 
доб ра”, —  упэў не ны  фальк ла
рыст.

...Іван  Кір чук  сён ня  мае 
два му зеі. Адзін —  эт на гра
фіч ны, уліч ва ю чы тры бат лей
кі, і ўлас ны му зей му зыч ных 
ін стру мен таў, які зна хо дзіц ца 
ў Мін ску,  у  Ін сты ту це  куль
ту ры. Ёсць у му зеі ад на ака
ры на,  зроб ле ная  Лю ба мі рам 
Ёр гам,  вы дат ным  май страм, 
які пра сла віў ся тым, што вы
но сіў на сцэ ну вя лі кую ры бу, 
і ўсе ду ма лі: што ж ён бу дзе 
ра біць? А ён зры ваў ма лень
кую  лус ка він ку  і  на  ёй  граў 
цэ лую  ме ло дыю.  Ёсць  там  і 
ад на  дуд ка,  зроб ле ная Аляк
санд рам  Бла хі ным  з  Лі ды  з 
нож кі  ста ла.  Пер шая  дуд ка, 
што  з’я ві ла ся  тут,  ко пыль
ская. Мае Іван Іва на віч і вар
га ны — му зыч ныя ін стру мен
ты, якія пабе ла рус ку за вуц ца 
дрым ба мі.  Іх  зна хо дзі лі  ў 
кур га нах XVІ ста год дзя.

Му зей  па паў ня ец ца.  Ма
юц ца  і  эк за тыч ныя  рэ чы:  аф
ры кан ская  джам ба,  з Ма лай зіі 
пры вез лі  ня даў на  бам бу ка вы 
ксі ла фон.  Ёсць  у  ка лек цыі  і 
му зыч ны  ін стру мент,  на  якім 
Іван  Кір чук  амаль  ні ко лі  не 
іграе. Гэ та кост ка ваў ка. Май
стар,  што  зра біў  яе,  ка заў: 
“Ка лі  зай гра еш  —  прый дуць 
ваў кі”.  Му зей  Іва на  Іва на ві ча 
ванд ра ваў  19  га доў  ад  Га лан
дыі  праз  Гер ма нію,  Поль шчу, 
на рэш це  да ехаў  да  Ра дзі мы. 
Яго  гас па дар  Іван  Кір чук  па
шка да ваў, што  ця пер  той  не  ў 
Лі дзе, дзе на ра дзіў ся гас па дар, 
але  за  20  кі ла мет раў  ад Лі ды, 
у вёс цы Дво ры шча. Там млын 
трох па вяр хо вы,  вель мі  пры го
жыя мяс ці ны…

ВітальШыёнак.
Фота з асабістага 

архіва Івана Кірчука.
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Пес ні-абя рэ гі

Іван Кірчук выступае перад аматарамі народнай песні 

Злева направа: Юры Паўлоўскі (ударныя), Іван Кірчук (вакал),  
Юры Дзмітрыеў (струнныя) 

Песні для гасцей у музычным музеі
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роДНыя люДзІ

З пес няй па ва да ва ро тах лё су

Бе ла рус кія “Ве ра бей кі” ў Клай пе дзе

Дзе ці  пры еха лі  з  са ма га 
цэнт ра су ха пут най Бе ла ру сі — 
з Мін скай воб лас ці. І вя до ма, іх 
ма ра — уба чыць мо ра, па спра
ба ваць  на  смак мар скую ва ду, 
пра ве рыць: ці на са май спра ве 
яна  са лё ная?  Мора  ажыц ця
ві ла ся  ў  пер шы  ж  дзень.  Але 
пры еха лі  яны  не  толь кі,  каб 
па ку пац ца.

У  Клай пе дзе  ўжо  не  адзін 
год  дзей ні чае  аса цы я цыя 
фальк ло ру “Ве чо ра” пад кі раў
ніц твам  Ма рыі  Се раб ра ко вай, 
якая  ар га ні зуе  се мі на ры  для 
ўсіх  ама та раў  эт нафальк ло ру. 
Се мі нар “Спад чы на ма іх прод
каў” пра хо дзіў у пра гім на зіі імя 
М.  Гор ка га,  ды рэк тар  якой  — 
Іры на Нар ке ві чэ не. Для ўдзе лу 
ў  се мі на ры  і  пры еха лі  гос ці  з 
Бе ла ру сі са май вы шэй шай ква
лі фі ка цыі.

Ла ры са  Рыж ко ва  кі руе 
фальк лор ным  ан самб лем  “Ка
лы хан ка”  ўжо  30  га доў.  Ра ней 
яна  вя ла  на  тэ ле ба чан ні  дзі
ця чую  пе ра да чу  пад  наз вай 
“Ка лы хан ка”,  а  ка лі  пра гра ме 
спат рэ бі лі ся на род ныя пес ні,  з 
экс пе ды цы яй  аб’ ез дзі ла  са мыя 
да лё кія  кут кі  Бе ла ру сі  і  вы ра
шы ла  ства рыць  ан самбль  пад 
та кой жа наз вай. Яны вы пус ці лі 
свой  дыск.  І  аб  іх  пра фе сі я на
ліз ме ка жа той факт, што вы сту
па лі на ад ной сцэ не з Вя ча сла
вам  Бу ту са вым  з  “Наутилуса 
Помпилиуса”.

Сяр гей  Вы сквар ка  —  най
вя до мы  збі раль нік,  да след чык 
і  па пу ля ры за тар  бе ла рус кай 
на род най  тан ца валь най  куль
ту ры, эт на ха рэо граф, эт на пе да
гог, мас тац кі кі раў нік узор на га 
фальк лор на га  тан ца валь на га 
ка лек ты ву  “Ве ра бей кі”  Цэнт
ра  куль ту ры  го ра да  Лю бань 
Мін скай воб лас ці.  “Ве ра бей кі” 
ра зам  з  ва каль ным  ан самб лем 
“Ка лы хан ка”  доб ра  да паў ня лі 
адзін  ад на го  ў  часе  су мес ных 
вы сту паў.

Са мы мі  ак тыў ны мі  ўдзель
ні ка мі  се мі на ра  ста лі  чле ны 
бе ла рус кай  су пол кі  “Кры ні
ца”. Яны прый шлі па гу та рыць 
з  зем ля ка мі,  па чуць  род ную 
бе ла рус кую  мо ву  і  раз ву чыць 
бе ла рус кія  на род ныя  тан цы 
пад  кі раў ніц твам  пра фе сі я на

лаў.  Мно гія  з  іх  на вед ва юць 
ан самбль  бы та вых  бе ла рус кіх 

тан цаў,  які  ня даў на  ўтво ра ны 
пры бе ла рус кай су по лцы. І дзе 
ім яшчэ ву чыц ца і ўдас ка наль
ваць свае на вы кі, ка лі не тут?

Для  гас цей  з  Бе ла ру сі  гэ
тыя  тры  дні  бы лі  вель мі  на
сы ча ны мі.  Ад ра зу  ж  пас ля 
за кан чэн ня  се мі на ра  іх  за пра
сі лі  пры няць  удзел  у  кан цэр
це, ар га ні за ва ным аб’ яд нан нем 
“ChooseKlaіpeda”.  Гэ тае  ме ра
пры ем ства бы ло ар га ні за ва на ў 
пад трым ку Клай пе ды як мо ла
дзе вай  ста лі цы Еў ро пы на  вы
ба рах ў 2021 го дзе.

Пас ля  кан цэр та  чле ны  су
пол кі  “Кры ні ца”  за пра сі лі 
юных  ар тыс таў  на  су мес ную 
вя чэ ру,  якая  ад бы ла ся  ў  тра

пез най  Па кро ваНі коль ска га 
хра ма. Па гу та ры лі ў ду шэў най 
аб ста ноў цы, яшчэ раз па слу ха
лі  бе ла рус кія  на род ныя  пес ні, 
аб мя ня лі ся  па да рун ка мі.  А  ў 
кан цы  ар тыс таў  па пра сі лі  вы
сту піць  з  не вя лі кім  кан цэр там 
пе рад  гас ця мі  хра ма:  шэсць 
шмат дзет ных  сем’ яў  (уся го  26 
ча ла век) з Віль ню са гас цю юць 
тут з пра гра май лет ня га ла ге ра 
“Я і дэль фі ны”.

Вель мі  на сы ча ны  дзень 
атры маў ся ў ма ла дых ар тыс
таў. Але на гэ тым іх вы сту пы 
не  скон чы лі ся.  На  на ступ ны 
дзень у Клай пе дзе пра хо дзі лі 
ім прэ зы, пры све ча ныя Алім
пій ска му дню ў Літ ве. Ся род 
іх  —  фо та вы ста ва  “Бе ла
русь  спар тыў ная”  з  анон сам 
ІІ  Еў ра пей скіх  гуль няў.  Па 
прось бе  Га на ро ва га  кон су ла 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ка лая 
Лог ві на,  “Ве ра бей кі”  і  “Ка
лы хан ка”  пры ня лі  ў  гэ тым 
са мы  ак тыў ны  ўдзел.  Яны 
звяр та лі на ся бе ўва гу яр кі мі 
на цы я наль ны мі  кас цю ма мі. 
І  з  імі  сфа та гра фа ва лі ся  не 
толь кі  мэр  го ра да  Ві таў тас 
Груб ля ус кас, але  і чле ны дэ
ле га цыі  з  Япо ніі.  Я  ўпэў не
на,  што  з  та кой  пад трым кай 
ІІ Еў ра пей скія  гуль ні ў Мін
ску прой дуць са мым най леп
шым чы нам.

НаталляДамненка.
Фо та УладзіміраБегліка.

Два дзі ця чыя бе ла рус кія фальк лор ныя ка лек ты вы “Ка лы хан ка” і “Ве ра бей кі” 
ня даў на на ве да лі ўзбя рэж жа Бал тый ска га мо ра — го рад Клай пе ду

Ансамбль “Верабейкі” ў Клайпедзе

Фальклорны калектыў “Калыханка” 

30 кра са ві ка 2019 го да 
ў цэнт ры бе ла рус кай 
куль ту ры (цБК) ад быў ся 
твор чы ве чар ду э та лі дзіі 
зно ты ні і яў ге на Па шке ві ча 
са сла вян ска га та ва рыства 
“узо ры” го ра да лі ва ны 
ў латвіі

Ён  быў  ар га ні за ва ны  бе ла
рус кім  куль тур наасвет ніц кім 
та ва рыст вам “Уз дым”. На ве ча
ры  пра гу ча ла  шмат  на
род ных і аў тар скіх пе сен 
у  іх  вы ка нан ні  на  бе ла
рус кай,  рус кай,  укра ін
скай і ла тыш скай мо вах.

Пры сут ныя  да ве да лі
ся,  што  Лі дзія  Зно ты ня 
на ра дзі ла ся  на  Укра і не, 
а  Яў ген  Па шке віч  —  у 
Крас ла ве. Жыц цё выя да
ро гі  звя лі  іх  у  Лі ва нах, 
дзе  на  пра ця гу  мно гіх 
га доў  яны  пры ма юць 
ак тыў ны  ўдзел  у  ра бо це 
Сла вян ска га  та ва рыст ва 
“Узо ры”.  Лі дзія  з’яў ля
ец ца  стар шы нёй  гэ тай 
гра мад скай  ар га ні за цыі, 
якая  ўва хо дзіць  у  склад 
Са ю за  бе ла ру саў  Лат віі. 
Іх  га ла сы  ар га ніч на  і  пры го жа 
ўлі ва юц ца ў спе вы ад най мен на
га ан самб ля “Узо ры”, якім кі руе 
Яні на Юзэ фо віч.

Лі дзія і Яў ген па чу лі ня ма ла 
цёп лых, сар дэч ных слоў у свой 
ад рас. З квет ка мі  і па да рун ка мі 
іх  ві та лі  кі раў ні ца  ЦБК  і  стар
шы ня та ва рыст ва “Уз дым” Жан
на  Ра ма ноў ская,  кон сул  Ге не
раль на га кон суль ства Бе ла ру сі ў 
Даў гаў піл се  Мі ка лай  Ра ман ке
віч,  кон сулда рад ца  Ге не раль
на га кон суль ства Ра сій скай Фе
дэ ра цыі ў Даў гаў піл се На тал ля 

Пус та вой та ва,  прад стаў ні кі 
ўкра ін ска га  та ва рыст ва  “Мрія” 
Ула дзі мір Кір дан і Рус кай пісь
мен ніц кай  ар га ні за цыі  Яў ці хій 

Ка нап лёў  і  Люд мі ла  Ві лю ма,  а 
так са ма  ўдзель ні кі  даў гаў піл
ска га  ан самб ля  “Спад чы на”.  Я 
пра чы таў свой верш, пры све ча
ны  лі ван ска му  ан самб лю  “Узо
ры” і вы ка заў па дзя ку за су пра
цоў ніц тва. У вы ка нан ні Яў ге на 
Па шке ві ча  тут  пра гу ча лі  пес ні 
на мае сло вы: “Пaлын і ме ду ні
ца”,  “У  твой  дзень  на ро дзін”  і 
“Пры знан не” кам па зі та раў Эду

ар да  Вар та на ва,  Аль бер та 
Бе лу ся  і  Вік та ра  Ан то на
ва. А Лі дзія Зно ты ня пры
ма ла  яшчэ  і  він ша ван ні  з 
днём на ра джэн ня, які як раз 
прый шоў ся на гэ ты дзень.

“На шу твор чую су стрэ
чу  я  на зва ла  “З  пес няй  па 
во да ва ро тах  лё су”.  Лёс  у 
кож на га ча ла ве ка свой: які 
жыц цё вы шлях мы вы бі ра
ем і па якім ідзем, у мно гім 
за ле жыць  ад  нас.  Мы  — 
мас та кі  свай го  лё су…” — 
слуш на  ка за ла Лі дзія  Зно
ты ня.

Пас ля  за вяр шэн ня  кан
цэр та  гос ці  і  ар га ні за та ры 
ім прэ зы  да па зна  вя лі  раз
мо ву  пра  да лей шае  су пра

цоў ніц тва і ра зам спя ва лі пры го
жыя пес ні.

СтаніслаўВалодзька.
Фота аўтара.

Лідзія Знотыня і Яўген Пашкевіч 

23 чэр ве ня на фес ты ва лі “усё сваё” ў дво ры ку  
На цы я наль на га гіс та рыч на га му зея мож на  
бы ло па каш та ваць смач ныя стра вы

Мно гія з пры сма каў 
не ўлас ці выя для бе ла
рус кай кух ні. Іх пры га
та ва лі  прад стаў ні кі  ін
шых на цы я наль нас цей. 
Яны  па ста ра лі ся  раз
ве ся ліць  гас цей  у  часе 
ўжы ван ня ежы. У гэ ты 
дзень  вы сту па лі  твор
чыя ка лек ты вы роз ных 
на цы я наль ных су по лак 
Бе ла ру сі.  Фальк лор ны 
ан самбль  укра ін скай 
пес ні і аб ра ду “Ват ра”, 
фальк лор ны  ан самбль  ар мян ска га  тан ца  “Эрэ бу ні”,  азер бай джан
ская шоугурт  “Ле ген ды Каў ка за”,  бе ла рус кі  на род ны фальк лор ны 
ан самбль “Верб ні ца” і поль скі хор “Ма ё вы квят”.

Ар га ні за та ра мі фес ты ва лю ста лі На цы я наль ны гіс та рыч ны му
зей,  Рэс пуб лі кан скі  цэнтр  на цы я наль ных  куль тур,  ра дыё стан цыя 
“Минская вол на”, фудко уч Ксе нія Вяцкая.

Упер шы ню та кі фес
ты валь  быў  зла джа ны 
ў  мі ну лым  го дзе.  Ён 
стаў  са праўд ным  свя
там  ежы  з  фер мер скіх 
гас па да рак.  У  часе  яго 
бы ло  рэ кан стру я ва на 
бе ла рус кае  тра ды цый
нае  вя сел ле.  Сё ле та  ён 
за явіць  пра  са бе  ча ты
ры ра зы.

ВітаЗорына.
Фота аўтара.

ТраДыцыя

Смач на па елі і доб ра па ве ся лі лі ся

Ежа вабіць і прыцягвае

“Усё сваё” — заўсёды смачнейшае 


