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Лад, су лад насць, зла джа
насць, згар ма ні за ва насць… У 
лю бым зда ро вым ар га ніз ме ад
бы ва юц ца што хві лін на ты ся чы 
роз ных мік ра пра цэ саў — і ўсе 
пад па рад ка ва ныя ад ной вя лі
кай мэ це: жыць. Іх зла джа насць 
і ёсць га ран ты я та го, што на 
хіст кай кла дач цы па між быц
цём і не быц цём — вы жы вем, 
аца ле ем. Гэ так і ў ве лі зар ным 
гра мад скім ар га ніз ме ў свя ты, 
свя точ ныя да ты ад бы ва ец ца 
гар ма ні за цыя ка лек тыў най на
шай свя до мас ці. Каб су поль на 
ўсім нам раз ві вац ца й жыць да
лей.

Маг чы ма, мно гія за ўва жы
лі ці ка выя “су па дзен ні” ў лё
се, гіс то рыі Бе ла ру сі. Ме на ві та 
22 чэр ве ня 1941га, у па ру най
вы со ка га сон ца — Ку паль скую 
па ру! — пры ня ла яна пер шы 
бой са смя рот на не бяс печ ным 
во ра гам. І роў на праз тры га ды, 
23 чэр ве ня 1944га, па ча ла ся 
бе ла рус кая на сту паль ная апе
ра цыя “Баг ра ці ён”, якая за вяр
шы ла ся 29 жніў ня. Гіс то ры кі 
ка жуць: гэ та бы ла са мая маш
таб ная ва ен ная апе ра цыя Вя лі
кай Ай чын най вай ны. У хо дзе яе 
й быў вы зва ле ны Мінск ад на
цыс таў: 3 лі пе ня. Па сут нас ці, у 

Ку паль скую па ру. А яе, мяр кую, 
акрэс лі ва юць да ты: ад 22 чэр ве
ня да 7 лі пе ня. Ад аст ра на міч най 
да ты па чат ку лет ня га сон ца ста
ян ня да хрыс ці ян ска га пас ля ку
паль ска га Дня Свя то га Яна.

Вель мі сім ва ліч на, што й 
Сон ца на шай Не за леж нас ці 
мы ця пер так са ма ўша ноў ва
ем у Ку паль скую па ру: 3 лі пе
ня. Але ж па мя та ем пра важ ны 
юбі лей: што 27 лі пе ня 1990 го да 
Вяр хоў ны Са вет БССР пры няў 
Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным 
су ве рэ ні тэ це. 30 га доў та му 
БССР бы ла пры зна на як са ма
стой ная дзяр жа ва. І з 1991 па 
1996 га ды га лоў нае на цы я наль
нае свя та — Дзень Не за леж нас
ці — ад зна чаў ся 27 лі пе ня, быў 
пры мер ка ва ны да тае да ты. А на 
рэс пуб лі кан скім рэ фе рэн ду ме 
1996 го да на род пры няў ра шэн не 
свят ка ваць Дзень Не за леж нас ці 
3 лі пе ня, ка лі ад зна ча ец ца Дзень 
вы зва лен ня Мін ска ад на цыс таў. 
І нібыта тры свя ты сыш лі ся ў 
ад но. Іх, ска жам так, энер ге тыч
ны за рад знач на ўзмац ніў ся.

Ку пал ле, Вы зва лен не, Не за
леж насць — вось якая ма гут ная 
трой ца ста іць над на шым Свя
там! Ку пал ле — як знак та го, 
што мы ўбі ра ем у ся бе жыц ця
дай ныя рыт мы Су све ту ў па ру 
най вы шэй ша га га да во га роск
ві ту Пры ро ды. Вы зва лен не — 

як памяць пра вы ха д Бе ла ру сі 
з па ло ну “ка рыч не вай чу мы”. 
Не за леж насць — як знак усве
дам лен ня та го, што ма ем пра ва 
мы пад гэ тым сон цам, на гэ тым 
бе лым све це жыць у сва ёй су ве
рэн най кра і не. Без чу жое апе кі.

За га ды Не за леж нас ці Рэс
пуб лі кі Бе ла русь ад ла дзі лі ся й 
свя точ ныя, мож на ска заць, ры
ту аль ныя дзеі, што паў та ра юц
ца што год з не вя ліч кі мі ўдак лад
нен ня мі 3 лі пе ня. Ура чыс тас ці ў 
ста лі цы па чы на юц ца з па тры я
тыч на га шэс ця “Бе ла русь пом
ніць!”. Так бы ло й сё ле та. Як 
заў сё ды, Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка паў дзель ні чаў у 
народным шэс ці, а ра зам з ім 
і тры яго сы ны, ве тэ ра ны, во
і ныін тэр на цы я на ліс ты. Іш лі 
па Пра спек це Не за леж нас ці 
да Пло шчы Пе ра мо гі кі раў ні
кі дзярж ор га наў, прад стаў ні кі 
куль ту ры, спор ту, ме дый най су
поль нас ці, вы ха ван цы Мінск ага 
ка дэц ка га ву чы лі шча й пі я не ры, 
а так са ма прад стаў ні кі гра мад
скіх ар га ні за цый, мо ла дзі, пра
цоў ных ка лек ты ваў і ду ха вен
ства.

Пры го жыя лю дзі. Каш тоў ная 
тра ды цыя. Сім ва ліч нае свя та!

Іван Ждановіч

Працяг размовы пра тое, як 
дапамагчы юным беларускім 
карыстальнікам “сусветнай 
павуціны” ўмацаваць свой імунітэт 
супраць інфавірусных інфекцый

Пэў на, што ўсе ін тэр нэтка рыс таль ні
кі хоць трош кі чу лі пра ві ру сы, што гу ля
юць на вір ту аль ных пра сто рах “су свет най 
па ву ці ны”. Зма га юц ца з імі кар па ра цыі 
да свед ча ных ІТспе цы я ліс таў, ства ра ю
чы ан ты ві рус ныя пра гра мы. Ад нак па
ста віць ней кія філь тры, рас па зна валь ні кі 
на ўзроў ні ча ла ве чай свя до мас ці су праць 
фэй каў, раз бу раль ных і дэ струк тыў ных 
ідэй — яшчэ больш скла да ная за да ча. 
“Ну ці ж ву чы лі нас баць кі 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,” — лі чыць ды рэк тар кам па ніі 
“Сак ра мент ІТ” Ва ле ры Яго раў. Па ча так 
гу тар кі з ім мы па да лі ў № 11 (“Каб не стаў 
ін тэр нэт па ву ці наю” — ГР, 15.06.2020).

“Сіс тэ ма аду ка цыі — стра тэ гіч
ная га лі на для кра і ны”. Тое пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 29 чэр ве ня, ка лі су
стра каў ся са школь ны мі на стаў ні ка мі 
й вы клад чы кі ВНУ, пра фе са ра мі, вы ха
валь ні ка мі дзі ця чых са доў. З усёй кра і ны 
з’е ха лі ся гос ці ў Вы ста вач ны комп лекс, 
які на ста ліч ным пра спек це Пе ра мож цаў, 
пры Па ла цы Не за леж нас ці. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на вя лі кай су стрэ чы з пе да га
гіч ным ак ты вам пра па на ваў аб мер ка ваць 
раз віц цё сіс тэ мы аду ка цыі. За кра на лі ся 
роз ныя пы тан ні: ад но вых пра ві лаў па
ступ лен ня ў ВНУ да мес цаў у ін тэр на тах, 
рос ту за роб каў на стаў ні каў і вы клад чы
каў. Ка жу чы пра важ насць аду ка цыі ў 

на шым ча се, Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў 
ува гу й на тую пры ха ва ную не бяс пе ку, 
якую ўяў ляе са бой для юных су час ная ін
фа прас то ра: “Вы ве да е це, што ад бы ва ец
ца з мо лад дзю, якая за ста ец ца самна сам 
з ін фар ма цый най пра сто рай. Я шчы ра 
ка жу: там ёю ўжо зай ма юц ца ін шыя вы
ха валь ні кі, за меж ныя ідэ о ла гі, а ча сам і 
зла чын цы. І тое, што сён ня ад бы ва ец ца з 
не ка то ры мі на шы мі дзець мі, гэ та не толь
кі да баць коў пы тан не, але й да ўсіх нас, 
да ўсёй сіс тэ мы на шай аду ка цыі”. Па сут
нас ці, вы ха ван не мо ла дзі най цес ным чы
нам спа лу ча на з пы тан ня мі дзярж бяс пе кі, 
бу ду чы ні на шай Баць каў шчы ны. “Не бу
дзем зай мац ца сва і мі дзець мі — імі зой
муц ца чу жыя “на стаў ні кі”. Та ды ў гіс то
рыі не за леж най Бе ла ру сі, якую па він ны 
пра доў жыць на шы дзе ці, мо жам па ста
віць кроп ку. На ват тлус тую”.

Ле та, школь ныя й сту дэнц кія ка ні ку
лы — як раз тая па ра, ка лі, ма ю чы больш 
воль на га ча су, школь ні кі й мо ладзь ак
тыў на зда бы ва юць но выя ве ды, до свед, 
ура жан ні ў тым лі ку і ў ін тэр нэтпра сто

ры, у якой іх мо гуць пад сце ра гаць роз ныя 
не бяс пе кі. На пры кан цы пер шай част кі 
раз мо вы Ва ле ры Яго раў раз ва жаў: “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 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!) — то 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 жаб ні ку (ма ец ца на ўва зе пра ект 
Ме га бук. — І.Ж.). 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 — 
“трэ на жор” для ўма ца ван ня на ас фер на га 
іму ні тэ ту асо бы. ➔ Стар. 5

Голас Радзімы
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Ён бу да ваў 
куль тур ныя 

мас ты
Стар. 8

Жы ві ў шчас ці, 
Баць каў шчы на!

Стар. 3
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Бе ла рус кае  
Ку пал ле  

на бе ра зе  
Бал тый ска га 

мо ра
Стар. 4

СветаПогляд

Свята

Зімой і летам — з бяспечным інтэрнэтам

Пад сонцам Незалежнасці
Бе ла русь шы ро ка свят ка ва ла Дзень Вы зва лен ня і Дзень Не за леж нас ці — у Ку паль скую па ру

Аляксандр Лукашэнка ў святочным шэсці  
“Беларусь помніць!”

Мінск. 3 ліпеня. Шэсце па праспекце Незалежнасці.
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Сім вал муж нас ці, сім вал 
не па руш най друж бы

Ржэў скі ме ма ры ял Са вец ка му сал да ту ад кры
ты ў Цвяр ской воб лас ці, па блі зу фе дэ раль най 
аў та тра сы М9 Маск ва — Ры га. Пра бу даў ніц тва 
яго, што вя ло ся на на род ныя ах вя ра ван ні па іні
цы я ты ве ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын най вай ны, мы 
пі са лі ра ней. Ме ма ры ял пры све ча ны па мя ці са
вец кіх сал дат, якія за гі ну лі ў ба ях па да Ржэ вам у 
1942–1943 га дах.

30 чэр ве ня Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу
ка шэн ка ра зам з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам 
Пу ці ным пры няў удзел у ад крыц ці ме ма ры я ла. 
Кі раў ні кі дзяр жаў па гу та ры лі з ве тэ ра на мі ў ча се 
цы ры мо ніі, ус кла лі квет кі да пад нож жа ме ма ры я
ла. Па мяць за гі ну лых ге ро яў бы ла ўша на ва на мі
ну тай маў чан ня.

Прэ зі дэн ты вы сту пі лі з пра мо ва мі. “Сён ня мы 
ад кры ва ем пом нік во і нам, ся род якіх бы лі прад
стаў ні кі ўсіх на ро даў Са вец ка га Са ю за, — звяр
нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы ад да ём 
ім свой доўг сы ноў скі, доўг свя той па мя ці. Па
куль мы ства ра ем пом ні кі, па куль мы пры хо дзім 

да пом ні каў, мы ва я ваць не бу дзем, мы па збег нем 
гэ тай страш най тра ге дыі. Як толь кі мы за бу дзем 
да ро гу да гэ тых свя тых мес цах — мы аба вяз ко ва 
бу дзем ва я ваць. У  тым сэнс на шых дзе ян няў у гэ
тыя свет лыя свя ты”.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў ства раль ні
кам пом ні ка, кі раў ніц тву Ра сіі, Па ста ян на му ка мі
тэ ту Са юз най дзяр жа вы, ура ду Цвяр ской воб лас ці, 
Ра сій ска му ва ен нагіс та рыч на му та ва рыст ву, твор
ча му ка лек ты ву і ўсім гра ма дзя нам, якія пры ня лі 
ўдзел у бу даў ніц тве. Прэ зі дэнт пе ра ка на ны: Ме
ма ры ял Са вец ка му сал да ту па да Ржэ вам заў сё ды 
бу дзе сім ва лам не па руш най друж бы па між Ра сі яй 
і Бе ла рус сю, мес цам усе агуль най го на ру й па кла
нен ня пе рад подз ві гам на шых дзя доў і пра дзе даў.
У ві цеб ску —  
“Сла вян скі ба зар”

Ка лі вы хо дзіць на ша га зе та, зна ка вы фес ты валь 
толь кі бя рэ раз гон: учо ра ве ча рам з тра ды цый ным 
удзе лам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі прай шло яго ўра чыс
тае ад крыц цё. Звяр та ю чы ся да шмат лі кіх гле да чоў 
і гас цей ХХІX Між на род на га фес ты ва лю мас тац

тваў “Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску”, Аляк сандр Лу
ка шэн ка зра біў у пра мо ве та кі ак цэнт: “У гэ ты ўра
чыс ты ве чар мя не пе ра паў ня юць па чуц ці ра дас ці 
й го на ру за ўсіх нас, перш за ўсё — за бе ла ру саў, 
якія ні ко лі не ста на ві лі ся і не ўста юць на ка ле ні 
пе рад вы клі ка мі ча су. Прык лад та му — “Сла вян
скі ба зар”, фес ты валь з яр кім, ці ка вым лё сам”.

Як вя до ма, па ўсім све це зза ка ра на ві ру са ад
мя ні лі ся, “па стаў ле ны на паў зу” шмат лі кія куль
тур нама са выя, спар тыў ныя ім прэ зы. А фэст у Ві
цеб ску — жы ве. “Ня гле дзя чы на за кры тыя ме жы, 
тут са бра лі ся са мыя яр кія, ты ту ла ва ныя ар тыс ты 
з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, брац кіх нам на ро даў і 
рэс пуб лік ды ін шых дзяр жаў. Паін ша му, на пэў на, 
і быць не маг ло”, — упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы.

Што ад бы ва ец ца на сцэ ніч ных пля цоў ках Ві
цеб ска — мож на па ба чыць дзя ку ю чы шмат лі кім 
транс ля цы ям у роз ных масме дыя.

Са СтУжкі навін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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ЗаПрашаем ПавУчыцца!

Пах валошак на ўвесь свет

Малююць  
дзеці Беларусь

карыСны доСвед

У чарговы раз сёлета ў мінску 
пройдзе міжнародная летняя 
школа беларусістыкі:  
з 17 па 28 жніўня. Прычым  
у анлайн-фармаце.

Між на род ныя лет нія шко лы бе
ла ру сіс ты кі ла дзіць Рэс пуб лі кан скі 
ін сты тут вы шэй шай шко лы (РІВШ) з 
пры цяг нен нем шмат лі кіх ва лан цё раў. 
Сім ва лам 5й ужо шко лы ста не ва
лош ка, квет кава сі лёк. Ар га ні за та ры 
спа дзя юц ца: воб раз, а так са ма й пах 
та кой квет кі здоль ны на га даць бе ла
ру сам з за меж жа пра аса ло ду род най 
мо вы. Спа сці гаць яе, да сле да ваць па
та ем ныя глы бі ні сё ле та на ву чэн цы з 
роз ных кра ін бу дуць на ад лег лас ці, 
у ан лайнрэ жы ме: пан дэ мія ка ра на ві
ру са пры ўнес ла свае ка рэк ты вы. Но
выя ан лайнме то ды кі вы кла дан ня ды 
ан лайнпра гра мы па вы ву чэн ні мо
вы рас пра ца ва лі су пра цоў ні кі РІВШ. 
Ідэя ж ар га ні за цыі шко лы на ле жыць 
Лі дзіі Ся меш цы, за сна валь ні цы на ву
ко ваме та дыч най шко лы вы кла дан ня 
бе ла рус кай мо вы як за меж най (дру
гой).

“Мы пры трым лі ва ем ся так зва на
га лінг ва куль ту ра ла гіч на га па ды хо да 
ў вы кла дан ні мо вы, дзе яна — не ад’
ем ны фе но мен куль ту ры, — га во рыць 
за гад чы ца ка фед ры мо ла дзе вай па лі
ты кі й са цы я куль тур ных ка му ні ка цый 
РІВШ Але на Іг на то віч. — У Шко ле 
бе ла ру сіс ты кі мо ва спа сці га ец ца ў 
спа лу чэн ні з лі та ра ту рай, гіс то ры яй 
і куль ту рай. Лек цыі ця гам двух тыд
няў чы та юць вя до мыя бе ла рус кія 
да след чы кі. Ін тэн сіў ны моў ны курс 
пры па дае на пер шую па ло ву дня, 
а раз на стай ная куль тур ная пра гра
ма — на дру гую”. На ву чэн цы шко лы 
змо гуць ан лайн на ве даць бе ла рус кія 

му зеі, вы ста вы, біб лі я тэ кі, вір ту аль на 
су стрэц ца з вя до мы мі дзея ча мі куль
ту ры, на ву кі й мас тац тва, па тра піць 
на ін тэр ак тыў ныя эк скур сіі па гіс та
рыч ных мяс ці нах Бе ла ру сі. Мож на 
бу дзе за ві таць на лі та ра тур ныя ве
ча ры ны, паў дзель ні чаць у май стар
кла сах па га та ван ні тра ды цый ных 
бе ла рус кіх стра ваў. Му зей шчы кі, да
рэ чы, спе цы яль на рых туць вір ту аль
ныя эк скур сіі для на ву чэн цаў шко лы 
пад кан крэт ныя моў ныя пра гра мы. 
Эк скур сіі, як і су стрэ чы з вя до мы мі 
спе ва ка мі, му зы ка мі, пісь мен ні ка мі 
ды ін шы мі куль тур ны мі дзея ча мі, бу
дуць ін тэр ак тыў ны мі. А па хо дзе ан

лайнтранс ля цый на ву чэн цы шко лы 
змо гуць пад ма ца ваць ве дан не мо вы 
на прак ты цы, за даў шы пы тан ні су
раз моў цам.

Ка го ча ка юць у МЛШБ сё ле та? 
Бе ла ру саў за меж жа, якія за хап ля юц
ца бе ла рус кай мо вай і лі та ра ту рай, 
за меж ных сту дэн таў, ма гіст ран таў 
з ін шых кра ін, што яе вы ву ча юць 
больш глы бо ка, вы клад чы каў бе ла
рус кай мо вы як за меж най. Упер шы
ню за про ша ны прад стаў ні кі дып мі сій 
з усіх кра ін ды іх ся мей ні кі. Для іх 
рас пра ца ва на спе цы яль ная пра гра ма 
па раз віц ці на вы каў ва ло дан ня вус най 

і пісь мо вай афі цый надзе ла вой мо
вай “Бе ла рус кая мо ва як сро дак пра
фе сій на га раз віц ця дып ла ма тыч ных 
ра бот ні каў”. Ла дзіц ца й асоб ная аду
ка цый ная пра гра ма па вы шэн ня ква лі
фі ка цыі “Ме то ды ка вы кла дан ня бе ла
рус кай мо вы як за меж най (дру гой)”. 
У ад па вед нас ці з ёй бу дуць па вы шаць 
ква лі фі ка цыю і ўдас ка наль ваць пе да
га гіч ныя ме то ды кі вы клад чы кі бе ла
рус кай мо вы як за меж най.

Кож ная з гэ тых груп на ву чэн цаў 
шко лы бу дзе ад роз ні вац ца і ўзроў нем 
моў най пад рых тоў кі: па чат ко вым, ся
рэд нім ці вы со кім. На кож ным уз роў
ні ва ло дан ня мо вай бу дзе пра па на ва на 
прай сці ад па вед ны моў ны курс. Вы
свят ляць жа ўзро вень да па мо гуць рас
пра ца ва ныя ў РІВШ тэс ты.

І ўжо ёсць на мер ла дзіць так са ма 
Дзі ця чую лет нюю шко лу бе ла ру сіс
ты кі. Паў дзель ні чаць у ёй змо гуць 
дзе ці бе ла ру саў за меж жа, дып прадс
таў ні коў Бе ла ру сі за мя жой, на огул 
усе дзе ці ад 7 да 14 га доў, за ці каў ле ныя 
бе ла рус кай мо вай, гіс то ры яй і куль ту
рай, з Бе ла ру сі так са ма. Аду ка цый ная 
пра гра ма для дзя цей бу дзе пра хо дзіць 
у ін тэр ак тыў ным рэ жы ме з ужы ван
нем гуль нё вых тэх на ло гій — юныя й 
не за ўва жаць, што ву чац ца.

Па вы ні ках на ву чан ня ўсе ўдзель
ні кі атрым лі ва юць сер ты фі кат 
РІВШ. Для ўдзе лу ў Шко ле бе ла
ру сіс ты кі трэ ба да слаць за яў ку да 
15 жніў ня 2020 го да. Яе мож на знай
сці па спа сыл цы: https://docs.google.
com/forms/d/1pBQWdN2FsAXvpLv
gDEd0vqt2hQjbFіuu5BB7X8Q7PaQ/
edіt. А пы тан ні ар га ні за та рам да сы
лай це на элект рон ны ад рас шко лы: 
Skolabel2020@gmaіl.com 

Ган на Лагун 

кон кур сы дзі ця ча га ма люн ка 
да па ма га юць юным мас та кам 
з роз ных кра ін больш да ве дац ца 
пра на шу кра і ну

Рас каз ва ю чы пра жыц цё ў су по
лцы “Кры ні ца” з лі тоў скай Клай пе ды, 
у мі ну лым ну ма ры мы зга да лі пра кон
кур с “Я ма люю Бе ла русь” (“Па мя таць 
і лю біць — зна чыць дзей ні чаць” — ГР, 
26.06.2020). “На пя рэ дад ні Дня Не за
леж нас ці Бе ла ру сі па іні цы я ты ве Рэс
пуб лі кан ска га Цэнт ра на цы я наль ных 
куль тур (Мінск) бе ла рус кія гра мад
скія су пол кі Літ вы пры пад трым цы 
Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Літ ве зла дзі лі 
шэ раг ім прэ заў, пры све ча ных важ най 
да це, — на пі саў у рэ дак цыю Мі ка лай 
Лог він, кі раў нік су пол кі. — Пад наз
вай “Я ма люю Бе ла русь” прай шоў 
кон курс юных мас та коў. Ім 
апя ку ец ца ў Літ ве Але на 
За бель ская: на мес ні ца стар
шы ні са ве та Бе ла рус кіх гра
мад скіх ар га ні за цый Літ вы, 
на стаў ні ца віль нюс кай гім
на зіі імя Фран ціш ка Ска ры
ны”.

У кон кур се паў дзель
ні ча лі дзе ці й пад лет кі ад 
3 да 18 га доў з роз ных га
ра доў Літ вы. Спа чат ку па
да лі за яў кі, по тым да сы ла лі 
ма люн кі. Пры ма лі ся й фо
та здым кі ра бот: па элект
рон най по шце. А 5 чэр ве ня 
па ка заль ны ўрок жы ва пі су, 

пры мер ка ва ны да важ най да ты, у га
рад скім Цэнт ры на цы я наль ных куль
тур у Клай пе дзе пра вя ла Ак са на Юо
зай тэ не: сяб роў ка су пол кі “Кры ні ца”, 
мас тач ка й мас тацт ва знаў ца. Пры чым 
не толь кі дзе ці з Клай пед скай бе ла
рус кай ня дзель най шко лы “Ве ра сок” 
бы лі на ўро ку, а ўсе ах во чыя змаг
лі да лу чыц ца да за ня ткаў, вы ка заць 
пры да па мо зе фар баў свае ўяў лен ні 
ды ўра жан ні (ез дзяць на эк скур сіі) ад 
су сед няй кра і ны. На пя рэ дад ні свя та 
жу ры пад вя ло вы ні кі, аб вяс ці ла пе
ра мож цаў, якія атры ма лі пры зы. Па 
вы ні ках кон кур су з ма люн каў зроб
ле на экс па зі цыя: зды мак зроб ле ны на 
Ку пал лі ў Гер вя чай (гл. стар. 4). Пла
ну юць яе па ка заць у роз ных мес цах 
Літ вы і ў Мін ску.

А вось у Кі шы нёве наш зям ляк, 
вя до мы мас так Вя ча слаў Іг на цен
ка вя дзе за ня ткі ў дзі ця чай сту дыі. 
Яго вы ха ван цы паў дзель ні ча лі ў VІІ 
Між на род ным кон кур се дзі ця ча га ма
люн ка “Сяб ру юць дзе ці на пла не це”. 
Яго ла дзі лі Мі на ду ка цыі Бе ла ру сі, 

На цы я наль ны цэнтр мас
тац кай твор час ці дзя цей 
і мо ла дзі, прад стаў ніц тва 
ААН у Бе ла ру сі. “Ада слаў 
20 ма люн каў 12 дзя цей, і 
мая вы ха ван ка, Аляк санд ра 
Чэ ра — у пры зё рах! — па
ве да міў Вя ча слаў ра дас ную 
вест ку. — На шай мас тац кай 
сту дыі бу дзе у ве рас ні ча ты
ры га ды. За гэ ты час дзет кі 
пад рас лі — як знеш не, так і 
ў ма люн ках гэ та ві даць”.

Шлях праз мас тац тва ў 
вя лі кі свет — на пэў на, са
мы пры го жы.

Іван ІванаўВыстава дзіцячых малюнкаў на Купаллі ў Гервячай

Ржэў скі ме ма ры ял Са вец ка му сал да ту

Галоўная пляцоўка фестывалю

Вячаслаў Ігнаценка — кіраўнік 
дзіцячай студыі
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Праекты

раЗам Ура чам — Зям ны Па клон!

Жы ві ў шчас ці, Баць каў шчы на!
Бе ла ру сы ў за меж ных кра і нах ла дзі лі роз ныя ім прэ зы з на го ды Дня не за леж нас ці Бе ла ру сі

Жан чы на. Сям’я. Ай чы на

Фі ла кар тыч ныя па мят кі 
Вя лі кай Ай чын най
У на цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі  
ў пя рэ да дзень дня не за леж нас ці  
ад кры ла ся вы стаў ка вя до ма га  
ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра лі ха дзе да ва  
“вай на і мір. Бе ла русь па мя тае.  
вяр тан не”.

Па дзея пры мер ка ва на і да Дня Не за леж нас
ці — 3 лі пе ня, і да 75год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, 
якое кра і на, усё бе ла рус кае гра мад ства свят ку
юць сё ле та. У цэнт ры экс па зі цыі — фі ла кар
тыч ныя аль бо мы се рыі “У по шу ках стра ча
на га”, пра ек та, якім на мі нант на Дзяр жаў ную 
прэ мію Бе ла ру сі Ула дзі мір Лі ха дзе даў апя ку
ец ца мно гія га ды. Кні гі з рэ пра дук цы я мі ста
рых паш то вак да поў ні лі прад ме ты з аса біс та га 
збо ру ка лек цы я не ра — уні каль ныя ру ка піс ныя 
да ку мен ты, та па гра фіч ныя кар ты, рэд кія кні гі, 
ста рыя пе ры я дыч ныя вы дан ні ды ін шыя ар тэ
фак ты.

Сва і мі ўра жан ня мі ад вы стаў кі, ад збо раў 
ка лек цы я не ра па дзя лі лі ся вы со кія служ бо выя 
асо бы, па лі тыч ныя й гра мад скія дзея чы. На ад
крыц ці вы стаў кі бы лі ся род ін шых доб ра вя до
мых у кра і не ды рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі На
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Вя ча слаў 
Да ні ло віч, ды рэк тар — га лоў ны рэ дак тар Вы
да вец ка га до ма “Звяз да” Па вел Су ха ру каў, ды
рэк тар ста ліч най кні гар ні “Ака дэмк ні га” Воль га 
Глу хоў ская, бы лы Мі ністр за меж ных спраў Бе
ла ру сі Пётр Краў чан ка, ды рэк тар ААТ “Бел кні
га” Аляк сандр Ваш ке віч.

На пры кан цы ўра чыс та га ад крыц ця вы стаў кі 
лаў рэ ат прэ міі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі “За ду хоў
нае ад ра джэн не” Ула дзі мір Лі ха дзе даў пе ра даў 
На цы я наль най біб лі я тэ цы не ка то рыя ар тэ фак
ты, збо ры са сва ёй гіс та рыч най ка лек цыі.

Мі ко ла Раўнапольскі

І ады хо дзіць боль
У Бе ла ру сі што дзень зні жа ец ца коль касць  
тых, у ка го ўра чы вы яў ля юць ка ра на-  
 ві рус ную ін фек цыю. на “ма каў цы ле та”  
пры рост за хва рэ лых за су ткі — ка ля  
150 ча ла век, і ёсць тэн дэн цыя 
да зні жэн ня та кой ліч бы.

Ка лі пі шу на тат кі, ужо больш за 65 ты сяч вы
пад каў ка ра на ві рус най ін фек цыі за рэ гіст ра ва на 
ў Бе ла ру сі. Звыш 56 ты сяч за хва рэ лых вы зда ра
ве лі, па мер ла 474 па цы ен таў з COVІD19, ход 
хва ро бы ў якіх быў аб ця жа ра ны шэ ра гам хра
ніч ных за хвор ван няў. Та кія афі цый ныя вест кі ад 
Мінз дра ва Бе ла ру сі.

А я, ра ду ю чы ся ле ту, згад ваю, як сам быў ня
даў на ў “гру пе ры зы кі”: мне ж пад 80. Да вя ло ся 
збліз ку, з баль ніч най па ла ты шпі та ля Рэс пуб
лі кан ска га на ву ко вапрак тыч на га цэнт ра пуль
ма на ло гіі ды фты зі ят рыі па ба чыць боль і го ра 
лю дзей роз на га ўзрос ту. Ма гу за свед чыць: дзень 
і ноч хво рыя пад кла пат лі вым на гля дам ура чоў, 
апра ну тых у спец адзен не. Толь кі во чы ві даць. 
А ў па ла ту ўра чы за хо дзяць заў сё ды ў доб рым 
на строі: як род ныя лю дзі. Рас пы та юць. Да па мо
гуць. Су це шаць. Аб на дзе яць.

Тра піў я з хво рым сэр цам у ад дзя лен не кар
дыя ло гіі, што па мін скай ву лі цы Ся маш кі. Чац вё
ра бы ло ў па ла це, праз па ру дзён у ад на го вы яві лі 
ка ра на ві рус, по тым у ін шых два іх. І хоць пе ра вя
лі мя не ў “адзі ноч ку”, а ін фек цыі не па збег: быў 
жа “кан так там пер ша га ўзроў ню”. Ака заў ся ў 
ру ках док тар кі, тэ ра пеў ткі Юліі Ана то леў ны За
зу лі. З пер шых жа хві лін ад чуў яе кло пат, не абы
яка васць. Цёп лыя сло вы, доб рыя во чы, пра фе сі
я на лізм да па маг лі мне на стро іц ца на па зі тыў ны 
лад. Па не каль кі ра зоў на дзень дак тор ка па ды
хо дзі ла да май го лож ка, са чы ла за хо дам ля чэн ня. 
І да па маг ла мне спра віц ца з хва ро бай: як ле ка мі, 
так і па зі тыў най энер гі яй, руп лі вас цю. Дзя кую 
вам, Юлія Ана то леў на! Хай у вас усё ла дзіц ца!

Ды й ад ін шых ме ды каў, мед сяс цёр — усіх 
служ боў цаў гэ тай уста но вы мы ад чу ва лі кло
пат і да бры ню. Та му дзя ку ем усім, хто да па ма
гае хво рым вы зда раў лі ваць. Мы збліз ку ба чы лі, 
як цяж ка вам да во дзіц ца — і ва ша са ма ад да ная 
пра ца за слу гоў вае вя лі кай удзяч нас ці.

З па ва гай ад вя лі кай коль кас ці па цы ен таў — 
Мі ко ла Ко таў, мін ча нін, га на ро вы  

гра ма дзя нін го ра да Турава.

ак ты віст кі Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын пры ма юць не па срэд ны 
ўдзел ва ўсіх са цы яль на знач ных  
кі рун ках ра бо ты дзяр жа вы

Што ў Бе ла ру сі дзяр жа ва са цы
яль на ары ен та ва ная, пра тое мно гія 
ве да юць і ў за меж жы. А вось пра 
ро лю жан чын у мно гіх са цы яль ных 
пра цэ сах, у жыц ці бе ла рус ка га гра
мад ства іш ла за ці каў ле ная раз мо ва на 
ня даў нім круг лым ста ле “Жан чы ны за 
Бе ла русь. Са цы яль ная па лі ты ка дзяр
жа вы як фак тар устой лі ва га раз віц ця. 
Ся мей ныя каш тоў нас ці”.

У сва ёй боль шас ці для раз мо вы са
бра лі ся ак ты віст кі Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын, якія не па срэд на ўдзель ні ча
юць ва ўсіх са цы яль на знач ных кі
рун ках ра бо ты дзяр жа вы. На прык лад, 
пра па но вы ад жан чын БСЖ увай шлі 
ва Указ Прэ зі дэн та ад 18 мая 2020 го
да “Аб са цы яль най пад трым цы асоб
ных ка тэ го рый гра ма дзян”. А ня даў на 
БСЖ пра вёў ак цыю “Ма ра фон пад
трым кі”. Срод кі, са бра ныя ў ча се яе, 
пай шлі на да па мо гу мед пер са на лу, 
тым, хто вя дзе ба раць бу з ка ра на ві ру
сам. Жан чы ны Са ю за ўплы ва юць і на 
ся мей ную па лі ты ку Бе ла ру сі. Ма ры я

на Шчот кі на, стар шы ня БСЖ, кі раў
ні ца Прад стаў ніц тва Па ста ян на га ка
мі тэ та Са юз най Дзяр жа вы ў Мін ску, 
звяр ну ла ўва гу ўдзель ніц круг ла га 
ста ла на тое, што ў кра і не ство ра ны 
больш спры яль ныя ўмо вы для на
ра джэн ня й вы ха ван ня дзя цей, чым 
у не ка то рых ін шых. “На прык лад, у 
Фран цыі пра цяг ласць вод пус ку па 
до гля дзе за дзі цем да трох га доў пра
да стаў ля ец ца толь кі пры на ра джэн ні 
дру го га й на ступ ных, пры на ра джэн
ні пер ша га дзі ця ці пра да стаў ля ец ца 
толь кі адзін год без апла ты. У Бал га
рыі та кі вод пуск да ец ца да да сяг нен ня 
дзі цем двух га доў, у Гер ма ніі — 10 ме
ся цаў, у Іта ліі — 6 ме ся цаў”, — ска
за ла Ма ры я на Акін дзі наў на. Ня ма ла 
ро біц ца ў нас і для пад трым кі сем’ яў 
з дзець мі. Пры во дзі лі ся ліч бы: больш 
8% ва ла во га ўнут ра нага пра дук та 
на кі роў ва ец ца на па трэ бы сем’ яў з 
дзець мі, з іх не менш 1,8% ВУП — на 
гра шо вую да па мо гу.

Лі лія Ана ніч, на мес ні ца стар шы
ні БСЖ, на мес ні ца стар шы ні Па ста
ян най ка мі сіі па пра вах ча ла ве ка, на
цы я наль ных ад но сі нах і СМІ Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, 

ба чыць сэнс у тым, каб моц на тры мац
ца за ся мей ныя каш тоў нас ці ды ўся ляк 
пад трым лі ваць ма ці, асаб лі ва шмат
дзет ных. “Ума цоў ва ю чы сям’ю, мы 
ўма цоў ва ем на шу кра і ну”, — у гэ тым 
ак ты віст кі БСЖ ба чаць і сваю мі сію. 
Жан чы ны збі ра юц ца і на да лей па шы
раць свае ідэі на дзяр жаў ным уз роў ні.

Удзель ні цы круг ла га ста ла збя руц
ца ў Па ла цы Рэс пуб лі кі 25 лі пе ня: там 
прой дзе ўра чыс тая цы ры мо нія ўша на
ван ня пе ра мож цаў XІІ Рэс пуб лі кан
ска га кон кур су “Жан чы на го да2019”. 
Упер шы ню бу дуць ад зна ча ны й пе ра
мож цы ў на мі на цыі “Лі дар Бе ла рус ка
га са ю за жан чын”. Та кі кон курс пра во
дзіц ца БСЖ, а ўша ноў ва юць тых, хто 
да сяг нуў пос пе хаў у роз ных сфе рах 
дзей нас ці. У кон кур се паў дзель ні ча лі 
250 жан чын у на мі на цы ях “Па спя хо вы 
кі раў нік”, “Ма ця рын ская сла ва”, “Гас
па ды ня ся ла” ды ін шых. 37 з іх пры
зна ны пе ра мож ца мі.

Сён ня жан чы ны скла да юць больш 
па ло вы на сель ніц тва Бе ла ру сі. Яны 
ак тыў на ўдзель ні ча юць ва ўсіх эка
на міч ных, па лі тыч ных і са цы яль ных 
пра цэ сах, што ад бы ва юц ца ў кра і не.

Ган на Лагун

За свед чыць ду хоў ную па яд на насць з зям лёй баць коў і 
дзя доўпра дзе даў як раз у па ру, ка лі Бе ла русь ад зна чае Дзень 
Вы зва лен ня й Дзень Не за леж нас ці, па лі чы лі важ ным на шы 
сяб рысу пля мен ні кі з роз ных кра ін. Мы па мя та ем: воль ную 
дзяр жа ву ства ра лі па кры се, вя ка мі на блі жа ю чы Не за леж
насць, дзя сят кі, сот ні па ка лен няў лю дзей роз ных на цы я
наль нас цяў, што жы лі й жы вуць на зем лях між су час ны мі 
Поль шчай ды Ра сі яй, між Укра і най, Літ вой ды Лат ві яй. Бе
ла рус кі на род вы па ку та ваў ідэю Во лі, “на пля чах сва іх” вы
нес у вя лі кі свет — і мы ўсе ра зам зра бі лі ўрэш це явай тое, 
пра што даў но ма ры лі нашы продкі.

Пач нем агляд рэ дак цый най пош ты, пры све ча най свя точ
най да це, з най да лё кіх ад ра соў. “Рэ гі я наль ная гра мад ская 
ар га ні за цыя “Ір куц кае та ва рыст ва бе ла рус кай куль ту ры імя 
Яна Чэр ска га” зла дзі ла свя точ ны ан лайнкан цэрт “Гу чы, го
ман бе ла рус кі!” — на пі са ла з Пры бай кал ля кі раў ні ца су пол кі 
Алё на Сі па ко ва. — Пры свя ці лі мы кан цэрт свят ка ван ню Дня 
не за леж нас ці Бе ла ру сі. У кан цэр це паў дзель ні ча лі бе ла рус
кія твор чыя гур ты Ір куц кай воб лас ці”. А гэ та, рас па вя дае 
Алё на, бы лі на род ны бе ла рус кі ан самбль “Ва рэ ніч кі” (сяло 
 Тур ге неў ка, Ба я ен да еў скі ра ён), фальк лор ны гурт “Квя то чак” 
(сяло Ма ры нінск, За ла рын скі ра ён), бе ла рус кі фальк лор ны 
гурт “Су ніч кі” й ха рэа гра фіч ны “Энергия” (сяло Анд ру шы
на, Куй тун скі ра ён), фальк лор ны гурт “Бел ору сы Прибайка
лья” й ся мей ны ан самбль “Ле нуш ка” з Ір куц ка, ды яшчэ Ігар 
Пар цян кін з Ан гар ска. Праў да, не ўсе за пі сы якас ныя, і не 
вы бу да ваў ся цэль ны ві дэа фільм. Як хо ра ша спя ва юць на сла
ву Баць каў шчы ны ар тыс ты гур та “Ва рэ ніч кі” бе ла рус кія на
род ныя пес ні “За ра нач ка” ды “На за бор са сна па хі лі ла ся” — 
мож на гля нуць у нэ це: https://yadі.sk/і/vDHQ9StbXvOEDg.

Мы ўдак лад ні лі: як тэх ніч на рэа лі за ва ная бы ла ідэя кан
цэр та? “Мы ну ма ры — асоб на кож нае ві дэа — вы клад ва лі ў 
гру пах бе ла ру саў у Вай бе ры, Ва ца пе — па ра ё нах Ір куц кай 
воб лас ці, — па тлу ма чы ла Алё на. — Уся го атры ма ла ся слу
ха чоўгле да чоў — звыш 250 ча ла век. Вы кла лі ві дэа ў роз
ныя сац сет кі (Вкон так те, Фэй сбук, Ін стаг рам) — і там звыш 
200 пра гля даў. Гэ та як вя ліз ная за ла! У нас і вер шы лю дзі 
чы та лі: кры ху ра ней пра вя лі мы кон курс чы таль ні каў на бе
ла рус кай мо ве, дык част ку ну ма роў і ад туль узя лі”.

Зга да ны гурт “Ва рэ ніч кі”, як мы да ве да лі ся, пе ра жыў 
аб наў лен не: ім кі руе ця пер Ксе нія Ва сіль е ва. У на шых 
пла нах пра тое рас ка заць пад ра бяз ней. Ра дуе гле да чоў
слу ха чоў і гурт “Бел ору сы Прибайкалья”. На гэ ты раз яго 
ар тыст кі Юлія Пяр мі на ва ды Алё на Сі па ко ва па да ры лі су
пля мен ні кам ба дзё рую за столь ную пес ню “Ча роч ка моя” 
https://www.youtube.com/watch?v=eіsyyuxeqo. Але на па тлу
ма чы ла: чу лі яе, за пі са ную ў вёс цы Клят ное Пін ска га ра ё
на, пры су стрэ чах з мін скі мі фальк ла рыс та мі. Вось і са мі 
раз ву чы лі. Юлія з Алё най на спя ва лі й дня мі ў нэ це вы ста
ві лі яшчэ й “ан ты ві рус ную” пес ню “Ма сач ка”: на той жа 
ма тыў (аў тар слоў — Ігар Жалт коў) https://www.youtube.
com/watch?v=g9FcWhXrPa0. З пры піс кай, што “Бел ору сы 
Прибайкалья” ўсім жа да юць зда роўя ды ра яць па бе раг чы 
ся бе ў ка ра на ві рус ную па ру. Каш тоў ны па да ру нак для пад
няц ца на строю ды ўма ца ван ня іму ні тэ ту! Мож на слу хаць, 
пад пя ваць — і вак цы на не па трэб ная.

Да сла ла ў рэ дак цыю він ша ван не з Днём Не за леж нас ці 
кі раў ні ца бе ла рус кай су пол кі “Нё ман” з Таль я ці Люд мі ла 
Дзё мі на — з па жа дан нем зда роўя, мір на га не ба, са праўд
ных сяб роў ды но вых твор чых здзяйс нен няў. Да дае: “Ся
дзім у са ма іза ля цыі”. Тры май це ся, бе ла ру сы Таль я ці! У 
хут кім ча се мя жу з Ра сі яй ад кры юць — мож на ехаць у Бе
ла русь: тут ня ма ка ран ці ну.

Су пра цоў ні кі Но ва сі бір ска га Цэнт ра бе ла рус кай куль
ту ры так са ма па він ша ва лі нас — і мы па шы ра ем доб рыя 
сло вы як він ша ва ван не ўсім бе ла ру сам: зда роўя моц на га, 
мі ру й даб ра бы ту. Ра ней, да рэ чы, бы ла на су вя зі з на мі 
з но ва сі бір ска га Цэнт ра Ва лян ці на Бя ляў ская, ця пер да
сы лае вест кі пра там тэй шае бе ла рус кае жыц цё Тац ця на 
Ня лю бі на, ме та дыс тка Но ва сі бір ска га цэнт ра бе ла рус кай 
куль ту ры. Він шу ю чы са свя там, яна зы чыць нам: “І каб вас 
ні ко лі не па кі да ла па чуц цё Го на ру за Ра дзі му!” І дае, што 
нам, бе ла ру сам, са праў ды, ёсць чым га на рыц ца. Дзя ку ем, 
ша ноў ная Тац ця на! І ва шыя сі лы хай ума цоў вае па чуц цё 
крэў най, ду хоў най пры на леж нас ці да Бе ла рус ка га Ма це
ры ка.

Пра ін шыя він ша ван ні — рас ка жам у на ступ ным ну ма ры.
Іван Ждановіч

Спяваюць Юлія Пярмінава й Алёна Сіпакова

Гурт “Сунічкі” з сяла Андрушына
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Ра ман тыч нае, са ма быт нае, 
споў не нае вя лі кіх та ям ніц свя та 
ў го нар Сон ца й роск ві ту пры
ро ды — Ку пал ле. З пра даў ніх 
ча соў ла дзяць Ку паль скія свя
ты і сла вя не, і бал ты. У кож на га 
на ро да ёсць свае тра ды цыі, па
вер’і ды іх пра цяг у на шым ча
се. І бе ла ру сы Літ вы, хоць і жы
вуць за ме жа мі Баць каў шчы ны, 
ша ну юць Ку пал ле. Сё ле та ўжо 
17ы раз ад зна чы лі яго на тэ ры
то рыі ма ляў ні чай ся дзі бы Гер
вя чай: пры ра цэ Мі ніі, у ва ко
лі цах Клай пе ды. Па за пра шэн ні 
мяс цо вай Бе ла рус кай су пол кі 
“Кры ні ца” пры еха лі на свя та 
й су пля мен ні кі з Літ вы, Лат віі, 
Эс то ніі ды Поль шчы. Так што 
ўжо тра ды цый нае на Клай пед
скай зям лі свя та па шы рае ме
жы, пе ра ўтва ра ец ца ў Фэст бе
ла рус кай куль ту ры “Бе ла рус кае 
Ку пал ле на бе ра зе Бал тый ска га 
мо ра”.

Свя точ ную ім прэ зу заў сё
ды пад трым лі вае Дэ парт амент 
на цмен шас цяў Літ вы, Цэнтр 
на цы я наль ных куль тур Клай
пед ска га са ма кі ра ван ня, Мі
ніс тэр ства за меж ных спраў Бе
ла русі. Шмат га до вы спон са р 

свя та — кам па нія “Белинтер
транс Балтик”, а яе су пра цоў
ні кі — не па срэд ныя ўдзель ні кі 
Ку пал ля. Пра ект гэ ты, ка жу чы 
су час наю мо вай, па яд ноў вае 
лю дзей не абы яка вых, твор чых, 
та ле на ві тых. Ся род га на ро вых 
гас цей на фэс це сё ле та бы лі 
Ам ба са дар Бе ла ру сі ў Літ ве Ва
ле ры Ба ра ноў скі, за сна валь нік 
фон ду “Сан тар вес” Юлі ус Ка
зе нас, па эт з Даў гаў піл са Ста ні
слаў Ва лодзь ка. Да рэ чы, пес ня 
на яго верш “Бе ла рус кі дом” 
ста ла гім нам Аб’ яд нан ня бе ла
рус кіх гра мад скіх ар га ні за цый 
Літ вы.

Як па ра да ва лі ўсіх нас юныя 
ар тыс ты! Вы сту па лі ан самб лі з 
Клай пе ды “Ве ра сок” (мас тац
кія кі раў ні цы Ва лян ці на Сні
гур ды Іры на Сі ма чо ва), “Лад” 
(вы ха ван цы Ва лян ці ны Сні гур) 
і “Ве чо ра” (вы ха ван цы Ма рыі 
Се раб ра ко вай). Пры ем на, што 
бе ла рус кія тра ды цыі пра даў жа
юць і раз ві ва юць дзе ці, да та го 
ж — ра зам з баць ка мі. Гос ці 
ды ўдзель ні кі свя та лю ба ва лі
ся й пра ца мі юных мас та коў на 
вы ста ве “Я ма люю Бе ла русь”. 
Удзель ні кі яе з Клай пе ды атры

ма лі па да рун кі ад Ва ле рыя Ба
ра ноў ска га (гл. стар. 2).

Тыя, хто ла дзіў свя та, ра
да ва лі ся ўсім гас цям. Кож ны з 

іх да рыў Ку пал лю свае та лент 
і май стэр ства, да бры ню сэр ца 
й цеп лы ню ду шы. Усе ра зам 
зра бі лі мы свя та не паў тор ным 
і за па мі наль ным. Ска жам, ан
самбль бе ла рус кай су пол кі 
“Сяб ры” з На рвы (мас тац кая 
кі раў ні ца Ла ры са Жда но віч) 
за пом ніў ся сва ёй яр кас цю й 
вы раз на сцю. А гурт “Спад
кі” бе ла рус кай су пол кі з Тар ту 

(мас тац кая кі раў ні ца Іры на Хэ
ла Ка ла мі ец) — пры го жым ака
пэль ным спе вам. Абод ва гур ты 
пры еха лі з Эс то ніі.

Упер шы ню на свя та на шае 
за ві та лі гос ці з Поль шчы: ва каль
наін стру мен таль ны гурт “Лай
ланд” Бе ла рус кай гра ма ды Бе ла
сто ка (мас тац кі кі раў нік Бог дан 
Астап чук). Не ве ра год ны пос пех! 
Пас ля пер шых жа акор даў пля
цоў ку пе рад сцэ най за паў ня лі 
тан цо ры: но гі са мі, зда ец ца, ту ды 
іх нес лі. А гэ ты ж леп шы “мар
кер” для лю бо га ВІА.

З Лат віі пры ехаў гурт бе ла
рус кай на род най пес ні “Ку па
лін ка” (мас тац кі кі раў нік Вя
ча слаў Пят роў) — ён дзей ні чае 
пры Цэнт ры бе ла рус кай куль
ту ры й бе ла рус кай су полцы 
“Уз дым” у Даў гаў піл се. Гос ці 
па да ры лі нам цу доў ныя пес ні, 
да та го ж за пра сі лі ўсіх паў
дзель ні чаць у на род ных гуль
нях. Іх бліс ку ча й пра вя ла на 
ра дасць усім кі раў ні ца ЦБК й 
су пол кі “Уз дым” Жан на Ра ма
ноў ская. Які та лент! Ну быц
цам што дзень спа да ры ня Жан
на пры му шае не адзін дзя ся так 
да рос лых лю дзей ве ся ліц ца як 
дзе ці. А тым ча сам удзель ні цы 
кон кур су на леп шы Ку паль скі 
вя нок змаг лі ад пра віць іх у пла
ван не па рэ чцы.

Яшчэ адзін гурт з Лат віі, з 
су сед ня га з Клай пе дай го ра да 
Лі е пая — ужо шмат ра зоў паў

дзель ні чаў з на мі ў су мес ных 
ім прэ зах. І на са мым пер шым 
свя це “Ку пал ле”, у 2004м, ён 
быў з на мі. Гэ та ва каль ны ан
самбль “Паў лін ка” (мас тац кая 
кі раў ні ца Жан на Буй ніц кая). 
Гурт дзей ні чае пры Бе ла рус
кай су по лцы “Ма ра”. На дзі
ва ар тыс тыч ныя, пры го жыя 
й жыц ця ра дас ныя лю дзі. Мы 
ўпэў не ныя, што на ша су пра ца 
й на да лей бу дзе плён най.

Усе гле да чы з за хап лен нем 
су стрэ лі бе ла рус кія му зыч ныя 
гур ты з Літ вы: ва каль ны ан

самбль “Ра ні ца” (мас тац кі кі
раў нік Фран ці шак Міц кя ле віч) 
Бе ла рус ка га куль тур на га цэнт ра 
ў Шаль чы нін каі ды ан самбль бе
ла рус кай пес ні “Сві та нак” (мас
тац кі кі раў нік Сяр гей Ша ба да
лаў) Бе ла рус ка га куль тур на га 
цэнт ра “Крок” з Ві са гі на са. За
слу гоў вае вя лі кай па ва гі шчы рае 
імк нен не на шых су пля мен ні каў 
з Літ вы збе ра гаць эт на куль тур
ную спад чы ну бе ла ру саў. І заў
сё ды хо чац ца ім пад пя ваць — 
так і на гэ ты раз бы ло.

А на за клю чэн не ў свя точ
ным кан цэр це па тра ды цыі вы
сту па лі гас па да ры: ва каль ны 
ан самбль “Ку па лін ка” (мас тац
кая кі раў ні ца Ва лян ці на Сні гур) 
Бе ла рус кай су пол кі “Кры ні ца”. 
Су стрэ чам з гэ ты мі ар тыс та мі 
жы ха ры го ра да заў сё ды ра ды. 

Аб ноў ле ны рэ пер ту ар, ме ла
дыч насць кам па зі цый, чыс тыя 
й звон кія га ла сы, жыц ця ра
дас насць удзель ні каў — усё як 
мае быць! Ка лек тыў ад зна чыў 
ня даў на 15га до вы юбі лей, і 
ўво сень у Клай пе дзе бу дзе яго 
вя лі кі кан цэрт.

Пад гу кі пе сень, му зы кі, 
га ла сы род ных лю дзей на блі
жа ла ся са мая ка рот кая лет няя 
ноч. Ка лі за кон чыў ся кан цэрт, 
усе яго ўдзель ні кі атры ма лі па
мят ныя дып ло мы й па да рун кі: 
ад імя ар га ні за та раў фэс ту іх 
уру чаў кі раў нік су пол кі “Кры
ні ца”, Га на ро вы кон сул Бе ла ру
сі ў Лат віі Мі ка лай Лог він.

І вось, на рэш це, на ды
шоў час за па ліць Ку паль скае 
вог ні шча. Тое бы ло да ве ра на 
прад стаў ні кам пяці краін, якія 
пры ня лі ўдзел у фэс це. Ад Бе
ла ру сі па ход ню ўзяў Ва ле ры 
Ба ра ноў скі. Ка лі ж га рэў агонь, 
то свя та й да лей спя ва ла й тан
ца ва ла. Усе ах во чыя ар тыс ты 
змаг лі яшчэ раз па ка заць сваё 
май стэр ства й па ра да ваць гле
да чоў. По тым бы лі й скач кі 
це раз вог ні шча, і ку пан не ў 
Ку паль скай ва дзе. Гэ та, як вя
до ма, тра ды цый ныя на род ныя 
спо са бы ачыс ціц ца: аг нём і ва
дой. І спрадвечныя тра ды цыі 
жы вуць у бе ла рускай куль ту ры 
па сён ня.

Дзя куй усім, хто быў у гэ
ты ве чар і ноч з на мі! Асаб лі вая 
па дзя ка жыц ця ра дас ным вя ду
чым: На тал лі Да мнен цы ды яе 
сы ну Да ні лу. Сва ёй цу доў най 
бе ла рус кай мо вай, ра зум ны мі й 

да рэ чны мі рэп лі ка мі яны ўпры
го жы лі ве чар. Дзя куй і аў та ру 
сцэ на ра Сяр гею Ша ба да ла ву. 
Ён шмат па пра ца ваў і на пад
боры ўдзель ні каў, рэ пер ту а ру, 
ды сам не змог да нас пры ехаць. 
Ад зна чым як заў сё ды без да кор
ную пра цу шмат га до ва га гу ка
рэ жы сё ра свя та Ра ма на Кры
лю ка. Яны ўсе спра ві лі ся — на 
вы дат на.

Я ўпэў не на: доб рая тра
ды цыя пра во дзіць з пес ня мі й 
гуль ня мі са мую ка рот кую ноч 
го да ра зам пра доў жыц ца пры 
гас цін най Клай пе дзе яшчэ не 
адзін год. Бу дзем спа дзя вац ца, 
што склад удзель ні каў, іх “геа
гра фія”  па шы рац ца. Так што — 
да но вых Ку паль скіх су стрэч!

На тал ля Ля пеш ка.
Фо та: Ва ле ры Зубакоў.

традыцыі
Бе ла рус кае Ку пал ле на бе ра зе Бал тый ска га мо ра

Са мая ка рот кая лет няя ноч го да на Бе ла ру сі — Ку паль ская. Ме на ві та “па Сон цы”, як і бы ло 
спрад ве ку, пры звы ча і лі ся ад зна чаць гэ тае вя лі кае на род нае свя та й бе ла ру сы Літ вы.

Прадстаўнікі пяці краін гатовыя запаліць Купальскае вогнішча

Якія дзяўчаты!

Над рэчкаю Мініяй, з Купальскім вяночкам

На свежым паветры хораша спяваецца
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Ка лі ты доб ра ве да еш, ку ды й на вош
та ру ха еш ся — 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 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”.

І вось як раз мо ва пра даў жа ла ся.
— У ан тыч най мі фа ло гіі, па да ец ца 

мне, бы лі па пя рэ джан ні пра ін фас па
ку сы, пра якія вы га во ры це. На прык
лад, ад ста ра жыт ных грэ каў вя до ма 
пра сі рэ ны — дэ ма ніч ныя іс то ты, 
якія сва і мі ча роў ны мі га ла са мі за ваб
лі ва юць не абач лі вых ма ра плаў цаў да 
ся бе. Але Ады сейма ра плаў ца, як рас
ка заў лю дзям Га мер, за га дзя ве даў пра 
та кую не бяс пе ку, там й змог яе па збег
нуць. Інакш са лод ка га ло сыя іс то ты, 
за ва біў шы спа ку ша ных на сваю вы
спу, ра за рва лі б іх на кус кі…

— Ну не здар ма ж ка жуць, што ўсё но
вае — гэ та доб ра за бы тае ста рое! Бя рэш 
мі фіч ных сі рэн — і па ана ло гіі зна хо дзіш 
у ін тэр нэ це ты ся чы кры ніц ін фар ма цыі. 
Як хут ка раз ба га цець? Як па збег нуць за
ліш няй апе кі баць коў? Дзе сён ня лёг ка 
жы вец ца? І ты ж, аказ ва ец ца, вый граў 
у ней кай там ла та рэі вя лі кія гро шы — за
ста ло ся толь кі па га дзіц ца за браць вый
грыш… Ну ўсе жа да юць та бе даб ра й 
шчас ця! І як тут не ўспом ніць сі рэн, якія 
зво дзяць не вя до ма ку ды не да свед ча ных 
ма ра плаў цаў…

— Я ве даю, што для па шы рэн ня 
куль тур нааду ка цый най пра сто ры 
кам па нія “Сак ра мент ІТ” пла на ва ла 
ства раць на грунце Ме га бук і спе цы
я лі за ва ныя кніж ныя па лі чкі: для вы
клад чы каў, баць коў, вуч няў роз на га 
ўзрос ту з улі кам іх схіль нас цяў. Для 
тых, на прык лад, хто па глыб ле на ці ка
віц ца ін фар ма ты кай, хі мі яй, фі зі кай, 
бія ло гі яй…

— Та кая “па лі чная” оп цыя, маг чы
масць са праў ды ёсць у на шай плат фор
ме. І гэ та, лі чу, пра віль на. Ра зам з агуль
най, ба за вай, з якой мы стар та ва лі, мож на 
раз горт ваць асоб ныя кніж ныя па лі цы. 
Там мо гуць быць кні гі для баць коў: па 
асаб лі вас цях уз рос та вай псі ха ло гіі, ме
то ды цы ся мей на га вы ха ван ня. Для пе да
го гаў — ва ры ян ты пра вя дзен ня асоб ных 
уро каў, пра агуль ныя тэн дэн цыі ў пе да
го гі цы, ме то ды ка вы кла дан ня, су час ныя 
тэх ніч ныя срод кі на ўро ку ды мно гае ін
шае. Чы тан не на ле та — па лі чкі па кла
сах. У раз віц цё пра ек та мы га то выя тое ж 
зра біць і для сту дэн таў. Вы сту піць за каз
чы кам, на прык лад, ме ха ні кама тэ ма тыч
ны фа куль тэт — раз мес цім увесь курс 
на ба зе ўні вер сі тэ та. Тое, што па лі чаць 
най леп шым спе цы я ліс ты. І так — па лю
бой спе цы яль нас ці, пры чым на гэ тай жа 
плат фор ме, дзя ку ю чы якой па сту по ва 
мо жа ства рац ца аса біс тая куль тур нааду
ка цый ная пра сто ра ча ла ве ка. Воб ла ка, як 
ця пер ка жуць, у якім мы змо жам зна хо
дзіць шмат для ся бе ці ка ва га. І ўвесь час 
яго па шы раць.

— А мож на ж і вяр нуц ца да ра ней 
за свое на га ма тэ ры я лу, неш та паў та
рыць, ад на віць ве ды. Зда ец ца, у Ме
га бу ка ёсць маг чы масць вес ці кан
спек ты, ра біць па мет кі на па лях…
Мне вось па да ба ец ца чы таць кні гі з 
алоў кам у ру ках…

— Вя до ма, мож на й вяр нуц ца. Ёсць 
маг чы масць, ро бя чы лю быя за пы ты, іх 
гіс то рыю за хоў ваць, па мет кі ра біць. І 
сіс тэ ма по шу ку па ўсёй ба зе — заў сё ды 
по бач. Неш та но вае да ве даў ся — па зна
чыў. І ў ця бе ўсё гэ та, кан спект на ву чан
ня, пад ру кой! Мож на ко ле рам неш та 
па зна чаць. Я, пры знац ца, і свае ве ды па 
ма тэ ма ты цы па пад руч ні ках, што вы
стаў ле ныя на Ме га бук, пад наў ляю — 
бо не як па пра сі лі зна ё мыя з іх дзець мі 

па зай мац ца. І ў мя не ёсць мой аса біс ты 
кан спект на ба зе Ме га бук. Я ма тэ ма тык 
па аду ка цыі, у 1979м за кон чыў фа куль
тэт пры клад ной ма тэ ма ты кі БДУ. По
тым пра ца ваў у ака дэ міч ным Ін сты ту це 
кі бер не ты кі. Але ж з га да мі, дзе ся ці год
дзя мі ней кія ню ан сы, на вы кі губ ля юц
ца, каб кан суль та ваць школь ні каў, ка лі 
ты не прак ты ку еш як на стаў нік, рэ пе
ты тар, вы клад чык ма тэ ма ты кі. Трэ ба 
ве ды пад наў ляць. І з Ме га бу кам кні гі, 
кан спек ты заў сё ды по бач: у тва ім аса
біс тым воб ла ку.

— Я ве даю, бы ла яшчэ ідэя ства
рыць біб лі я тэ ку бе ла рус кай лі та ра тур

най кла сі кі. У тым лі ку й з пе ра кла
да мі на роз ныя мо вы. І зра біць гэ ты 
рэ сурс да ступ ным па ўсім све це…

— Ма рым і пра та кое — знай сці б 
парт нё раў, каб усё рэа лі за ваць. А коль
кі ці ка ва га мож на вы клас ці па ва ен най 
гіс то рыі, па гіс то рыі бе ла рус кай дзяр
жаў нас ці! Ска жу без па хваль бы: на ша 
тэх на ло гія пра цуе не толь кі ў ся рэд няй 
шко ле. Гэ та пра ект на вы раст. Куль тур
нааду ка цый ная плат фор ма і для спе цы
яль най, і для вы шэй шай аду ка цыі. А па 
вя лі кім ра хун ку: для ўсёй на цы я наль най 
куль тур нааду ка цый най, ін фар ма цый
най пра сто ры. І што важ на: гэ та на ша, 
ай чын ная тэх на ло гія. Мы за пам поў ва ем 
у ба зу да дзе ных тое, што пра цуе на на
шу эка но мі ку, куль ту ру, раз віц цё ча ла
ве ча га па тэн цы я лу, бяс пе ку дзяр жа вы. 
Гэ та вель мі эфек тыў нае ўкла дан не срод
каў у раз віц цё на цыі. Бу дзе гра мад скі за
пыт — яе мож на па паў няць бяс кон ца. Да
рэ чы, да на шай плат фор мы ёсць не ма лая 
ці ка васць і ў за меж жы, асаб лі ва ў апош
нім, ка ра на ві рус ным ча се. Мно гія ра зу
ме юць: пас ля пан дэ міі свет са праў ды 
бу дзе ін шым. Ан лайнуро кі для школь
ні каў, лек цыі для сту дэн таў — не са мае 
леп шае ра шэн не праб ле мы. І дзе сяць 
га доў та му пра ца ва ла та кое. А муль ты
ме дый ныя пад руч ні кі, кні гі, да па мож ні
кі — гэ та тэх на ло гіі ў тым лі ку й заўт
раш ня га дня. Ува хо дзіць у наш Ме га бук 
школь нік — і ба чыць па лі цы з кні га мі. 
Мо жа лю бую раз гар нуць, а там — ві дэа, 
і аў ды а фай лы… Усё, што яму ці ка ва. Вы
клад чы кі, баць кі так са ма зной дуць сваё. 
Не хо чаш чы таць — слу хай аль бо ві дэа 
гля дзі. Ка лі плат фор му па ста ян на раз ві
ваць, то ўтво рыц ца вя ліз нае “аду ка цый
накуль тур нае во зе ра”!

— …У якім бяс печ на пла ваць, 
ума цоў ва ю чы ка лек тыў ны іму ні тэт 
су праць роз ных ін фа ві ру саў…

— Так, зруч на там ву чыц ца пла ваць 
у ін фап лы нях, жыць у на ас фер най пра
сто ры. Гэ та ж мо жа быць і ба за вая сіс тэ
ма аба ро ны ад знеш ніх на па даў на на шу 
на цы я наль ную ін фап рас то ру. На жаль, 
не ўсе яшчэ ра зу ме юць сён ня, коль кі 
ўся го роз на га мо жа праз ін тэр нэт “пра
ціс нуц ца” ў свя до масць, у ду шы юных 
на шых гра ма дзян. Пры чым асноў ная 
праб ле ма не ў тым, што ёсць ін тэр нэт, а ў 
тым, што мы не ву чым ка рыс таль ні каў 
“пла ваць” у во дах ін тэр нэтакі я на. Вось і 

вы но сіць іх да рэ аль ных, не вір ту аль ных 
чу жых бе ра гоў у тым лі ку.

— За са вец кім ча сам, ка лі іш ла 
гон ка ўзбра ен няў, раз ві тыя кра і ны 
ства ра лі да ра гія сіс тэ мы аба ро ны ад 
кас міч ных ды ін шых на па даў…

— Мож на й та кую ана ло гію пра
вес ці. Але вы клі кі ча су ця пер ін шыя. 
Нам трэ ба ства раць сваю, на цы я наль
на ары ен та ва ную куль тур нааду ка цый
ную пра сто ру. Без умоў на, яе асоб ныя 
эле мен ты ўжо ёсць. І важ на, каб кож ны 
ма ла ды гра ма дзя нін за свой ваў сіс тэ му 
ба за вых каш тоў нас цяў сва іх баць коў і 
дзя доў, асвой ваў на шы, спрад веч ныя 
куль тур ныя ко ды, рос па тры ё там Баць
каў шчы ны. Вось ня даў на я да ве даў ся: 
ад на сям’я з’е ха ла жыць з Бе ла ру сі ў 
Шве цыю. Не як пра бі лі ся. Ім па абя ца лі, 
што там — доб рае, кам форт нае жыц цё, 
і менш пры тым трэ ба, як ка жуць, на
пруж вац ца. Ма тыў зра зу ме лы: менш 
пра ца ваць — лепш жыць. Але па раз віц
ці, аду ка цыі тыя ма ла дыя лю дзі, па сут
нас ці, ні чо га з ся бе не ўяў ля юць. Жан
чы на ду ма ла: усё, зям ны рай! Як сыр 
у мас ле бу дзем ка тац ца. І яшчэ ад но дзі
ця там на ра дзі ла. Пры чым улад коў вац ца 
ў со цы ум асаб лі ва не спя ша лі ся. Ка лі да 
яе прый шлі сац ра бот ні кі, яна ім, як ка
жуць, “пра ва ка чать” ста ла. Тыя — свае 
пра вы ма юць: дзя цей за бра лі, па лі чыў
шы сям’ю аса цы яль най. Ця пер іх вяр
нуць не маг чы ма. Пры чым уя ві це са бе: 
дзя цей ад да юць на вы ха ван не адап та ва
ным там ма ра кан цам, у якіх і зар пла ты 
пры стой ныя, і па ста ян ная пра ца. То бок 
для ўсы наў лен ня па чы ноў ніц кіх кры
тэ ры ях пра хо дзяць. Вось якая гіс то рыя. 
Праў ду ка за лі на шы прод кі: дзе на ра
дзіў ся — там і спат рэ біў ся. Але ж ця пер 
праз роз ныя ка на лы ідзе ін фа ап ра цоў ка: 
там доб ра — у нас дрэн на. Хтось ці пад
да ец ца, шу кае рай: ні бы та “дзесь ці там” 
усё са мо са бой з не ба сып лец ца.

— Ча му так атрым лі ва ец ца?
— Та му што мы не абач лі ва за пус ка

ем не сум лен ных вяр боў ні каў у на шую 
ін фап рас то ру. Яны ж па каз ва юць толь кі 
плю сы “та го” све ту і толь кі мі ну сы на
ша га жыц ця. Гэ та вя до мы пры ём ідэа ла
гіч най ба раць бы, як ра ней ка за лі. Мэ та: 
зва біць з Бе ла ру сі пра цоў ныя рэ сур сы, 
па жа да на вы со ка аду ка ва ныя. А кры тыч
на га ўспры ман ня па доб най ін фар ма цыі ў 
мно гіх ня ма. І хтось ці пад да ец ца на хіт
ры кі. Вось та кія ёсць выклікі ў эры на ас
фе ры, да якой мно гія не га то выя.

— Вы зга да лі пра чу жыя бе ра гі… 
Увес ну бы ла інф а: два міль ё ны гас
тар бай тэ раў з роз ных кра ін за тры ма
лі ся ў Чэ хіі. Ду маю, і на шы ся род іх 
былі. Пры еха лі на за роб кі — а по тым 
ка ран цін, ме жы за кры лі. А яны ж там 

ні ко му не па трэб ныя: ні жыл ля, ні 
пра цы, ні гро шай…

— Ну, ра на ці поз на з па доб ны мі 
пра цаў ні ка мі неш та па він на бы ло зда
рыц ца. Лю дзей ва бяць не ку ды доб ры мі 
за роб ка мі, яны кі ну лі ўсё — і ту ды. Ці ў 
ін шую кра і ну: прыгскок. Так і хо чац ца 
спы таць у іх: гэ та што за стыль жыц ця, 
гра ма дзя не? А пра сваю зям лю, пра Ра
дзі му хто кла па ціц ца бу дзе? Мо жа, га ва
рыць пра ін та рэ сы Ра дзі мы — гэ та ўжо 
“не су час на” ў эпо ху ін тэр нэ ту? Да рэ чы, 
“раз мы ван не” мат ры цы па тры я тыз му — 
ад на з сур’ ёз ных не бяс пек, што пад сце
ра гае юных у ін тэр нэ це. А па спра буй це 
толь кі ў за мож ных за ход не еў ра пей скіх 
кра і нах та кія тэ зы агуч ваць… І ад куль 
но гі рас туць у з’я вы пад наз вай “раз мы
ты па тры я тызм” ці “куль га вая са ма ідэн
тыч насць”? З не пісь мен нас ці! Бо куль
тур ны, аду ка ва ны ча ла век ра зу мее: вось 
тут мая зям ля, мой дом. Тут я аба ро не ны 
ўсім гэ тым сва ім — і та му тут ства раю 
сям’ю, раб лю кар’ е ру. Тут мая бу ду чы
ня, тут ста біль насць. Не без вы клю чэн
няў, вя до ма: ін ша му мо жа й на ка на ва на 
сваю до лю ў све це шу каць. Але не міль
ё на мі ж шу каць нейкага леп ша га жыц ця 
ў ін шых кра і нах! Што тут ска жаш: сі рэ
ны не дрэм люць, спя ва юць. А жыц цё ва
га до све ду, куль тур най ба зы, ве даў ня ма, 
каб аб’ ём на па гля дзець на сі ту а цыю. 
Ры зык ну лі. Там, як з Чэ хі яй, за чы ні ла
ся паст ка — і не вер неш ся. Аль бо вер
неш ся з вя ліз ны мі стра та мі. А коль кі вы
пад каў, ка лі бе ла рус кі вы хо дзяць за муж, 
на ра джа юць дзе так у ін шых кра і нах, 
раз во дзяц ца — і дзе так ім не ад да юць. 
Зрэш ты, па дзеі, спра ва ка ва ныя ка ра на
ві ру сам, іншымі фактарамі ў ЗША ды 
ін шых ба га тых кра і нах для мно гіх, мяр
кую, бу дуць на ву кай па тры я тыз му.

— Вя лі кая тэ ма для раз мо вы! Ад
нак вер нем ся да ва шай ІТплат фор
мы, на якой па бу да ва ны Ме га бук. 
Мо жа це ска заць, дзе кан крэт на ў за
меж жы ёй ці ка вяц ца?

— Ад пла наў да ўва саб лен ня заў
сё ды ня прос ты шлях. Та му ска жу хі ба 
пра тэн дэн цыі — на пры кла дзе Кыр
гызстана. Не як, га ды два ці тры та му, 
на вы ста ве ТІ БО ў Мін ску мы прад стаў
ля лі плат фор му Ме га бук. Я па зна ё міў
ся з уплы во вым чы ноў ні кам з Біш ке ка. 
А ня даў на там ства ры лі Дзярж ка мі тэт 
па ін фар ма цый ных тэх на ло гі ях, і мой 
зна ё мец у ім пра цуе. Спа чат ку пра явіў 
ін та рэс, по тым пра паў на па ру га доў — 
і вось у іх, як ка жуць, пай шоў пра цэс. 
У Мі на ду ка цыі Кыргызстана пра яві лі 
вя лі кую ці ка васць да элект рон ных пад
руч ні каў. Пра хо дзяць на ра ды, кан суль
та цыі, пры тым ці ка васць да бе ла рус ка
га ІТпра дук ту не ма лая. Там жа ля соў 
на кні гі ня ма: 70 ад сот каў тэ ры то рыі — 
го ры. Я, да рэ чы, сам там бы ваў: ха дзіў 
у скла дзе тургруп ы ў го ры на 4000 мет
раў. Да во зе ра ІсыкКуль спус ка лі ся.

— Там жа й наш су пля мен нік, 
зна ка мі ты Мі ка лай Пржэ валь скі 
па да рож ні чаў: у яго з Ві цеб шчы ны 
ро да выя ка ра ні. Я чы таў, ён са шля
хец ка га ро ду быў, і прод ку яго на му 
шля хец тва (у Вя лі кім Княст ве Лі
тоў скім) на да дзе на бы ло за подз ві гі ў 
зма ган ні з рус кі мі вой ска мі: ка лі ар
мія ка ра ля Рэ чы Па спа лі тай Стэ фа на 
Ба то рыя ў 1579м ад бі ва ла По ла цак. 
А па ха ва ны Мі ка лай Мі хай ла віч (па
мёр у 1888м) па вод ле яго за па ве ту 
пры го ра дзе Ка ра кол, на бе ра зе Ісык
Ку ля. Там, ве даю, на ват ад па вед ны 
му зей ны комп лекс ёсць. Так што су
вязь Бе ла русь — Кыргызстан, ад ла
джа ная даў но, за ста ло ся толькі пад
на віць кан так ты ў но вым ча се.

— Ці ка ва. Па чы таю пад ра бяз ней пра 
гэ та. Сён ня, ве даю, Кыргызстан — кра і
на з ма ла дым на сель ніц твам. Аду ка цыя 
раз ві ва ец ца, і су час ныя тэн дэн цыі прад
стаў ні кі ўла ды ўла ві лі. Пры чым яшчэ 
да сі ту а цыі з ка ра на ві ру сам, а сі ту а цыя 
толь кі па цвяр джае, як гэ та важ на: ра
зум на вы ка рыс тоў ваць ІТтэх на ло гіі 
на ка рысць на ро да, дзяр жа вы.

Гу та рыў Іван Жда но віч

Зімой і летам — 
з бяспечным 
інтэрнэтам

Валеры Ягораў

Ів
А

н
 Ж

д
А

н
о

в
Іч



6 Голас Радзімы  пятніца, 17 ліпеня, 2020 

трохгодка малой радЗімы

Край разрываны ўвесь на часці…
Сто гадоў таму — 11 ліпеня 1920 года — скончылася амаль гадавая польская акупацыя на той час ужо 
сталічнага горада Менска. Ды ў хуткім часе Беларусь была разарваная: на Усходнюю й Заходнюю. Глянем 
на супярэчлівы час у гісторыі Бацькаўшчыны праз чароўную прызму: вершы Янкі Купалы.

спадчына

Па мят ная да та вы зва лен ня Мен ска ад 
па ля каў за са вец кім ча сам не аб хо дзі ла
ся ўва гай афі цы ё зу. Вя до ма ж, рас стаў
ля лі ся ад па вед ныя ак цэн ты. Ян ка Ку па
ла меў маг чы масць, як ка жуць, на сва ёй 
ску ры ад чуць сут насць як баль ша віц кае 
па лі ты кі ў да чы нен ні да Бе ла ру сі, так і 
па лі ты кі поль скае ўла ды. Та му слуш на 
бу дзе звяр нуц ца да ба чан ня гіс та рыч ных 
па дзей Пра ро кам.

Пас ля рэ ва лю цый ных па дзей 1917 го
да і ў да лей шым пас ля за няц ця Бе ла ру сі 
ня мец кі мі аку пан та мі па эт Іван Лу цэ віч 
жыў у Сма лен ску, які та ды раз гля даў ся 
як бе ла рус кі го рад. Ра зу ме ю чы ці ад чу
ва ю чы важ насць па дзей, у кан тэкс це якіх 
ад бы ло ся аб вя шчэн не Бе ла рус кай На
род най Рэс пуб лі кі (25 са ка ві ка 1918 го
да), па эт пас ля доў га га паэ тыч на га маў
чан ня ні бы та вы хо дзіць з за цяг ну та га 
сам нам бу ліч на га ста ну ды зноў па чы нае 
пра маў ляць: гуч на й кан цэп ту аль на. У 
но вых паэ тыч ных тво рах яшчэ яск ра
вей акрэс лі ва юц ца два га лоў ныя ма ты
вы: абу джэн неад ра джэн не бе ла рус ка га 
на ро да і ў су вя зі з тым на сця ро жа насць 
ад нос на су се дзяў — як з ус хо ду, так і з 
за ха ду. Та му й раз ва жае па эт: “А ўсё ж 
як там ка сва я кісу се дзі/ Яе пай муць, ха
це ла ся бы знаць, —/ Ці бла сла вяць, ці 
ўтоп чуць гід ка ў гаць?/… Ад но, сну ю чы 
з су мам па пра след дзі,/ Я го лас на йграць 
бу ду ў тай ным брэ дзе,/ Для Баць каў шчы
ныма ці бу ду йграць!” (“Для Баць каў
шчы ны”, 1918).

З аб вя шчэн нем БССР (1 сту дзе ня 
1919 го да) Ян ка Ку па ла пры яз джае ў ста
лі цу рэс пуб лі кі — Менск. І ста но віц ца 
не прос та ў цэнт ры — у аван гар дзе куль
тур напа лі тыч на га жыц ця Бе ла ру сі. Да 
паэ зіі да даў ся пуб лі цыс тыч ны фар мат, 
з вы па да мі асаб лі ва на дзён ны мі й вост
ры мі. Пара ней ша му тро хі апе рад жа ю чы 
па дзеі, ка лі са вец каполь скае зма ган не 
на Бе ла ру сі яшчэ не на бы ло васт ры ні, 
але й ня мец кая аку па цыя па ды хо дзі ла да 
за вяр шэн ня, а БНР так і не здо ле ла за
ма ца вац ца, Пра рок пі ша: “Чу жакдзі кун, 
кры вёю ўпіў шысь све жай,/ За прог ця бе 
ў ня во лю, ў бат ра кі/ І тваю ма ціБаць
каў шчы ну рэ жа,/ Жы вую рве на час ці, 
на кус кі. <…> Паў стань, на род! Пра чні
се, бе ла ру се!/ Зір ні на Баць каў шчы ну, на 
ся бе!/ Зір ні, як во раг ха ту і зям лю рас
тру сіў,/ Як твой на ва ла злыд няў скарб 
гра бе!” (“Свай му на ро ду”, 29.10.1918) 
У вер шы — увесь Ку па ла: ён “уваск ра
шае мі нуў шчы ну” свай го на ро да й “вы
каз вае ця пер шчы ну”, акрэс лі вае ме жы 
Баць каў шчы ны й пад крэс лі вае го нар яе, 
абу джа ю чы яго ў ка лек тыў най па мя ці, а 
ўрэш це па лы мя на за клі кае свой на род 
“стро іць” “для бу ду чы ны шчас це”, “каб 
пут не стро іў больш су сед”.

Ад на го та ко га за клі ку, ня гле дзя чы на 
яго мас тац кую сі лу, бы ло б за ма ла для 
на род на га збу джэн ня. Та му па эт не спы
ня ец ца: амаль кож ны верш та го ча са ва га 
пра меж ку так ці інакш па глыб ляе й па
шы рае ідэй натэ ма тыч ную па ра дыг му, у 
плы ні якой праб ле ма па дзе лу, раз дзі ран
ня род нае зям лі й су праць ста ян ня той 
на цы я наль най тра ге дыі гу чыць як ад на з 
кан цэп ту аль ней шых, атрым лі ва ю чы роз
ныя сэн са выя й па чуц цё выя ін тэр прэ та
цыі: “Чу жы і свой хлеб ста на віц ца жорст
кім ко мам/ І ду шыць кліч: ці доў га бу дзе 
нам за ло мам/ Вар ша ва пан ская і цар ская 
Маск ва” (“На ша гас па дар ка”, 1918). І 
чар го вая ва ен ная хва ля, якая прай шла па 
Бе ла ру сі як не па срэд на са вец каполь скае 
су праць ста ян не, на ту раль ным чы нам 
ка та лі за ва ла ў пуб лі цыс тыч най паэ зіі й 
тэ му па дзе лу бе ла рус кай зям лі больш 
моц ны мі су се дзя мі: “Ідзеш у край, які 

бяз бож на/ Жыў цом па рэ за лі на час ці,/ А 
брат проць бра та стаў ва рож на/ І па ма гае 
край рас крас ці. (“Но вы год”, 1919).

Са вец кая са цы я ла гі за тар ская кры ты
ка ў паз ней шым ча се так са ма за ўва жы ла 
(пра тое пі саў Лу каш Бэн дэ), што “ма тыў 
“па рэ за най баць каў шчы ны” паў та ра ец
ца і ў вер шах “На сход” і ў не ка то рых ін
шых. <…> Па эт і на гэ тым эта пе, як і ў 
сва іх ста рых вер шах, вы сту пае су проць 
“чу жын цаў” на огул, не ад дзя ля ю чы во
ра гаў пра цоў ных мас Бе ла ру сі ад іх са
юз ні каў. “Чу жын цы су се дзі” на огул, без 
ды фе рэн цы я цыі — вось хто, па ўяў лен
ню паэ та, во раг бе ла рус ка га на ро да, яны 
збі ра юць мёд з яго вул ляў, яны “за прэг
лі” яго ў ня во лю. Па эт упар та не хо ча 
пры знаць, што цар ская Маск ва у вы ні
ку Каст рыч ніц кай рэ во лю цыі адый шла 
ў мі ну лае, што про ле тар ская со вец кая 
Маск ва ні чо га агуль на га не мае з цар скай 
Маск вой. Ён… у сва іх вер шах імк нец ца 
па ка заць, што ў Ра сіі і ў вы ні ку со цы я ліс
тыч най рэ ва лю цыі ні чо га не змя ні ла ся, 
што за ста ла ся цар ская Маск ва — пры
гня таль нік і ду шы цель на цы я наль нас
цей”. (Падаецца як у арыгінале. — Рэд.).

У сва іх паэ тыч ных тво рах Пра рок 
так са ма ка жа пра чу жа ка, які “ў на шым 
краі па нуе” (“На на шым…”, 1919), чу
жын ца (“Бе ла рус кія сы ны”, 1919), раз
бой на га чу жа ні цу (“Свай му на ро ду”, 
1918), во ра гаў (“Габ ру ся ў жаў нер ку 
ўзя лі…”, 1919), чу жых ба дзяк (“Паў
стань…”, 1919), су се да па га на га (“Як 
це ні…”, 1918), па ган цаў, су се дзяў, 
якія “ня бож на па гань бі лі нас” (“На 
біб лей ныя ма ты вы”, 1920), гру га ноў, 
якія “тва іх там прод каў кос ці рвуць” 
(“На сход!”, 1918) і г. д. — ба дай, ні хто 
й бліз ка з паэ таў та га час ся не да ваў 
столь кі пе я ра тыў ных (абразлівых) 
най мен няў су се дзям Бе ла ру сі з ус хо
ду й за ха ду, як Ян ка Ку па ла.

Што ха рак тэр на: паэ тыч ныя ін
та на цыі Ян кі Ку па лы прак тыч на не 
вар’ і ру юц ца ў су вя зі са зме на мі ўла
ды на Бе ла ру сі ды ў су вя зі са зме на мі 
ўлад, пад які мі да во дзі ла ся апы нац ца 
са мо му твор цу (яны пас ля ста нуць 
кан вою для вя до мей шай п’е сы “Ту
тэй шыя”, 1922). Ку па ла та ды за ста
ваў ся ў Мен ску, які два ра зы за ня поў
ных паў та ра го да пе ра жыў поль скую 
аку па цыю. Ра зу ме ю чы, што на ды
шоў скруш ны час, прад ка за ны ім 
га доў коль кі та му, па эт спра буе пра
ду хі ліць дра ма тыч ную па дзею раз’
яд нан ня на ро да і па чы нае вы сту паць 
як пуб лі цыст у жан ры, да ступ ным 
ус пры ман ню больш шы ро ка му ко лу 
па спа лі та га лю да. Пры вя дзём най
больш яск ра вы ўры вак Ку па ла вай 
пуб лі цыс ты кі ча су эма цый на га для 

паэ та 1919 го да, ка лі да па дзе лу Бе ла ру сі 
за ста ва ла ся ўжо ня доў га. Як тон ка прад
ба чыць ён па дзею! “На ша не за леж насць 
сол лю ўвач чу для не за леж нас ці на шых 
су се дак — Поль шчы і Ра сіі, бо і ад на, і 
дру гая ха це лі б на шу не за леж насць ута
піць у лыж цы ва ды сва ёй не за леж нас ці.

Для ад бу да ван ня вя лі кай Поль шчы 
“ад мо ра да мо ра” трэ ба пе ра сту піць Бе
ла русь; для ад бу да ван ня вя лі кай Ра сіі ад 
Бе ла га да Чор на га мо ра так са ма трэ ба 
рас тап таць Бе ла русь.

Вось і вы хо дзе, што трэ ба Бе ла русь 
вы кі нуць з гіс то рыі, з геа гра фіі, і на агул 
ка лі не цал кам пры лу чыць яе к ад ной з 
су сед ніх дзяр жа ваў, то раз рэ заць на па
ла ві ну, але так зра біць, каб яе не бы ло і 
зван ня” (“Не за леж насць”, 1919).

Бо лем не па праў най стра ты за на та ва
ла ся ў Ку па ла вым сэр цы ста рон ка БНР, 
двух га до вую га да ві ну аб вя шчэн ня не за
леж нас ці якой па эт су стра кае вер шам 
з па ка заль най наз вай — “25.ІІІ.1918– 
25.ІІІ.1920. Га даў шчы напа мін кі” (24 са
ка ві ка 1920). Пры чы на для бо лю — усё тая 
ж: “За ка там кат на на шы го ні/ Пры хо дзіў, 
гра біў, зніс та жаў…/ <…> Край раз ры ва
ны ўвесь на час ці —/ На род аграб ле ны 
яго…” Вя до ма ж, і гэ та по тым не за ста
ло ся не заў важ ным для тых, хто ўваж лі ва 
вы ву чаў жы выя ру хі Ку па ла вай ду шы. 
Ста но ві шча пра цоў ных мас Бе ла ру сі на 

са вец кіх зем лях ён (Ян ка Ку па ла. — А. Т.) 
па каз вае та кімжа, як і на зем лях, аку па
ва ных бе ла па ля ка мі. І яго жа лоб ная кан
ста та цыя фак та, што за мест “не за леж нас
ці” — “пад ня вол ле”, не вя дзе паэ та да 
раз ры ву з пра даж ны мі ха лу я мі поль ска га 
ім пе ры я ліз ма — бе ла рус кі мі на цы я на
ліс та мі, да вы зва лен ня ад фаль шы вай, 
хі мер най ідэі Бе не е роў скай “не за леж нас  
ці” , — на пі саў у сва ім ар ты ку леін век ты
ве са цы я ла гі за тар Л. Бэн дэ. І ён част ко ва 
меў ра цыю! Част ко ва та му, што ў вер шы 
ня ма пра поль скіх сім па тый. На ват больш 
та го: пра фе сар Вя ча слаў Ра гой ша ўба чыў 
тут ме на ві та “сме лы вы клік паэ та та га
час ным бе ла поль скім за хоп ні кам, якія 
вус на мі Піл суд ска га аб’ яў ля лі аб збаў
лен ні бе ла рус ка га на ро да ад “баль ша
віц кай аку па цыі”, аб ра зу мен ні імк нен ня 
бе ла ру саў да дзяр жаў най не за леж нас ці, 
а са мі, за ха піў шы бе ла рус кія зем лі, уста

на ві лі на іх “пад ня вол ле” й “раб ства”. 
Ака дэ мік Ула дзі мір Гні ла мё даў удак лад
няе: па эт “асу джае і са вец кую, і поль скую 
аку па цыю, не шка ду ю чы фар баў для 
праў дзі ва га па ка зу кар ці ны на цы я наль
най тра ге дыі”. Апош няя з пра цы та ва ных 
ацэн ка най больш дак лад ная, але ж лі та ра
ту раз наўца не пай шоў у глыб ад па вед най 
ана лі ты кі.

Звер нем яшчэ ўва гу на тое, што заў
ва жыў слын ны лі та ра ту раз наў ца Іван 
На ву мен ка: “...і пе ра клад Сло ва аб пал
ку Іга ра вым ” (та кая наз ва ў Ку па лы), 
спа чат ку пра за іч ны, а за тым і паэ тыч ны 
(1918–1921 га ды), Ян ка Ку па ла ства рае 
“ў цяж кую ча сі ну, ка лі бе ла рус кую зям
лю рва лі на ка вал кі роз ныя за хоп ні кі і 
аку пан ты”. У гэ тым мож на па ба чыць 
імк нен не да ўзмац нен ня па тры я тыч ных 
па чуц цяў, ка тэ га рыч нае не пры няц це чу
жац ка га па на ван ня на Бе ла ру сі. Як слуш
на пі саў Ва ле ры Мак сі мо віч, у су ро вых 
ві ху рах ча су Ян ка Ку па ла шу каў шля
хоў па яд наль нас ці, ду хоў на га кан так ту 
з на ро дам дзе ля ўста ля ван ня — у якас
ці кан чат ко вае мэ ты — на цы я наль най 
дзяр жаў най су поль нас ці. За да ча бы ла: 
вы пра ца ваць стрыж ня вы на цы я наль ны 
ідэ ал. І гэ та бы ло як на дзён нае па тра ба
ван не ча су, так і аб’ ек тыў ная гіс та рыч
ная за ка на мер насць.

Лі та ра ту раз на ўца Аляк сей Каў ка 
пры хо дзіць да вы сно вы, што сут насць і 
па фас Ку па ла вай дум кі ў яе мас тац ка
воб раз най пра яве зво дзіц ца да на ступ
на га: “Ус пры ман не “Ус хо ду” й “За ха ду”, 
ву зей — су сед ніх Ра сеі ды Поль шчы дэ
тэр мі на ва на ха рак та рам і на ступ ства мі 
іх удзе ян ня на жыц цё выя лё сы Бе ла ру сі 
й Бе ла ру шчы ны, удзе ян ня ў агуль ным 
і гіс та рыч ным ба лан се ад моў на га, з 
не аб лі чаль ны мі стра та мі для бе ла рус
ка га на цы я наль на га бу даў ніц тва”. Яшчэ 
ў ад ным, паз ней шым ар ты ку ле гэ ты ж 
да след чык па шы рае дум ку на конт дэ
тэр мі ніз му скла да най бе ла рус кай до лі: 
“Вось яна, най васт рэй шая дра ма Бе
ла ру сі: ця жар і со рам ад не ад чэп на га 
чу жац ка га, не аба вяз ко ва ін ша зем на га, 
за сільля пры фар маль най воль нась ці 
і… доб ра ах вот ным ха лоп стве яе на
сель ні каў. У ай чын най сла вес нась ці да 
Ку па лы, а ма быць і па сьля Яго, на ўрад 

ці па тра піў хто на гэ туль кі вост ра й 
дак лад на вы зна чыць, “ага ліць” су
во рым сло вам тую зла я кас ную пух
лі ну на гра мад скім це ле кра і ны, імя 
якой — на цы я наль нае нут ра нае ня
воль ніц тва”.

Сва ім паэ тыч ным сло вам Пра
рок зра біў не ацэн ны ўнё сак у на
цы ятвор чае раз віц цё су пля мен ні каў. 
Ад чу ва ю чы най васт рэй шыя праб
ле мы й не бяс пе кі, якія меў бе ла рус
кі на род і якія на яго на соў ва лі ся ў 
блі жэй шай перс пек ты ве, па эт як 
мог зма гаў ся су праць іх, вы праў ляў 
і па пя рэдж ваў. Але ж пра па на ва ныя 
шля хі (най перш уз мац нен ня на цы я
наль на га адзін ства) на той гіс та рыч
ны мо мант не маг чы ма бы ло прай сці: 
на цы я наль ная эра для бе ла рус ка га 
на ро да толь кі па чы на ла ся, і не бы
ло яшчэ на леж на га до све ду. Ра зам з 
тым ён імк лі ва на бы ваў ся. У тым лі
ку й пе рад усім дзя ку ю чы паэ тыч най 
па сі я нар нас ці Ян кі Ку па лы.

Ана толь Тра фім чык,
кандыдат філалагічных навук, 

вучоны сакратар філіяла “Інстытут 
літаратуразнаўства імя Янкі Купалы” 

дзяржаўнай навуковай установы “Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, 

мовы й літаратуры” 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

Польскія салдаты на вуліцах Менска.  
10 жніўня 1919 года.
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кан цэрт “Бе ла рус кае ку пал ле”, 
які пад рых та ва лі бе ла ру сы даў гаў-
піл са, прай шоў у ан лайн-рэ жы ме

Тра ды цый на ўжо на па чат ку лі пе ня бе
ла ру сы Даў гаў піл са до раць га ра джа нам 
свя точ ны кан цэрт. Сё ле та ж даў гаў піл скае 
Ку пал ле прый шло ся пе ра нес ці ў ін тэр нэт. 
7 лі пе ня 2020 го да на плат фор ме Youtube, 
на афі цый най ста рон цы Цэнт ра бе ла рус
кай куль ту ры ў Facebook з’я віў ся ві дэа за
піс кан цэр та. Вя до ма ж, пра хо дзі лі рэ пе
ты цыі, уз гад няў ся рэ пер ту ар, вы ра ша лі ся 
тэх ніч ныя пы тан ні. Урэш це твор чыя ка
лек ты вы збі ра лі ся ў ЦБК для ві дэа за пі су.

Не сак рэт: жы выя вы ступ лен ні “ад
цві та юць” хут чэй, чым Ку паль скія квет
кі. Хоць, ка жуць, ні што не губ ля ец ца ў 

Су све це, збе ра га ец ца ў яго ве лі зар най 
энер га ін фар ма цый най сіс тэ ме. А за пі сы 
вы ступ лен няў на шых ар тыс таў вы мо
жа це й ця пер па гля дзець. Вы сту па лі ан
самбль на род най пес ні “Ку па лін ка”, дзі
ця чая сту дыя “Скарб ні ца”, тан ца валь ны 
ан самбль “Ля нок”, ха ра вая ка пэ ла “Спад
чы на” ды ва каль ны ан самбль “Пра лес кі”. 
Хо ра ша вя ла ім прэ зу, ці ка ва рас каз ва ю чы 
пра Ку пал ле, кі раў ні ца ЦБК Жан на Ра ма
ноў ская: у свя точ ным строі з Ку паль скім 
вя ноч кам. На род ныя най гры шы, лю бі
мыя пес ні й тан цы, не ка то рыя Ку паль скія 
гуль ні (у пры ват нас ці, “Явар”) мож на гля
дзець у рэ жы ме ан лайн.

Для ка лек ты ваў Цэнт ра бе ла рус кай 
куль ту ры за піс Ку паль ска га кан цэр

та2020 — свя точ ная па дзея. Гэ
тая ім прэ за са бра ла са ма дзей
ных ар тыс таў пас ля пра цяг ла га 
ка ран цін на га пе ра пын ку. Спа
дзя ём ся, на ша “Бе ла рус кае Ку
пал ле” прый дзец ца вам да спа
до бы. Па гля дзець ві дэа мож на 
на плат фор ме Youtube: https://
youtu.be/f4KuRtJLDe4.
Ма рыя Па мець ка, г Даў гаў пілс

Ад рэ дак цыі. Бе ла ру сы Даў гаў піл
са яшчэ рас па ча лі ў сац сет ках пра ект 
“Бе ла рус кае ін тэр нэтКу пал ле”. Гру па 
ў Фэй сбу ку https://www.facebook.com/
groups/878708332615577. Гля дзі це, слу
хай це, свят куй це. Да лу чай це ся! Жан на 

Ра ма ноў ская па ве дам ляе: сё ле та бе ла ру
сы Даў гаў піл са Ку пал ле для ла ты шоў зра
бі лі, у Кла йпе дзе на Ку пал лі пабылі, свой 
кан цэрт ан лайн зла дзі лі ды ак цыю за пус
ці лі, у Вент спіл се ў Ку пал лі паў дзель ні
ча лі... Што ж: гу ляць дык гу ляць!

повязь часоў
родны кУт

Паэ тыч ныя Ако пы Ян кі Ку па лы
Дзе вяць са джан цаў бэ зу ўпры го жы лі Ако пы — жы ва піс нае мес ца на Ла гой шчы не. Там рас квіт неў ге ній  
Ку па лы, пра явіў ся ў поў ную моц яго ны та лент лі ры ка су свет на га зна чэн ня й вы дат на га дра ма тур га.

Па сад ку са джан цаў бэ зу 
“Паў лін ка” су мес на зла дзі лі 
Дзяр жаў ны лі та ра тур ны му зей 
Ян кі Ку па лы, На цы я наль ны 
ака дэ міч ны тэ атр імя Ян кі Ку
па лы й Цэнт раль ны ба та ніч ны 
са д На цы я наль най ака дэ міі на
вук Бе ла ру сі. Ак цыя ста ла на па
мін кам пра тое, што паэ тыч ныя 
Ако пы Ян кі Ку па лы жы вуць, 
хоць рэ аль ныя, гіс та рыч ныя 
бы лі зні шча ны ў са вец кі час. А 
ме на ві та ў Ако пах пяс няр зна
хо дзіў на тхнен не для ства рэн ня 
сва іх не ўмі ру чых тво раў. Ка
ме дыя “Паў лін ка”, тра гі ка ме
дыя “Ту тэй шыя”, ра ман тыч ныя 
паэ мы “Бан да роў на”, “Ма гі ла 
льва”, “Яна і я”, “Га рыс ла ва”, 
вер ша ва ны пе ра клад “Сло ва 
пра паход Іга ра вы” — усе яны 
вый шлі зпад пя ра пісь мен ні ка 
ў Ако пах. 4 п’е сы для тэ ат ра й 
больш за 80 вер шаў.

На мес цы фаль вар ка й гас
па дар чых па бу доў сён ня ў Ако
пах — толь кі пад мур кі. Вы сіц ца 
ва лун, на якім Ян ка Ку па ла ча
сам пі саў свае тво ры. На ка ме
ні ўве ка ве ча ны сло вы з яго нага 
вер ша “З кут ка жа дан няў”. Гэ тае 
мес ца на зы ва юць “ме ма ры яль
ны мі” Ако па мі. Як вы гля да ла 
ся дзі ба — ра ней мож на толь кі 
зда гад вац ца. Не аца ле ла фо та
здым каў з яе вы явай. Згі ну лі й 
рэ чы, які мі ка рыс та лі ся сва я кі 
Ян кі Ку па лы, а маг чы ма й сам 
па эт: бы лі вы ве зе ны з ху та ра й 
згу бі лі ся ў ві ры жыц ця. Пра ці
хія ве ча ры ў Ако пах свед чыць 
толь кі мед ны пад свеч нік з вы
явай сфінк са. Ён дэ ман стру ец ца 
ў экс па зі цыі Ку па лаў ска га му зея 
ў Мін ску.

Гіс то рыя сям’і Ян кі Ку па
лы ў Ако пах па ча ла ся ў 1909–
1910 га дах: та ды ма ці паэ та, 
Бя ніг на Іва наў на Лу цэ віч, узя ла 
там у арэн ду зя мель ны на дзел. А 
сваю зям лю, на га да ем, Лу цэ ві чы 
стра ці лі яшчэ пры жыц ці дзе да 
паэ та, Ануф рыя Да мі ні ка ві ча. 
Та му бы лі вы му ша ны час та пе
ра яз джаць з мес ца на мес ца ў по
шу ках тан най арэн ды. У Ако пах 
сям’я збі ра ла ся аста ля вац ца на
заў сё ды. Ян ка Ку па ла час та пры
яз джаў ту ды на ка ні ку лы да сва я
коў, ка лі ву чыў ся на Чар ня еў скіх 
кур сах у СанктПе цяр бур зе.

Пра ро чай для Ако паў ста
ла дра ма “Рас кі да нае гняз до” 

(1913). Ян ка Ку па ла ні бы та прад
чу ваў бя ду. Тра ге дыя ў гіс то рыі 
ро ду паў та ры ла ся. Ка лісь ці, 
яшчэ пры жыц ці дзе да Ануф рыя, 
зям лю ў Лу цэ ві чаў ада бра лі. А ў 
30я га ды — зноў бя да: рас ку ла
чы лі сва я коў Пес ня ра.

Ня даў на да след чы кі знай
шлі во піс ма ё мас ці фаль вар ка 
ў Ако пах, скла дзе ны ў 1930м: 
каб “ку лак не па спеў яе раз ба
за рыць”. Вя ду чая на ву ко вая 
су пра цоў ні ца Ку па лаў ска га му
зея Га лі на Ва ро на ва вы яві ла 
да ку мент у Дзяржар хі ве Мін
скай воб лас ці. Дзя ку ю чы во пі
су ма ё мас ці ста ла вя до ма, чым 
ва ло да лі гас па да ры Ако паў. 
Ці ка ва, што ў фаль вар ку бы ла 
воў на ча саль ня, аб ста ля ван не 
якой ацэ не на бы ло ў два ра зы 
вы шэй за жы лы дом. А рэ чы й 
аб ста ля ван не мяс цо выя ак ты
віс ты апі са лі, да знаў шы ся, што 
Ра ма ноў скі, гас па дар ху та ра, 
пра даў ра яль і пле мян но га быч
ка. У ру кі на ву коў цаў па тра піў 
пра та кол агуль на га схо ду вёс кі 
Кар пі лаў кі й на ва коль ных ху та
роў. На схо дзе тым па ста на ві лі 
вы слаць сва я коў Ян кі Ку па лы, 
Ра ма ноў скіх і Аў ла чын скіх, за 
ме жы рэс пуб лі кі на пя рэ дад ні 
вы ба раў 1930га го да — як ку ла
коў, што жы вуць не пра цоў ны мі 
да хо да мі. За зна чым: Ра ма ноў
скія бы лі па збаў ле ны вы бар чых 
пра воў яшчэ ў 1926 го дзе. І ў той 
жа год Ян ка Ку па ла апош ні раз 
на вед ваў ся ў Ако пы. І ў 1926м 
ён ра зам з сяст рой, Ле а ка дзі яй 
Ра ма ноў скай, на быў дом у Мін
ску па ву лі цы Каст рыч ніц кай, 
ку ды й пе ра вез лі дзе ці ста рэнь

кую сваю ма ці, Бя ніг ну Іва наў
ну. Маг чы ма, ужо та ды яе дзе ці 
ра зу ме лі, што Ако пы прый дзец
ца па кі нуць: лю дзей, па збаў
ле ных вы бар ча га пра ва, лі чы лі 
па тэн цый ны мі во ра га мі са вец
кай ула ды. Ёсць свед чан ні, што 
Ян ка Ку па ла цяж ка пе ра жы ваў 
тую ака ліч насць. Ён скар дзіў ся 
зна ё мым на тое, што яго сва я коў 
не па шка да ва лі й рас ку ла чы лі. А 
сям’я ж Лу цэ ві чаў жы ла не ба га

та, хоць і на ле жа ла да за сцян
ко вай шлях ты. А тыя шлях цю кі 
не толь кі най ма лі ра бот ні каў у 
га ра чую па ру, але й са мі шчы ра
ва лі ўвесь час на зям лі.

Больш пра бліз кіх паэ та, што 
жы лі ў Ако пах, мож на да ве дац
ца ў му зеі вёс кі Ха ру жын цы. 
Му зей — на мес цы ху та ра Мі ха
ліш кі, што ста яў ка лісь ці не па
да лё ку ад гіс та рыч ных Ако паў. 
Там раз гор ну та но вая лі та ра тур
нада ку мен таль ная экс па зі цыя. 
На вед ні каў ад ра зу су стра кае 
“кар та ванд ро вак” Ян кі Ку па лы з 

па зна кай мес цаў, дзе час цей бы
ваў па эт. Ка жуць, Ян ка Ку па ла, 
ванд ру ю чы па ва ко лі цах, лю біў 
са дзіць жа лу ды, з якіх вы рас та
лі ду бы. Кож ны на вед нік му зея 
так са ма мо жа за ха піць з са бой 
жо луд і па са дзіць свой дуб. Экс
па зі цыя аздоб ле на вы ці нан ка мі. 
На ват брыч ка, на якой Ян ка Ку
па ла ванд ра ваў па Ла гой шчы не, 
зроб ле на ў тэх ні цы вы ці нан кі. 
Ёсць і вы ява ду ба — сім ва ла мо
цы, муд рас ці, стой кас ці.

Част ка экс па зі цыі пры све
ча на сям’і паэ та. У цэнт ры ўва
гі — воб раз ма ці, за ха валь ні цы 
ся мей на га даб ра бы ту. У до ме 
Лу цэ ві чаў збі ра ла ся ня ма ла гас
цей. Ад на з за лаў экс па зі цыі 
аформ ле на як шля хец кая гас
цёў ня. У за лека бі не це мож на 
па зна ё міц ца з твор час цю Ку па
лы, звя за най з Ако па мі й ва ко лі

ца мі. Апош няя за ла прад стаў ляе 
Ку па лудра ма тур га, там прад
стаў ле ны апо вед пра тра гіч ны 
лёс Ако паў. У му зеі ство ра ны й 
воб раз Ку пал ля: свя та, на якое 
на ра дзіў ся па эт, якое да ры ла 
яму на тхнен не й да ло яму твор
чае імя.

Фі лі ял “Ако пы” па раў наль
на ма ла ды, ства рэн не му зея там 
за са вец кім ча сам ад клад ва ла ся. 
Маг чы ма, зза та го, што сем’і 
сяс цёр Ян кі Ку па лы, Ле а ка дзіі 
ды Ма рыі, па тра пі лі пад рас ку
лач ван не. А тая ака ліч насць ні

як не да па соў ва ла ся да воб ра за 
на род на га паэ та й лаў рэ а та Ста
лін скай прэ міі. Фі лі ял быў ад
кры ты 29 жніў ня 1992 го да.

Ган на Ла гун

Ад рэ дак цыі. З пострэ лі за, 
да сла на га ў рэ дак цыю з Ку па
лаў ска га му зея, мы да ве да лі ся 
на ступ нае. 7 лі пе ня 2020 го да з 
на го ды Дня на ра джэн ня пер ша
га на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян
кі Ку па лы ў мін скім пар ку, які 
но сіць імя паэ та, прай шла ўра
чыс тая цы ры мо нія ўскла дан ня 
кве так да пом ні ка Пес ня ру. Пас
ля гос ці й сяб ры му зея па еха лі 
ў Ла гой скі ра ён, у фі лі ял му зея 
“Ако пы”, каб паў дзель ні чаць у 
ад мыс ло вай ак цыі “Па сад ка са
джан цаў бэ зу Паў лін ка ”. Што 
вель мі сім ва ліч на: бо як раз у 
той ма ляў ні чай мяс ці не ство ра
ны ўсе п’е сы паэ та, у тым лі ку 
й сла ву тая ка ме дыя “Паў лін ка”.

Ця пер што вес ну бу дзе квіт
нець у Ако пах і бэз “Паў лін ка”. 
Кус ты ў па мяць пра Пес ня ра й 
род ных яму лю дзей, на ра дасць 
пры хіль ні каў твор час ці паэ та 
вы са джва лі ды рэк тар ка Му зея 
Ян кі Ку па лы Але на Ляш ко віч, 
ге не раль ны ды рэк тар Ку па
лаў ска га тэ ат ра Па вел Ла туш
ка, на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
Аляк сандр Пад абед, акт ры сы 
Ку па лаў ска га тэ ат ра, сла ву тыя 
Паў лін кі: за слу жа ная ар тыст
ка Бе ла ру сі Юлія Шпі леў ская й 
Мар та Го лу бе ва, а так са ма пісь
мен нік, на мес нік стар шы ні Бе
ла рус ка га фон да куль ту ры Ана
толь Бу тэ віч.

У пострэ лі зе чы та ем: “Са
мая вы шэй шая ўзна га ро да ча ла
ве ку — гэ та люд ская па мяць. І 
бе ла ру сы пры но сяць Ян ку Ку
па лу гэ ты дар — сваю па мяць — 
праз чы тан не яго ных тво раў, 
праз ад люст ра ван не паэ тыч ных 
рад коў на мас тац кіх па лот нах, 
праз ства рэн не но вых лі та ра тур
ных шэ дэў раў, но вых бліс ку чых 
спек таў ляў па п’е сах Пес ня
ра, пе ра да ючы гэ тыя ду хоў ныя 
скар бы на шчад кам”.

Больш пра жыц цё й твор
часць Пес ня ра мож на да ве дац
ца на сай це му зея www.kupala
museum.by, а фо та здым кі з ак цыі 
“Па сад ка са джан цаў бэ зу Паў
лін ка ” тут: https://cloud.maіl.
ru/publіc/4ag6/3CKRYeCf6/. 

Фрагменты падмурка былога будынка ў Акопах

Гурт “Скарбніца” выступае  
ў Купальскім канцэрце  

Павел  Латушка і Алена Ляшковіч высаджваюць куст бэзу

веСткі З СУПолак

Агонь твор час ці не стры маць
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Ён бу да ваў куль тур ныя мас ты
На ву ко вец Ула дзі мір Са ка лоў скі шмат па спры яў та му, каб у Гер ма ніі больш ве да лі пра Бе ла русь і ад ладж ва лі ся  

куль тур ныя су вя зі па між кра і на мі. Ура джэ нец Сло нім шчы ны быў і лі ры кам: пі саў вер шы.
Сяр гей Па нізь нік — даў ні 

аў тар “Го ла су Ра дзі мы” й наш 
доб ра ах вот ны да рад ца — на пі
саў з Ка на ды, дзе ця пер боль
шым ча сам жы ве, пра юбі лей 
сяб ра: “Спаў ня ец ца 90 га доў ад 
на ра джэн ня кан ды да та фі ла ла
гіч ных на вук Ула дзі мі ра Са ка
лоў ска га. Ён па пра ца ваў як на 
Баць каў шчы не, так і ва Ус ход
няй Гер ма ніі, у Бон скім уні ве
сі тэ це. Не ка то ры час вы кла даў 
ня мец кую мо ву ў Рыж скім ін
сты ту це гра ма дзян скай авія цыі. 
Там жа, у Ры зе, спры яў дзей
нас ці Та ва рыст ва бе ла рус кай 
куль ту ры “Сьві та нак”, па шы раў 
бе ла рус кую куль ту ру”. Сяр гей 
Сця па на віч звяр тае ўва гу, што 
ў се ці ве ўка за на да та на ра джэн
ня 13 снеж ня, хоць да ты жыц ця 
Ула дзі мі ра Са ка лоў ска га та кія: 
4.07.1930–20.06.2013. Юбі лей!

Па мят ны для Сяр гея Па
нізь ні ка жні вень 1984га, ка лі 
яго ная сям’я за пра сі ла мін скіх 
су се дзяў (а жы лі ж по бач, у ад
ным до ме № 60 па ву лі цы га
зе ты “Пра вда”) Ула дзі мі ра Ля
вонц е ві ча й Га лі ну Ан то наў ну 
Са ка лоў скіх у ванд роў ку: на 
Па дзвін не. На ве да лі яны та ды 
ў вёс цы Цін каў цы Верх ня дзвін
ска га ра ё на му зей “Ха та баб кі 
Па рас кі на Шля ху з Грэ каў у 
Ва ра гі”, Сяр ге ем Па нізь ні кам 
ство ра ны. Ёсць зды мак там. А 
так са ма зня лі ся ка ля бра мы бы
ло га па ла ца гра фа Ла па цін ска га 
ў мяс тэч ку Ля вон паль Мёр ска га 
ра ё на: на ле вым бе ра зе Дзві ны. 
Паз ней зазняў Сяр гей Па нізь нік, 
як пі ша, “па ру ла год ных, доб ра
зыч лі вых лю дзей” і ля зга да на га 
мінск ага до ма ў 90я га ды. Там і 
ця пер, удак лад няе, жы ве Га лі на 
Ан то наў на. Ёсць тэ ле фон.

Тэ ле фа ную. Га лі на Ан то наў
на га то ва да раз мо вы. Слу ха ю чы, 
раб лю па зна кі. 

Ро дам яе муж са Сло нім шчы
ны, з вёс кі Мяль ка на ві чы. Яшчэ 
ў Пер шую су свет ную сям’я Са
ка лоў скіх бы ла ў эва ку а цыі, та
ды ж яе бу ду чы свё кар, Ля вон цій 
Аляк се е віч, у Та ган ро гу за кон
чыў гім на зію. Паз ней па ву чыў
ся (за кон чыў не каль кі кур саў) 
у Вар шаў скім уні вер сі тэ це. І, 
вя до ма ж, быў ча ла ве кам аду ка
ва ным. “Ён, ка лі Сло нім шчы на 
пад Поль шчай бы ла, ува хо дзіў у 
Кам пар тыю За ход няй Бе ла ру сі, у 
тур ме та ды ся дзеў”, — удак лад
няе су раз моў ца. Паз ней у тэкс це 
края знаў ца Сяр гея Чыг ры на, які 
сяб ра ваў з зем ля ком, быў за про
ша ны на яго 80год дзе, я пра
чы таў: баць ка на ву коў цы доб ра 
ва ло даў бе ла рус кай, поль скай, 
рус кай і ня мец кай мо ва мі, ве даў 
яшчэ ла цін скую ды ста ра жыт на
грэц кую, ак тыў на ўдзель ні чаў у 
пра цы мяс цо вай фі ліі Та ва рыст ва 
бе ла рус кай шко лы (ТБШ). Вось 
дык се ля нін, хо чац ца ўсклік
нуць! І ро біць вы сно ву Сяр гей 

Чыг рын: прык лад Ула дзі мі ру 
бы ло з ка го браць. Са спры ян
немпад трым каю баць коў сва іх, 
ся лян Ля вон ція ды Аляк санд ры, 
“юнак з да лё кай сло нім скай вёс кі 
пай шоў у на ву ку, бо меў та лент 
да за меж ных моў, да ву чо бы”.

Спа да ры ня Га лі на ўдак лад
няе: ву чыў ся Ула дзі мір у Мяль
ка наў скай ся мі год цы (1937–46), 
по тым па 1949ы ў Азяр ніц кай 
шко ле (ця пер Азяр ні ца — цэнтр 
сель са ве та). Да лей быў Гро дзен
скі пе дінс ты тут: ня мец кае ад
дзя лен не фа куль тэ та за меж ных 
моў. Па чаў з 1953га пра ца ваць 
на стаў ні кам у Мас тах, быў ды
рэк та рам Зяль вян скай 8год кі — 
у са міх Мас тах (1957–58). Гэ та, 
пэў на ж, па ле вы бок Нё ма на: ра

ней шае мяс тэч ка Зяль вя не ста ла 
част кай го ра да. І ёсць на кар це 
Мас тоў, на ле ва бя рэ жы, ву лі ца 
Зяль вян ская й не па да лёк 3я мас
тоў ская шко ла. Пра ца ваў ды рэк
та рам і ў ін шых шко лах ра ё на. У 
лі пе ні 1962га Ула дзі мір Са ка
лоў скі па ўлас най за яве быў за
лі ча ны на па са ду пе ра клад чы ка 
ва Ус ход няй Гер ма ніі: там і пра
ца ваў да 1969га. Пе ра еха ла ж 
сям’я Са ка лоў скіх ад туль у Ры гу. 
“Мы пра жы лі ду ша ў ду шу 57 з 
па ло вай га доў”, — з лёг кай ту
гой ка жа Га лі на Ан то наў на. Па
жа ні лі ся ў 1956м. Згад вае, што 
са ма яна, у дзя воц тве Лу ка шык, 
так са ма пе да гог, ро дам з Бе рас та
віц ка га ра ё на, з пры меж най вёс кі 
Пад ба го ні кі: “што пры Свіс ла
чы, а за рэч кай там і Поль шча”. 
За кон чыў шы пед ву чы лі шча ў 
Сло ні ме, пра ца ва ла на стаў ні цай 
па чат ко вых кла саў, по тым за кон
чы ла й Гро дзен скі пе дінс ты тут.

Пры пом ні ла ся мне, што Са
ка лоў ска га згад вае вя до мы бе
ла рус Ры гі Вяч ка Це леш, ка лі 
пі ша пра свай го сяб ра Ва ле рыя 
Дзе віс кі бу (“Жыц цё і твор часць 
мас та ка” — ГР, 26.06.2014.). У 
тэкс це ёсць ад мет ны аб зац: “У 
1980 го дзе бы ла скон ча на па бу
до ва ма ёй май стэр ні, Ва ле рый 
па ста ян на за хо дзіў да мя не. У 
той час, да рэ чы, у Рыж скім ін
сты ту це гра ма дзян скай авія цыі 
вы клад чы кам ня мец кай мо вы 
пра ца ваў Ула дзі мір Са ка лоў скі, 
ро дам са Сло нім шчы ны, у Ры зе 

пра ца ва ла вы клад чы цай паэ тэ са 
з Гро дзен шчы ны Аў гін ня Ка ва
люк. З да па мо гай мін скіх сяб
роў мы “знай шлі ся”, па зна ё мі лі
ся, па ча лі сяб ра ваць, збі рац ца ў 
май стэр ні: Са ка лоў скі з жон кай 
Га лі най, на стаў ні цай, Аў гін ня 
з му жам Ля во нам, на ву коў цам 
Лат вій скай ака дэ міі на вук, мая 
стры еч ная сяст ра Ра і са Са зон — 
на стаў ні ца, я з жон кай ды Ва
ле рый Дзе віс кі ба з яго Лі дзі яй. 
Су стрэ чы пра хо дзі лі на бе ла рус
кай мо ве й бы лі ці ка вы мі. Аў
гін ня чы та ла вер шы, Ула дзі мір 
рас каз ваў пра свае пе ра кла ды з 
ня мец кай лі та ра ту ры на бе ла рус
кую мо ву, га ва ры лі пра род ную 
куль ту ру, гіс то рыю. За ка вай, пад 
чар ку спя ва лі бе ла рус кія пес ні: 

я на ліс тах ват ма на пі саў сло вы 
й ве шаў на маль бер це, каб усім 
бы ло ві даць. На шу сяб ры ну мож
на лі чыць пер шым не афі цый ным 
на цы я наль ным бе ла рус кім та ва
рыст вам у Лат віі”.

Га лі на Ан то наў на па мя тае 
тыя сяб роў скія су стрэ чы, удак
лад няе: Ула дзі мір Ля вон це віч з 
1971 го да вы кла даў ня мец кую 
мо ву на ка фед ры за меж ных моў 
Рыж ска га ін сты ту та гра ма дзян
скай авія цыі. А да лей шы яго ны 
лёс вы зна чы ла вя лі кае жа дан не 
больш рас ка заць пра Бе ла русь 
жы ха рам Гер ма ніі. Бо, згад вае 
жон ка, для яго не ма лым па тра
сен нем бы ло па ба чыць, што ў 
ГДР, дзе яны не ка то ры час жы лі 
й пра ца ва лі, пра Бе ла русь прак
тыч на ні чо га ні хто не ве дае. І 
вось, спра бу ю чы вы пра віць та
кое ста но ві шча, Ула дзі мір Са ка
лоў скі па чаў збі раць ма тэ ры я лы. 

З 1973 па 1976 год быў су іс каль
ні кам Ін сты ту та лі та ра ту ры імя 
Ян кі Ку па лы АН БССР, пі саў 
на ву ко вую пра цу і ў 1977м аба
ра ніў кан ды дац кую: “Бе ла рус ка
ня мец кія лі та ра тур ныя су вя зі пе
ры я ду Вай мар скай рэс пуб лі кі”. У 
тым жа го дзе па кон кур се Ула дзі
мір Са ка лоў скі быў за цвер джа ны 
на па са ду ма лод ша га на ву ко ва га 
су пра цоў ні ка ў зга да нам Ін сты
ту це лі та ра ту ры. Але, па коль кі 
не меў мін скай пра піс кі, то праз 
два га ды вы му ша ны быў вяр нуц
ца ў Ры гу: пра ца ваў ужо да цэн
там, за гад чы кам ка фед ры рус кай 
мо вы па ра бо це з за меж ны мі сту
дэн та мі. Толь кі ў 1982м сям’я 
вяр ну ла ся на ста лае жы хар ства 
ў Бе ла русь, і Ула дзі мір Са ка лоў
скі рос ужо як на ву ко вец у ака дэ
міч ным Ін сты ту це лі та ра ту ры. У 
1987–90х га дах, у пры ват нас ці, 
за гад ваў ад дзе лам уза е ма су вя
зяў лі та ра тур. Га лі на Ан то наў на 
ўдак лад няе: змя ніў на той па са
дзе вя до ма га пісь мен ні ка, лі та ра
ту раз наў цу Але ся Ада мо ві ча, які 
та ды па ехаў пра ца ваць у Маск ву.

Га лоў най пра цай му жа Га
лі на Са ка лоў ская лі чыць больш 
чым 300ста рон ка вы біб лі я
гра фіч ны да вед нік “Бе ла русь 
і Гер ма нія: ін тэ ле кту аль ныя й 
куль тур ныя да чы нен ні па між 
1914 і 1941 га да мі” (у ары гі на ле: 

“Weіßrußland und Deutschland: 
Geіstes und Kulturbezіehungen 
zwіschen 1914 und 1941. Bd. 
1. Bіblіographіe”), які па ба чыў 
свет у Кёль не ў 2000 го дзе. На
ву ко вец глы бо ка да сле да ваў 
гіс то рыю раз віц ця ды ўза е ма
дзе ян ня бе ла рус кай і ня мец кай 
куль тур, шмат пі саў ар ты ку лаў 
па азна ча най тэ ма ты цы. У Мін
ску вый шлі яго кні гі “Па ра ста
наў лен ня: во пыт па раў наль на га 
вы ву чэн ня бе ла рус кай і не ка
то рых кла січ ных за ру беж ных 
лі та ра тур” (1986), “Бе ла рус кая 
лі та ра ту ра ў ГДР” (1988), “Бе
ла рус кая са вец кая лі та ра ту ра 
за мя жой” (1988). У 1994м у 
збор ні ку “Шля хам га доў” вый
шлі пад рых та ва ныя ім ма тэ ры
я лы “За бы тыя ста рон кі гіс то рыі. 
Ру дольф Абіхт і Ан тон Луц ке
віч. Пе ра піс ка (1916–1921)”. У 
ін тэр нэ це чы та ем: Ула дзі мір 

Са ка лоў скі сіс тэ ма ты за ваў ды 
аб агуль ніў бе ла рус каня мец кія 
гра мад скакуль тур ныя, асаб лі
ва лі та ра тур ныя су вя зі, ад крыў 
мно гія іх фак ты. Важ ны на бы
так для на шай куль тур най скарб
ні цы — зроб ле ны ім пе ра клад з 
ня мец кай мо вы пра цы Ан джэя 
Це ха на вец ка га “Мі хал Ка зі мір 
Агін скі і яго “Ся дзі ба му заў” у 
Сло ні ме” (вы хо дзі ла ў Бе ла ру сі 
ў 1993 і 2006 га дах). Да след чык 
знай шоў каш тоў ныя ма тэ ры я лы, 
якія ты чац ца Бе ла ру сі ў пе ры яд 
Пер шай су свет най вай ны, пра
цы Над звы чай най мі сіі БНР у 
Гер ма ніі. Апош няе ста ла маг чы
мым, бо Ула дзі мір Са ка лоў скі з 
1995 го да на па са дзе пра фе са ра 
пры Бон скім уні вер сі тэ це (Гер
ма нія) пад кі раў ніц твам Ган са 
Ро тэ вы кон ваў пра ект “Бе ла
русь і Ня меч чы на ад Пер шай да 
Дру гой су свет най вай ны. 1914–
1941”. З 1996га на ву ко вец кі ра
ваў ад дзя лен нем бе ла рус каня
мец ка га гра мад скакуль тур на га 
ўза е ма дзе нян ня Ін сты ту та Цэнт
раль най ды Ус ход няй Еў ро пы, 
уз на чаль ваў Бе ла рус каня мец
кую на ву ко вую ра ду. Апош нія 
фак ты ёсць у “Ка рот кім жыц
ця пі се” Ула дзі мі ра Са ка лоў ска
га — свое асаб лі вай прад мо ве да 
пуб лі ка цыі “Над звы чай ная мі сія 
БНР у Ня меч чы не (1919–1925)” 
(ча со піс “Аrche”, 2009, № 3). У 
ін фап рас то ры ёсць і пуб лі ка цыі 
да след чы ка “Ус пры няц це твор
час ці Яку ба Ко ла са ў За ход няй 
Еў ро пе пер шай па ло вы XX ст.” 
(2007), “Да вы то каў бе ла рус кай 
дып ла ма тыі: дзей насць бе ла рус
кай мі сіі ў Бер лі не (1919–1923) 
(2008), “Пры сут насць твор час ці 
Ян кі Ку па лы ў ня мец ка моў ным 
све це” (2009).

Коль кі слоў пра тое, ча му 
над звы чай важ най ба чыц ца сён
ня да след чыц кая пра ца Ула дзі
мі ра Са ка лоў ска га. Свят ку ю чы 
75год дзе Пе ра мо гі над фа шысц
кай Гер ма ні яй, нам варта памя
таць: ня мец кі на род, ня мец кая 
куль ту ра й са мі па нес лі ве лі зар
ныя стра ты ў вы ні ку вя до мых 
нам па лі тыч ных пра цэ саў ХХ 
ста год дзя. Каб у на шым ча се 
су праць ста яць ан ты ча ла веч най 
ідэа ло гіі на цыз му, лю дзям аду
ка ва ным, куль тур ным на ле жыць 
шу каць тое, што нас па яд ноў вае, 
бу да ваць куль тур ныя, духоўныя, 
ін тэ лекту аль ныя мас ты па між 
на ро да мі. Як і ра біў Ула дзі мір 
Са ка лоў скі. Да рэ чы, за ста ю
чы ся ў ду шы лі ры кам! Не ўсе 
ве да юць: у 2011м у НьюЁр
ку вый шла кні га вер шаў яго “Я 
пе ра жыў свае жа дан ні” (у ЗША 
жы ве сын аў та ра, Аляк сей, вя до
мы ІТспе цы я ліст).

Ма ем над зею кніж ку тую па
чы таць. Ад да ем на леж нае вя лі
кай пра цы зем ля каюбі ля ра, ша
ну ем яго па мяць.

Іван Жда но віч

Уладзімір і Галіна Сакалоўскія ля мінскага дома. 90-я гады.

Уладзімір Сакалоўскі з жонкай і ўнучкай, 2010 г.
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