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У кра і не 9 жніў ня прай
шлі вы ба ры. На ступ ным днём 
Цэнт рвы бар кам аб вяс ціў па
пя рэд нія іх вы ні кі. На Бел
ТА з’я ві ла ся ін фар ма цыя: у 
дзей на га Кі раў ні ка дзяр жа
вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
80,23% га ла соў. Па вод ле па
пя рэд ніх да дзе ных, як па ве да
мля ла ся, за Свят ла ну Ці ха ноў
скую пра га ла са ва лі 9,9%, за 
Ган ну Ка на пац кую — 1,68%, 
Анд рэя Дзміт ры е ва — 1,04%, 
Сяр гея Чэ рач ня — 1,13%, су
праць усіх — 6,02%.

Ад мет насць сё лет ніх вы
ба раў бы ла ўжо ў тым, што, 
зна ё мя чы жур на ліс таў з іх па
пя рэд ні мі вы ні ка мі, стар шы ня 
ЦВК Лі дзія Яр мо шы на ка за ла 
на ступ нае: “Яны лі та раль на 
атрым лі ва лі ся ў руч ным рэ жы
ме ў сі лу та го, што Цэнт раль
ная ка мі сія, па мен шай ме ры, я 
з ана лі ты кам, нас бы ло толь кі 
двое, у га дзі ну но чы бы лі эва ку
я ва ныя з До ма ўра да. Та му мы 
не пры ма лі вы ні кі. Мы пры ня лі 
іх толь кі ця пер, лі та раль на на
пя рэ дад ні гэ та га бры фін гу”.

Эва ку а цыя ЦВК? Та ко га ў 
нас яшчэ не бы ва ла. Па доб ная 
ін фар ма цыя на сця рож ва ла. Тым 
больш, што з’яў ля лі ся вест кі ў 
ін тэр нэ це, прай шлі чут кі: не за
да во ле ныя вы ні ка мі га ла са ван
ня гра ма дзя не ўжо ў ноч з 9 на 
10 жніў ня вый шлі на ву лі цы, 
па тра ба ва лі “чест ных” вы ба раў, 
аб ві на вач ва лі ўла ды ў ма хі на
цы ях з вы бар чы мі бю ле тэ ня мі. 
Паз ней з ін фар ма цыі, якую да
вёў След чы ка мі тэт, ста ла вя до
ма: там са праў ды “пра цяг ва ец ца 
рас сле да ван не кры мі наль ных 

спраў аб ма са вых бес па рад ках і 
гвал це ў да чы нен ні да су пра цоў
ні каў ор га наў унут ра ных спраў, 
якія ад бы лі ся 9 жніў ня ў Мін
ску”. Рас па ча та 21 кры мі наль
ная спра ва. Пры чым “па вод ле 
да дзе ных след ства, ма са выя 
бес па рад кі ў кра і не ад бы ва лі
ся не спан тан на: ка ар ды на ва
лі дзе ян ні гра ма дзян і кі ра ва лі 
імі спе цы яль на пад рых та ва ныя 
асо бы. У хо дзе вы ву чэн ня за пі
саў ка мер ві дэа на зі ран ня след
чыя прый шлі да вы сно вы, што 
ка ар ды на та ры пра фе сій на ар га
ні зоў ва лі на тоўп і за клі ка лі гра
ма дзян да ак тыў ных дзе ян няў”. 
Па ве дам ля ец ца, што ў на тоў пе 
бы лі пра ва ка та ры, якія пад бух
тор ва лі ўдзель ні каў да гвал ту 
ў да чы нен ні да су пра цоў ні каў 
ор га наў унут ра ных спраў, пра
ва ку ю чы та кім чы нам пры няц
це сі ла вых мер. Са мі ж пад бух
тор шчы кі ў ча се дзе ян няў ад 
мес цаў су тык нен няў гра ма дзян 
з су пра цоў ні ка мі АМАП ады хо
дзі лі.

Ці абя ца ла неш та бя ду ў 
на шым до ме? Так. І сам Прэ
зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
не раз пуб ліч на га ва рыў, што 
сё ле та кра і ну ча ка юць вя лі кія 
вы пра ба ван ні. Пра шэ раг роз
ных пан дэ мій, якіх на ліч ва
ла ся ці не з пяць. Без умоў на, 
ка ра на ві рус пры ўнёс не ма лое 
эма цый нае на пру жан не ў гра
мад ства. Бе ла русь жа вы бра ла 
свой шлях у зма ган ні з пан
дэ мі яй, та му па ча лі ся ата кі з 

роз ных ба коў на кі раў ніц тва 
кра і ны. З ча сам, ад нак, мно гія 
зра зу ме лі: стра тэ гія й так ты ка 
бы лі апраў да ныя. Але “ін фа
пан дэ мія” на рас та ла. Ста біль
насць і спа кой у гра мад стве 
па ча лі раз бі ваць роз ныя “даль
на бой ныя” фэй кі. Якія, вя до ма 
ж, аб вяр га лі ся ў афі цый ных 
СМІ — але ж сля ды ад іх за
ста юц ца. Бы ла раз гор ну та ў 
ча се пе рад вы бар чай агі та цыі 
“массированная” ін фа ба раць ба 
су праць дзе ю ча га Прэ зі дэн та, 
най перш у ін тэр нэ це. Фік са
ва лі ся шмат лі кія па ру шэн ні 
пра ва па рад ку ў хо дзе збо ру 
под пі саў, пе рад вы бар чай агі та
цыі. За кру ці ла ся кры мі наль ная 
спра ва з “Бел газп ром бан ком”, 
бы лі за тры ма ны на тэ ры то
рыі Бе ла ру сі лю дзі з ра сій скай 
пры ват най ва ен най кам па ніі 
“Ваг нер”, га ва рыла ся пра гіб
рыд ную вай ну, якая вя дзец ца 
з за меж жа су праць Бе ла ру сі…

Ка лі пі шац ца гэты тэкст, 
су праць ста ян не пра тэ стан таў і 
прад стаў ні коў сіл пра ва па рад
ку пра даў жа ец ца. Нам жа, хто 
апе люе да ро зу му, а не эмо цый 
уз бу джа ных лю дзей, за ста ец ца 
толь кі як ма літ ву паў та раць: 
хай брат не ідзе на бра та! І спа
дзя вац ца, што ў гэ тым кан флік
це ўдас ца, пра явіў шы леп шыя 
ры сы бе ла рус ка га ха рак та ру, 
вы ра шыць су пя рэч нас ці не ў 
кры ва вых раз бор ках — за ста
лом пе ра га во раў.

Іван Жда но віч

З вёскі Руціцы Карэліцкага раёна 
Гродзеншчыны быў родам  
Фёдар Шугля: афіцэр-ардэнаносец, 
удзельнік Вялікай Айчыннай 
вайны. Памяць пра бацьку-героя 
вызначае жыццёвыя арыенціры 
й для сына яго Уладзіміра: паэта, 
Ганаровага Генеральнага консула 
Беларусі ў Цюменьскай вобласці 
Расіі.

Сё ле та на па чат ку чэр ве ня ў Цю ме
ні вый шла з дру ку кні га “И сно ва май, 
по бед ный май” — збор нік цю мень скіх 
паэ таў, пры све ча ны 75год дзю Пе ра
мо гі. Гэ та вер шы, паэ тыч ныя аб раз
кі больш чым 20 аў та раў. Як рас ка заў 
жур на ліс там адзін з іх, Мі ка лай Зен зін, 
важ кім ар гу мен там за тое, каб збор нік 
аба вяз ко ва вый шаў, ста лі вы каз ван ні 
не ка то рых за меж ных па лі ты каў і гіс
то ры каў на па чат ку го да. Яны га ва ры
лі пра пе ра мо гу кра ін ан ты гіт ле раў скай 
ка а лі цыі над фа шысц кай Гер ма ні яй, 
не на зы ва ю чы Са вец ка га Са ю за! Дэ пу
та ты Еў ра пар ла мен та па лі чы лі: гэ та два 
та та лі тар ныя рэ жы мы для пе ра дзе лу 
све ту й за хо пу чу жых тэ ры то рый раз
вя за лі вай ну. “Жа дан не су праць ста яць 
плы ні та кой хлус ні й бы ло ад ным з па

бу джаль ных ма ты ваў аў та раў”, — ад
зна чыў Мі ка лай Зен зін.

Як ба чым, эс та фе ту подз ві гу ге ра іч
ных баць коў, дзя доў год на ня суць сы ны, 
уну кі. У бой за гіс та рыч ную праў ду ідзе 
іх паэ зія. А на 4ю ста рон ку вок лад кі 
106ста рон ка ва га збор ні ка (якую аб ды
мае Сцяг Пе ра мо гі) вы не се ны ча кан
ныя, бы з мар ша, рад кі Мі ка лая Зен зі на: 
“В бо ях с вра гом Отчизну отстояли,/ И 
никому По бе ду не от нять! Историю мы 
кровью написали,/ И не дадим ее пере
писать!”.

З гор дас цю за бе ла ру саў Цю ме ні чы
та лі мы ў ін тэр нэ це, што твор чую й ма тэ
ры яль ную пад трым ку пры пад рых тоў цы, 
вы дан ні збор ні ка ака заў Ула дзі мір Шуг
ля — кі раў нік Рэ гі я наль най гра мад скай 
ар га ні за цыі “Са юз — ін тэ гра цыя брац

кіх на ро даў”, па эт, Га на ро вы Ге не раль ны 
кон сул Бе ла ру сі ў Цю мень скай воб лас ці 
Ра сіі. Яго ная прад мо ва па да дзе на ў збор
ні ку, і вер шы на ва ен ную тэ му так са ма. 
➔ Стар. 5
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75 ГАдоў ПеРАмоГі

сВетАПоГляд

Уладзімір Шугля

У бой ідзе паэ зія сы ноў

Хай брат не пакрыўдзіць брата!
У Бе ла ру сі прай шлі вы ба ры Прэ зі дэн та. На жаль, вы бар чая кам па нія ў кра і не тым не за кон чы ла ся...

Сям'я на выбарчым участку ў Наваполацку
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Гэ та здо ра ва, што за кон ча ны бы лі рэ кан
струк цыя й рэ стаў ра цыя бу дын ка яшчэ ў ча се 
лет ніх ва ка цый: у кі раў ніц тва ўста но вы ёсць 
ча су, каб па сля ра мон ту ўсё, як ка жуць, рас ста
віць на свае мес цы. Ця пер гім на зіяка ледж ста
ла больш пры ста са ва най для за ня ткаў му зы кай. 
З’я ві лі ся пра стор ныя аў ды то рыі, кан цэрт ная за
ла на 300 мес цаў і ка мер ныя за лы. Упер шы ню 
вя лі кая ўва га на да ва ла ся акус ты цы за лаў і гу
ка іза ля цыі кла саў. І юныя му зы кан ты на рэш це 
зай ме лі ўлас ную сту дыю гу ка за пі су! “Не аб ход
насць та кой сту дыі даў но па цвер джа на ча сам, — 
ка заў, ка лі на ноў ад кры ва лася гім на зіяка ледж, 
яе ды рэк тар, вя до мы пі я ніст, лаў рэ ат між на род
ных кон кур саў Аляк сандр Па ля коў. — Ця пер мы 
змо жам ра біць за пі сы, не аб ход ныя не толь кі для 
па паў нен ня агуль най ка лек цыі леп шых ін тэр
прэ та цый, але й для ўдзе лу на шых му зы кан таў 
у вы ка наль ніц кіх кон кур сах: на мно гіх та кіх 
спа бор ніц твах па чат ко вы ад бор ідзе на асно ве да сла ных 
аў дыяві дэа ма тэ ры я лаў. Ра ней вуч ні й вы клад чы кі вы му
ша ны бы лі са мі шу каць, дзе тое зра біць”.

Рэс пуб лі кан ская му зыч ная шко ладзе ся ці год ка (ця пер 
адзі нац ца ці год ка) пры Бе ла рус кай дзярж кан сер ва то рыі, як 

яна ра ней на зы ва ла ся, пе ра еха ла ў бу ды нак (сён ня — пло
шча Сва бо ды,7) у 1947 го дзе. Да та го ча су яго аб жы ва лі 
ўста но вы, якія да му зы кі не ме лі да чы нен ня. На прык лад, 
з 1699 го да ў бу дын ку мес ці ла ся езу іц кая шко ла, што ўва
хо дзі ла ў склад зна ка мі та га Мінск ага езу іц ка га ка ле гі у ма. 

Паз ней ту ды “па ся лі лі” свец кую шко лу. Пас
ля бу ды нак пе ра ўтва ры лі ў Дом гу бер на та ра. 
У га ды Пер шай су свет най вай ны там раз мя
шчаў ся на ват шпі таль… Гіс та рыч нае аб ліч ча 
бу дын ка бы ло ад ноў ле на пры апош няй рэ кан
струк цыі на столь кі, на коль кі гэ та ў на шым ча
се маг чы ма.

Ура чыс тае ад крыц цё гім на зііка ле джа пра
хо дзі ла з удзе лам Мі ніст ра куль ту ры Юрыя 
Бон да ра, які ўзга даў пра твор чыя да сяг нен ні 
ўста но вы. За апош нія тры га ды та ле на ві тыя 
му зы кан ты гім на зііка ле джа атры ма лі 428 пе
ра мог на прэ стыж ных між на род ных твор чых 
спа бор ніц твах. Лаў рэ а та мі й сты пен ды я та мі 
Спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Бе ла ру сі па 
пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі ста лі 83 на
ву чэн цы.

У гім на зііка ле джы на сён няш ні дзень зай
ма юц ца ка ля 440 юных му зы кан таў.

Ган на Лагун

Га на ро вым кон су лам Бе ла ру сі 
ў оль шты не (Поль шча) стаў 
вя до мы поль скі біз нес мен, 
кі раў нік і ўлас нік гру пы 
“Шы на ка-мэб ле”, адзін 
з най буй не шых поль скіх 
ін вес та раў на Бе ла ру сі

У рэ дак цыю па сту пі ла па ве дам
лен не з Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Поль

шчы пра інаў гу ра цыю Га на ро ва га 
кон су ла Бе ла ру сі ў Оль шты не. Тая ім
прэ за пра хо дзі ла 30 лі пе ня 2020 го да 
ў Ам ба са дзе Бе ла ру сі. Над звы чай ны 
й Паў на моц ны Ам ба са дар Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Поль шча Ула
дзі мір Чу шаў ва ўра чыс тай аб ста ноў
цы ўру чыў Га на ро ва му кон су лу Бе
ла ру сі ў Оль шты не Дзяр жаў ны сцяг 

Бе ла ру сі, кон суль скі па тэнт і пя чат ку. 
Ды рэк тар Ус ход ня га дэ парт амен та 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Поль
шчы Ян Хаф мокль ад імя Мі ніс тэр
ства ўру чыў эк зек ва ту ру.

Ян Шы на ка бу дзе ажыц цяў ляць 
сваю дзей насць у кон суль скай акру зе, 
якая ўклю чае ў ся бе Вар мінь скаМа
зур скае, Ку яў скаПа мор скае й Па мор
скае ва я вод ствы Поль шчы. Так што 
пра доў жа на рас па ча тая ў 2019 го
дзе — пры зна чэн нем Мар ка Ра сінь
ска га Га на ро вым кон су лам Бе ла ру сі 
ў Ка та ві цах — прак ты ка ўста ля ван ня 
га на ро вых кон суль скіх уста ноў Бе ла
ру сі ў Поль шчы.

На цы ры мо ніі, па ве дам ля ец ца ў 
прэсрэ лі зе з Ам ба са ды, пры сут ні ча лі 
прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў Поль шчы, мяс цо вых ула даў, кі
раў ні кі прад стаў ніц тваў бе ла рус кіх 
кам па ній у Поль шчы.

Мы па гля дзе лі: у ін тэр нэ це ёсць 
і асартымент у Беларусі кам па ніі 
SZYNAKAMEBEL, якую ша ноў ны 
Ген кон сул Ян Шы на ка ўзна чаль вае. 
Спа дзя ем ся, ша ноў ны пане Ян, што 
ва шая кон суль ская пра ца па спры яе па
шырэнню ды ўма ца ван ню бе ла рус ка
поль скіх ста сун каў у роз ных сфе рах.

Іван Ждановіч 

кола дзён
Уз на га ро ды ўру чаць 
у Бя лы ні чах

Ста лі вя до мыя сё лет нія лаў рэ а ты На цы я наль
най лі та ра тур най прэ міі, якая ў Бе ла ру сі ўру ча
ец ца з 2015 го да. На кон курс бы ло прад стаў ле на 
80 кніг, якія вый шлі ў 2019м, да зма ган ня да пус
ці лі 64. На чаль нік упраў лен ня вы да вец кай і па
лі гра фіч най дзей нас ці Мі нін фар ма цыі Ула дзі мір 
Анд ры е віч на прэскан фе рэн цыі ў Мін ску ад зна
чыў: сё ле та га ла са ван не ста ла та ем ным.

Ся род 14 прэ
тэн дэн таў у на
мі на цыі “Про за” 
пе ра мог Ула дзі
мір Сця пан з кні
гай “Хва лі”. У 
на мі на цыі “Паэ
зія” на пе ра мо
гу прэ тэн да ва ла 
12 кніг, леп шым 
пры зна ны Ва ле
рый Грыш ка вец з 
кні гай вы бра на га 
“Ос та юсь на всег
да”. Най больш 

кан ку рэнт най бы
ла на мі на цыя тво

раў для дзя цей і юнац тва: 19 аў та раў. Пе ра маг ла 
кні гаквэст Ка ця ры ны Ха да се вічЛі са вой “Ключ 
ад Вя лі кай каш тоў нас ці”. Жу ры, да рэ чы, на зва ла 
Ка ця ры ну са праўд най пісь мен ні ца XXІ ста год
дзя, ад зна чыў шы й не звы чай ную фор му яе тво
раў, і ўмен не 
аў та ра пра ца
ваць з юны
мі чы та ча мі, 
ра біць яр кія 
прэ зен та цыі. 
У на мі на цыі 
“Кры ты ка й 
л і  та  ра ту  раз
наў ства” леп
шай пры зна
на пра ца пра 
б е  л а  р у с  к і х 
п і с ь  м е н  н і 
каў XІІ–XVІІ 
ста год дзяў вя
до ма га лі та
ра ту раз наў
цы Іва на Са вер чан кі “Ма гія сло ва”. У на мі на цыі 
“Пуб лі цыс ты ка” лаў рэ а там стаў Ігар Пра ка по
віч — з кні гай “Па стаў шчы на”, якая па ба чыла 
свет у се рыі “Па да рож жы па род ным краі” вы да
вец тва “Бе ла русь”. І, на рэш це, у на мі на цыі “Дэ
бют” ад зна ча ны збор нік вер шаў Воль гі Ні кі цен кі 
“Су зор’е птуш кі”. А ў на мі на цыі “Дра ма тур гія” 
дру гі год за пар пе ра мож цы не вы зна ча ныя.

Уз на га ро ды лаў рэ а там уру чаць у Бя лы ні чах 
6 ве рас ня, ка лі там бу дзе ад зна чац ца Дзень бе ла
рус ка га пісь мен ства.

Ві зы для еў ра са ю за: 
35 еў ра

З 1 лі пе ня ўсту пі ла ў сі лу па гад нен не аб спра
шчэн ні ві за ва га рэ жы му па між Бе ла рус сю і Еў ра
пей скім са юзам. Га лоў нае ў ім для бе ла рус кіх гра
ма дзян: пра сцей атрым лі ваць ка рот ка тэр мі но выя 
ві зы для ўез ду ў Еў ра са юз, бо ві за вы збор зні жа
ец ца да 35 еў ра ды ад мя ня ец ца для пэў ных ка тэ го
рый па да рож ні каў. Зні жа ны й мак сі маль ны па мер 
збо ру за аб слу гоў ван не (для ві за вых цэнт раў) і 
тэр мін, за які кон суль ствы пры ма юць ра шэн ні па 
за яве аб вы да чы ві зы. Не каль кі ка тэ го рый па да
рож ні каў змо гуць атрым лі ваць шмат ра зо выя ві зы 
з па ве лі чэн нем тэр мі ну дзе ян ня — да пя ці га доў. 
Пры тым ім да вя дзец ца пра да стаў ляць менш да
ку мен таў, якія па цвяр джа юць мэ ту па езд кі.

Ад на ча со ва ўсту пі ла ў сі лу й па гад нен не аб 
рэ ад мі сіі, якое пра ду гледж вае, што Бе ла русь і 
Еў ра пей скі са юз па він ны бу дуць ажыц цяў ляць 
пры ём на зад на сваю тэ ры то рыю ўлас ных гра ма
дзян, гра ма дзян трэ ціх дзяр жаў і асоб без гра ма
дзян ства, якія не ад па вя да юць або пе ра ста лі ад
па вя даць кры тэ ры ям ле галь нас ці на тэ ры то ры ях 
адзін ад на го. У да ку мен це за ма ца ва на пра да стаў
лен не Бе ла ру сі двух га до ва га пе ра ход на га пе ры я
ду ад нос на рэ ад мі сіі гра ма дзян трэ ціх дзяр жаў. 
У су мес най дэк ла ра цыі да па гад нен ня зме шча
на аба вя за цель ства Еў ра са ю за аб ака зан ні кра і не 
тэх ніч най і фі нан са вай пад трым кі ў гэ тай га лі не.

сА стУжКі нАВін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 

Уладзімір Сцяпан

Кацярына Хадасевіч-Лісавая
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дыПлАмАтычнАя ПоШтА

Зна ём це ся: Ганаровы 
консул Ян Шы на ка

Зноў бу дзе му зы ка гу чаць
Грун тоў на пад ноў ле ны бу ды нак Рэс пуб лі кан скай гім на зіі-ка ле джа,  
што пры Ака дэ міі му зы кі, атры ма лі да но ва га на ву чаль на га  
го да яе шмат лі кія на ву чэн цы

дЗяРжАВА і тАленты

Удзельніцы святочнага канцэрта ў часе адкрыцця

Так выглядае цяпер будынак гімназіі-каледжа

Амбасадар Уладзімір Чушаў уручае  консульскі патэнт Яну Шынаку
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Вест Кі З сУ По лАК

сПРАдВечнАе й нАдЗённАе

Хлеб у хаце гаспадар
Як вялікую й заўсёдную каштоўнасць шануюць  

беларусы хлеб. І ўсё, што з ім звязана,  
таксама ўшаноўваецца ў нашай культуры.

9 жніў ня, у дзень вы ба раў Прэ зі дэн та  
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у лат віі дзей ні ча лі  
два вы бар чыя ўчаст кі, дзе гра ма дзя не  
Бе ла ру сі маг лі пра га ла са ваць. Бы ло  
ар га ні за ва на так са ма вы яз ное га ла са ван не  
ў Вент спіл се й лі е паі.

У Лат віі бы лі ство ра ны вы бар чы ўчас так 
№ 94 — у Ам ба са дзе Бе ла ру сі ў Ры зе й вы бар чы 
ўчас так № 95 — у Ге не раль ным кон суль стве Бе ла
ру сі ў Даў гаў піл се. А для гра ма дзян, якія не ме лі 
маг чы мас ці пра га ла са ваць на зга да ных участ ках, 
бы ло ар га ні за ва на вы яз ное га ла са ван не: у Вент
спіл се й Лі е паі. Кан крэт на ў на шым го ра дзе вы яз
ную ка мі сію прад стаў ля лі су пра цоў ні кі Ам ба са ды 
Бе ла ру сі ў Лат віі: Пер шы сак ра тар Юры Ко ле саў і 
за гад чык гас па дар кі/ка мен дант Дзміт ры Ці ма фе еў.

Па сло вах Юрыя Ко ле са ва, жа дан не пра га ла
са ваць у Лі е паі вы ка за лі ка ля 30 ча ла век. У дзень 
вы ба раў у Лі е пай скім Бе ла рус кім до ме гу ча лі 
бе ла рус кія пес ні: спя ваў мяс цо вы ан самбль бе
ла рус кай пес ні “Паў лін ка”, якім кі руе Жан на 
Буй ніц кая. Не ка то рыя з вы бар шчы каў да та го ж 
упер шы ню па бы ва лі ў Лі е пай скім Бе ла рус кім до
ме, больш да ве да лі ся аб пра цы Бе ла рус кай су пол
кі “Ма ра”. І не вы клю ча на, што ў хут кім ча се нас 
у су по лцы ста не яшчэ больш.

Ан жэ ла Фа мі на, г. Лі е пая.
Фо та аў та ра.

Да рэ чы. Па вод ле афі цый най ін фар ма цыі Мі
ніс тэр ства за меж ных спраў, за ме жа мі дзяр жа вы 
ў дзень вы ба раў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пра ца ва лі 44 участ кі для га ла са ван ня.

Жні вень — ме сяц ка ла сі сты, 
ка жуць у на ро дзе. Асаб лі ва ду
ша ра ду ец ца, ка лі ко лас пша
ніч ны ў по лі поў ны, за ла ціс ты. 
І ўсе дум кі ў хле ба ро баў ця пер 
пра тое, як упра віц ца ў час, ура
джай са браць. Так бы ло на Бе
ла ру сі спрад ве ку. Апош ні ме
сяц ле та ме на ві та ў го нар жні ва 
й на зва лі. А ра зам са жні вом 
хо дзяць па зям лі на шай на род
ныя аб ра ды За жын кі, Да жын
кі — свя точ ныя ўша на ван ні як 
пер ша га сна па, зжа та га ў по лі, 
так і апош ня га. Вя до ма ж, і гас
па да роў ні вы пры тым ве лі ча лі 
ды жне екпра цаў ніц, якіх ця
пер паў сюль за мя ні лі ма гут ныя 
кам бай ны. Кам бай нё рам, ша фё
рам, усім, хто пра цуе ў зла джа
ным жніў ным кан ве е ры так са ма 
і ў на шым ча се — усе агуль ная 
па ва га й па ша на.

Мне пом ніц ца з ма лен ства: 
жней кі ў по ле на За жын кі іш лі 
апра ну ты мі ў чыс тую воп рат ку. 
Бе лыя хуст кі на га ло вах. Пе рад 
ні вай по лю кла ня лі ся ды, па
пра сіў шы пад мо гі Уся выш ня
га, пе ра хрыс ціў шы ся (бы ва ла, 
толь кі ў дум ках у атэ іс тыч ную 
па ру) па чы на лі пра цу. За жаў шы 
пер шы сноп, нес лі яго па ўсім 
ся ле з пес ня мі. Да ры лі гас па
да ру пры клад на з та кі мі сло
ва мі: “Вось, гас па да ры ку, та бе 
сна по чак./ Бе ра жы яго на дру гі 
га до чак”. Гас па ды ні ж, бы ва ла, 
ус кла да лі на га ла ву й вя нок з 
ка ла соў. А гас па да ры час та ва лі 
жне ек ква сам бы роз ны мі пры
сма ка мі.

Ад мет насць аб ра ду Да жы нак 
у тым, што ў ім пра яў ля ла ся моц
ная па яд на насць ча ла ве ка пра цы 
з са мой ні вай, з яе ўра джа ем. 
Апош ні сноп жней кі пе ра вяз ва
лі пры го жы мі стуж ка мі, уру ча лі 
гас па да ру з гас па ды няй, якія іх 
за доб рую пра цу ды па ва гу час
та ва лі. По тым той снопГас па
дар ста ві лі ў ха це на по ку ці, са
мым га на ро вым мес цы. Во якая 

хле бу па ша на! А ніў цы, ла дзя чы 
з ёй дыя лог, па кі да лі жмень ку 
ня зжа тай зба жы ны, за вяз ва лі яе 
ў ба ра ду ды стуж ка мі ка ля ро вы
мі ўпры гож ва лі (каб за ла го дзіць 
дух по ля), між ка лас коў гле бу вы
по лва лі (каб у на ступ ным го дзе 

пус та зел ле на полі не ва дзі ла ся) і 
хле бам по лю ад дзяч ва лі (спе цы
яль на ка ва ла чак за коп ва лі). Усё 
гэ та ра бі ла ся ў імя бу ду чы ні: каб 
і ў на ступ ным го дзе ні ва ра дзі ла 
поў ным ко ла сам. Да рэ чы, у наз
ве го мель скіх зер не ўбо рач ных 
кам бай наў пры жы ло ся важ кае 
ды працавітае, звонкае імя: “Па
лессе”. Ме на ві та гэт кіх кам бай
наў ця пер боль шасць на на шых 
па лет ках.

З па ва гай ста віц ца да кож
най крош кі хле ба — так са ма ў 
на род най тра ды цыі. Вой ны ж 
не раз пра коч ва лі ся па Баць каў
шчы не: ні шчы лі пра цаў ні коў, іх 
ні вы, ра за ра лі гас па дар кі. Та му 
й га лод ных га доў ха па ла, ка лі 
знак роў на сці ста віў ся між хле
бам і жыц цём. Па мя таю, як мне, 
ма ло му, у пас ля ва ен ную па ру 
ма ці ра бі ла сус лу: ка ва ла чак на
мо ча на га ў ва дзе хле ба за горт ва
ла ў па лат ня ную ануч ку, да ва ла 
ў рот. І гэ та мя не су па кой ва ла, 

ес ці не так ха це ла ся. Гэ так са ма 
ра бі лі бе ла рус кія ся лян кі спрад
ве ку, га ду ю чы дзя цей. А смак 
той сус лы я й ця пер па мя таю.

Хлеб у ха це гас па дар. Ле
пей хлеб з ва дою, чым пі рог з 
бя дою. Хлеб ная ні ва — як дзі
ця чая ка лыс ка. Хлеб на ста
ле — дом ба га ты… Гэ тыя ды 
шмат ін шых вы слоў яў пад крэс
лі ва юць па важ лі вае стаў лен не 
бе ла ру саў да хле ба. Па ва га да 
яго ў на ро дзе не мен шая, чым да 
са мой зя мель кі род най. Шмат 
дзе я па бы ваў у за меж жы й чуў 
ад су пля мен ні каў: пом ніц ца ім 

Баць каў шчы на са жні вом, з дух
мя ным хле бам, спе ча ным ма ту
ляй. От жа быў хлеб! Яго, ка за лі, 
як ясі, то нос у пры сяд ку ска ча. 
Шмат пе сень у нас пра жыт нё
вае по ле, ка ла сы, хлеб ныя ні вы, 
род ныя мяс ці ны. Та кія бе ла ру
сы і ў за меж жы спя ва юць.

Хо ра ша ды ха ец ца ў жніў ні 
ля ні ваў, што да спель ва юць ка
ла сы. Па сут нас ці, гэ та ж на шая 
за мож ная бу ду чы ня там на ві да
во ку. Не сак рэт: увесь бе ла рус
кі аг ра комп лекс на пра мую за ле
жыць ад ура джаю збож жа вых 
куль тур, а ця пер і ку ку ру зы — яе 
з кож ным го дам вы ся ва ец ца ўсё 
больш. У жніў ную па ру ад ран
ня да глы бо кай но чы, па куль ра
са не ўпад зе, пра цу юць на ні вах 
кам бай ны. Пры чым не рэд касць 
на жні ве й ся мей ныя экі па жы. 
Баць кі пры ву ча юць сы ноў, а на
ват і да чок да ся лян скае пра цы. 
Вяс ко выя пад лет кі пра цу юць і 
на зер на та ках. Ці вар та ка заць, 
што ўра жан ні ад та кіх жніў
ных та ло каў, дзяр жаў на важ най 
ка лек тыў най пра цы за ста юц
ца ў па мя ці юных пра цаў ні коў 
на ўсё жыц цё.

Хле ба ро бам на Баць каў
шчы не — заў сёд ная па ша на. 

І дзяр жаў нае свя та Да жын кі з 
тых тра ды цый вы рас ла ў па
ру не за леж най Бе ла ру сі. Свя та 
пара ней ша му жы ве ў аг ра гас
па дар ках, ра ё нах, ла дзяць і аб
лас ныя Да жын кі. Уша ноў ва юць 
пра цаў ні коў вёс кі, бо пара ней
ша му ў нас хлеб — уся му га ла
ва. Вось і Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пе рад вы ба ра мі 
слуш на за ўва жыў, што вы бар
чая кам па нія — дру гас ная ў па
раў на нні са жні вом, кам па ні яй 
убо рач най: бо ес ці ж хо чац ца 
заў сё ды… А ка лі ба га та збож
жа ў за се ках, то мож на та ды й 
тан чыць, і спя ваць — як тое й 
ро біц ца на Да жын ках.

Хлеб як сім вал даб ра бы ту, 
шчас най до лі, пры го жа га жыц
ця шы ро ка ска рыс тоў ва ец ца 
ў бе ла рус кіх аб ра дах: пры су
стрэ чы га на ро вых гас цей, у вя
сель най цы ры мо ніі. Аб рад за ся
лен ня ў но вую ха ту — так са ма 

з хле бам: пер шы мі ўно сяц ца 
іко на, не па ча ты ка ра вай хле ба 
са жмень кай со лі аль бо, ра ней, 
дзя жа з цес там.

То хай што год шчод ра ка ла
сіц ца род ная ні ва, хай ба га цее 
род ная Баць каў шчы на! Тым 
жа, хто хо ча па спы таць ін ша
га, не зда бы та га сва ёй пра цай 
хле ба — раю ўваж лі ва пе ра чы
таць бе ла рус кую на род ную каз
ку “Лёг кі хлеб” ды су ад нес ці яе 
глы бо кую муд расць з днём сён
няш нім. І зра біць вы сно вы — 
на ка рысць хле ба, улас ным ма
за лём на род най ні ве зда бы та га.

Мі ко ла Ко таў, фальк ла рыст.
Фота БелТА.

У Ветс пілсе і Лі е паі так са ма га ла са ва лі
Пер шы сноп на жа лі жней кі ў Вет каў скім ра ё не Го мель шчы ны

Аб рад За жын кі ў Ар шан скім ра ё не Ві цеб шчы ны

Хле ба роб скае май стэр ства: ад ста рэй шых да ма лод шых

Жні во па ча ло ся!

Ан самбль “Паў лін ка” спя вае ў Беларускім доме Ліепаі  
ў дзень вы ба раў бе ла рус кія пес ні
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У ін тэр нэ це мы знай шлі ар ты кул “Се ва
сто поль ская тай на Алек санд ра Грина” Ма
ры ны Ці то вай, якая мае ро да выя ка ра ні ў 
Бе ла ру сі. Пі ша пра ці ка вую мас тац кую экс
па зі цыю, пры све ча ную Аляк санд ру Гры ну й 
яго най твор час ці, у фае кі на тэ ат ра “Мо ряк” 
на Паў ноч най ста ра не Се ва сто па ля. Аў тар 
та го пры свя чэн ня — мас так Ула дзі мір Адзе
еў, адзін з удзель ні каў пра ек та рэ стаў ра цыі 
ста ро га бу дын ка кі на тэ ат ра. І гэ та ме на ві та 
ён ар га ні за ваў Му зей ны па кой Аляк санд ра 
Гры на ў бы лой се ва сто паль скай тур ме, дзе 
з Ула дзі мі рам і су стрэ ла ся аў та рка. Мас
так даў но вы ву чае твор часць пісь мен ні ка. 
І, як лі чыць, раз га даў адзін з яго сак рэ таў, 
бо прый шоў да вы сно вы, што ме на ві та Се
ва сто паль, роз ныя част кі яго “за свя ці лі ся” ў 
гры наў скіх тво рах — але пад ін шы мі наз
ва мі. У зга да ным Му зей ным па коі на ма ля
ва на кар та Грын лан дыі, кра і ны Аляк санд ра 
Гры на, якая дзі вос ным чы нам су ад но сіц ца з 
рэ аль най кар тай Се ва сто па ля. Па вод ле вер
сіі Ула дзі мі ра Адзее ва, Грын у сва іх тво рах 
за шыф ра ваў ме на ві та Се ва сто паль: “Так, 
Зур ба ган — это центр Се ва сто по ля. Го род 
Храм — Хер со нес. Херсонесский ма як он 
на звал Лисским. Климентьевский мо нас
тырь — общиной Го лу бых Брать ев, го род 
Верд — находится на Се вер ной сто ро не, 
ГельГью переводится как озе ро на юге, 
болотистое озе ро, ко то рое за сы пал адми
рал Ла за рев, строя ка зар мы… Ассолько ра
бель ная — так называли в книге героиню 
“Алых па ру сов”. Угольщик Филипп — име
ет именно та кую профессию: не дворник, 
не сапожник… По то му что меж ду Лиссом 
и Ка пер ной находилась уголь ная пристань 

Се ва сто по ля: уголь ту да привозили и раз
гружали для бро не нос цев…” 

У тэкс це Ма ры ны Ці то вай па да дзе ны 
й фо та зды мак ма гіл бліз кіх ро дзі чаў Аляк
санд ра Гры на, яго ных дзе да й ба бу лі (па
мыл ко ва ў тэкс це ўка за на, што ма ці): Ле
а нар да й Над зеі Гры неў скіх. Фо та зды мак 
зроб ле ны ў Бе ла ру сі, пры ста рым кас цё ле 
вёс кі За да рож жа. Мы знай шлі на кар це: 
Глы боц кі ра ён Ві цеб шчы ны, зле ва ад да ро
гі на По лацк. А ся дзі ба Яку бен кі (з на ціс кам 
на “у”), якая на ле жа ла ра ней дзе ду пісь мен
ні ка, па вод ле вы дан ня “Наз вы на се ле ных 
пунк таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь” (Мн., 2009) 
фік су ец ца ў Пліс кім сель са ве це: як ху тар з 
та кой жа наз вай.

Ала Яр мі ла ва на пі са ла нам, пра чы таў
шы тэкст Ма ры ны Ці то вай, што з мас та ком 
Ула дзі мі рам Адзее вым су пра цоў ні кі 
Фе а да сій ска га му зея Аляк санд ра Гры
на доб ра зна ё мыя: у фон дах му зея збе
ра га ец ца больш за 40 яго ных ра бот. І 
на “Гры наў скія чы тан ні” ў Фе а до сію 
ён пры яз джае, а парт рэт Аляк санд ра 
Гры на яго ра бо ты ві сіць у ка бі не це 
ды рэк та ра.

На пя рэ дад ні юбі лею Аляк сан дра 
Гры на мы стэ ле фа на ва лі ся з ста рэй
шым на ву ко вым су пра цоў ні кам Глы
боц ка га гіс та рыч наэт на гра фіч на га 
му зея Аляк санд рам Хай ноў скім. Ён 
рас ка заў, што ў го нар 140х угод каў 
пісь мен ні ка, які на ра дзіў ся 11 жніў ня (23 па 
но вым сты лі) 1880 года, эн ту зі яс ты з Глы бо
ка га ды ін шых мес цаў Бе ла ру сі 22–23 жніў
ня ла дзяць ве ла пра бег. Аб вест ка пра тое па
да дзе на на сай це му зея, бы ла ў рай га зе це. 

Па едуць ад рай цэнт ра ў мяс ці ны, звя за ныя 
з Гры неў скі мі. Па сло вах Аляк санд ра, кі ла
мет раў 27 у адзін бок бу дзе. Ён удак лад ніў, 
што пры зга да ным кас цё ле па ха ва ныя дзя
ду ля, ба бу ля й дзядзь ка пісь мен ні ка. Ка
жуць, дзядзь ка быў вя до мы ў акру зе як доб
ры ле кар. Аляк сандр Хай ноў скі за ці ка віў ся 
Гры нам не вы пад ко ва: яго ная ба бу ля жы ла 
ў вёс цы Кук ры, не па да лёк ад мес цаў, звя за
ных з ро дам Гры неў скіх. Жы ву чы ў ба бу лі, 
унук ба чыў там яшчэ ў дзя цін стве пры го
жыя вер бы, са жал ку, па рэшт кі бы лых па бу
доў, там тэй шыя ад мет ныя края ві ды.

У ча се ве ла па да рож жа пла ну юц ца фо та
здым кі, су стрэ чы з мяс цо вы мі жы ха ра мі, са 
свя та ром За да рож ска га кас цё ла. Аляк сандр 
Хай ноў скі хоча вы свет ліць: мо жа збе раг лі
ся даў нія за пі сы ў кас цель ных кні гах.

На га да ем, што баць ка 
Аляк санд ра Гры на — Стэ
фан Еў зе бі уш Гры неў скі 
(які паз ней стаў Сте па ном 
Евсеевичем) (1843–1914), 
быў шлях ці цам з ро да ва
га ма ёнт ка Яку бен кі Дзі
сен ска га па ве та Ві лен скай 
гу бер ні. У 1863м Стэ фан 
Гры неў скі быў са сла ны ў 
Том скую гу бер ню за ўдзел 
у паў стан ні Кас ту ся Ка лі
ноў ска га. У 1868м пе ра ве
дзе ны на жы хар ства ў Вяц

кую гу бер ню (ця пер Кі раў ская воб ласць). 
Там ажа ніў ся з рус кай, і ў 1880м у іх сям’і 
на ра дзіў ся сын Аляк сандр: бу ду чы пісь мен
нік Аляк сандр Грын.

Іван Ждановіч

Су пля мен ні кі 
Паў ста год дзя  
ў ад кры тым мо ры 
Дом-ка ра бель, Фе а да сій скі му зей Аляк санд ра  
Гры на — пісь мен ні ка, які меў бе ла рус кія ро да выя 
ка ра ні — ад зна чыў 50-га до вы юбі лей 

Аляк санд ра Гры на не здар ма на зы ва
юць ча раў ні ком: бо мно гае з та го, да ча го 
ён у жыц ці да кра наў ся, ста на ві ла ся цу доў
ным. Цу ды пра цяг ва лі ад бы вац ца й праз 
шмат га доў пас ля яго сы хо ду. Так зда ры ла
ся й з вя до мым сён ня фе а да сій скім до мам, 
дзе ён жыў і пра ца ваў у 20х га дах мі ну ла га 
ста год дзя. Звы чай ны дом пе ра тва рыў ся ў 
ста ра даў ні ка ра бель пад вет ра зя мі, які со
неч ным лет нім днём ад пра віў ся ў пла ван не. 
Ура чыс ты вы хад у ад кры тае мо ра зда рыў
ся 9 лі пе ня 1970 го да. Зер не та го цу ду бы ло 
па се я на, ка лі ў яго сце нах пі са лі ся “За ла ты 
лан цуг”, “Тая, што бя жыць па хва лях” ды 
мно гія ін шыя цу доў ныя гры наў скія тво ры. І 
вось ужо мі ну ла 50 га доў, а домка ра бель гэ
так жа імк лі ва ля ціць па хва лях, вы но ся чы 
сва іх па са жы раў у свет лыя кра і ны ма ры й 
на дзей, якія спраў дзі лі ся, дзіў ных ад крыц
цяў і пры год.

За гэ тыя га ды не вя лі кі лі та ра тур на
ме ма ры яль ны му зей стаў са праўд ным 
куль тур ным цэнт рам — мес цам яд нан
ня лю дзей мас тац тва, на ву кі й прос та ра
ман ты каў і ле ту цен ні каў. Тут вя дзец ца 
вя лі кая на ву ко вада след чая й асвет ніц
кая пра ца, пра хо дзяць на ву ко выя кан фе
рэн цыі, твор чыя су стрэ чы й фес ты ва лі. 
Му зей атры маў не ве ра год ную коль касць 
він ша ван няў з за ла тым юбі ле ем, якія пры
хо дзяць з уся го све ту, і ў тым лі ку ад вя
до мых лі та ра та раў, мас та коў, му зы каў, 
ар тыс таў, па лі тыч ных дзея чаў. Прый шло 
він ша ван не й на бе ла рус кай мо ве: ад бе ла
рус кай су пол кі Фе а до сіі “Спад чы на”, якая 
шмат га доў су пра цоў ні чае з му зе ем пісь
мен ні ка. Яно й зра зу ме ла, бо Аляк сандр 
Грын — наш су пля мен нік. Яго ны баць ка 
па хо дзіў з два ран Ві лен скай гу бер ні, ця

пер гэ та тэ ры то рыя Ві цеб скай воб лас ці  
(гл.: “У Аляксандра Грына — беларускія 
родавыя карані” — ГР, 13.08.2015). За га
ды іс на ван ня Му зея Гры на ў яго ных сце нах 
не раз пра хо дзі лі лі та ра тур наму зыч ныя 
ве ча ры ны й вы ста вы, пры све ча ныя бе ла
рус кай куль ту ры.

На жаль, юбі лей ныя ўра чыс тас ці сё ле та 
зза пан дэ міі не маг лі ад быц ца, і боль шасць 
він ша ван няў бы лі толь кі вір ту аль ны мі. Але 
за тое які мі! Му зею пры свя ча лі вер шы, му
зы ку, за піс ва лі клі пы, мі ніспек так лі й ві
дэа зва ро ты. Іх мож на ўба чыць у сац сет ках 
Фэй сбук (гру па “Друзья Феодосийского му
зея Алек санд ра Грина”) і Вкон так те (гру па 

“Му зей Грина — Феодосия”). А свя та ўсё ж 
мы ад зна чы лі ад крыц цём для на вед ван ня 
ад ра зу дзвюх вы стаў з фон да вай ка лек цыі: 
гра фі ка й ба тык XVІІІ — XXІ ста год дзяў. 
Ся род аў та раў ра бот — вя до мыя мас та кі 
са вец ка га ча су, у тым лі ку ства раль нік мас
тац ка га пра ек та му зея Са ва Брод скі й ле ген
да 60х га доў На дзя Ру ша ва.

Гры наў скі домка ра бель за пра шае ўсіх 
у цу доў нае мар ское па да рож жа пад вет ра
зя мі, на поў не ны мі ста рым доб рым вет рам 
над зеі!

Ала Яр мі ла ва,  
на ву ко вая су пра цоў ні ца  

Фе а да сій ска га му зея А. С. Гры на 

Ма ла вя до мыя аст ра вы Грын лан дыі

Фе а да сій скі му зей Аляк санд ра Гры на

лі тА РА тУР ныя мАс ты

Гу чыць 
Ка рат ке віч 
і па-турк мен ску
Адзін з сёлетніх нумароў 
туркменскага літаратурна-
мастацкага часопіса “дунья 
эдэбіяты” (“сусветная 
літаратура”) змясціў на тры 
развароты грунтоўную 
гутарку пра беларускую й 
туркменскую літаратуры 
й сувязі паміж імі

Су раз моў ца мі турк мен ска га 
пісь мен ні ка Мак са та Ала му
ра да ва вы сту пі лі Алесь Ба дак 
(ды рэк тар вы да вец тва “Мас тац
кая лі та ра ту ра”, па эт, пра за ік, 
кры тык, пе ра клад чык) і Аляк
сей Ча ро та (на мес нік ды рэк
та ра Вы да вец ка га до ма “Звяз
да” — га лоў ны рэ дак тар га зе ты 
“Лі та ра ту ра і мас тац тва”, пуб лі
цыст, пе ра клад чык). Ле тась яны 
паў дзель ні ча лі ў між на род най 
кніж най вы ста ве ў Ашха ба дзе. 
У гу тар цы шмат зга дак пра пісь
мен ні каў Турк ме ні ста на, чые 
тво ры ў апош нія га ды пе ра кла
дзе ны на бе ла рус кую мо ву й на
дру ка ва ны ў га зе це “Лі та ра ту ра 
і мас тац тва”, ча со пі сах “По лы
мя”, “Ма ла досць”, аль ма на ху 
“Да ля гля ды”.

Ча со піс “Дунья эдэ бі я ты” 
звяз вае з бе ла рус кай лі та ра ту
рай тры ва лая друж ба. На яго 
ста рон ках дру ку юц ца пе ра кла
ды тво раў бе ла рус кіх паэ таў і 
пра за ікаў. І ця пер у парт фе лі 
ча со пі са — но выя пе ра кла ды 
бе ла рус кай паэ зіі. У пры ват нас
ці, пад бор ку вер шаў Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча на турк мен скую 
мо ву пе ра ўва со біў Джу ма гель
ды Муль кі еў. Пры ем на, што 
пуб лі ка цыя прый дзе да чы та ча 
ў па ру, ка лі ад зна ча юц ца 90я 
ўгод кі кла сі ка бе ла рус кай лі та
ра ту ры.

Кас тусь Леш ні ца 

Пра класіка —  
чу ваш скі па эт 

Кла сі ку бе ла рус кай лі та ра
ту ры Ула дзі мі ру Ка рат ке ві чу 
пры све ча ны мно гія паэ тыч ныя 
тво ры. У свой час бы ла вы да
дзе на кні га “Ула дзі мір Ка рат
ке віч: вя до мы і не вя до мы”. Дык 
там адзін з раз дзе лаў вы даў цы 
скла лі з вер шаўпры свя чэн няў. 
І хоць тады бы лі са бра ныя да лё
ка не ўсе тво ры, пры свя чэн няў 
ака за ла ся не дзе ка ля 60! У Ле
а ні да Дрань коМай сю ка ёсць 
на ват дзве “ка рат ке ві чаў скія” 
паэ мы.

У апош ні час вер шыпры
свя чэн ні Ула дзі мі ру Карат ке
ві чу з’я ві лі ся і ў ін шых на цы я
наль ных паэ зі ях: рус кай (Юрый 
Шчар ба коў), чу ваш скай (Ва ле
ры Тур гай), укра ін скай (Глеб 
Куд ра шоў), ча чэн скай (Адам 
Ахма ту ка еў), серб скай (Да яна 
Ла за ра віч)… Ня даў на вя до мы 
па эт Мі ко ла Мят ліц кі пе ра клаў 
яшчэ адзін чу ваш скі верш, пры
све ча ны бе ла рус ка му мас та ку 
сло ва, — “Па мя ці У. С. Ка рат
ке ві ча”. Аў тар — на род ны па эт 
Чу ва шыі Юрый Се мян дэр.

Па эт з Ча бак сар бы ваў у Бе
ла ру сі, ён доб ра ве дае бе ла
рус кую лі та ра ту ру ра ней шых 
дзе ся ці год дзяў. Пе ра кла даў бе
ла рус кую паэ зію на чу ваш скую 
мо ву. А ця пер спры чы ніў ся да 
на шай бе ла рус кай ста рон кі й 
та кім чы нам…

Кас тусь Ла дуць ка 

Стэ фан Еў зе бі уш 
Гры неў скі
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
За ха це ла ся па тры маць вы

дан не ў ру ках — і мы звяр ну лі ся 
з та кой прось бай да су пля мен ні
ка. Пі са лі, да рэ чы, пра яго ра ней 
(“Зям ля і не ба Ула дзі мі ра Шуг
лі: У Га на ро ва га Ге не раль на га 
кон су ла Бе ла ру сі ў Цю мень
скай воб лас ці лю боў да Сі бі
ры й зям лі яго прод каў у кры
ві” — “Бе ла русь. Belarus”, 2016, 
№ 5. Гл. у ін тэ нэ це: https://www.
sb.by/artіcles/zyamlyaneba
uladzmrashugl.html). Ве да ем, 
што для вя до ма га бе ла ру са Цю
ме ні зям ля прод каў, іх тра ды
цыі — важ ная част ка яго са мо га 
як асо бы. Ка лі во сен ню 2013га 
ў ка ман дзі роў цы су стрэ лі ся з 
Ула дзі мі рам Фё да ра ві чам, ён 
па каз ваў нам і не вя лі кі “му зей” 
з экс па на та мі з Бе ла ру сі, свой 
га лі нас ты ра да вод (у яго са мо
га чац вё ра дзя цей) у ра мач цы. 
А фа та гра фіі баць кі з ма ці заў
сё ды з ім по бач: у ра бо чым ка
бі не це. Су раз моў ца цёп ла га ва
рыў пра па езд ку ў род ную вёс ку 
баць кі: Ру ці ца ў Ка рэ ліц кім ра
ё не Гро дзен шчы ны. Зга даў пра 
па хо джан не проз ві шча: шуг ляй 
у Бе ла ру сі на зы ва лі вя лі кую 
лод кудаў бён ку з су цэль на га 
ства ла ду ба. Пэў на, і прод кі Ула
дзі мі ра Фё да ра ві ча ме лі спра ву з 
ду ба мі, спры чы ні лі ся да рэд ка
га “суд на бу даў ні ча га” ра мяст ва. 
Яшчэ ўспом ніў, як баць ка, бы лы 
фран та вік, ву чыў яго бу да ваць 
дом з бяр вен ня. Па ду ма ла ся та
ды: а не раз гу біў бы лы фран та
вік на жыц цё вых да ро гах спад
чын ны до свед пра цы з ся ке рай!

І вось на па чат ку лі пе ня з 
Цю ме ні, з пры ём най Га на ро ва
га Ген кон су ла ў Мінск прый шла 
бан дэ роль з кні га мі — як для рэ
дак цыі, так і для пе ра да чы ў дар 
Му зею лі та ра ту ры. Да сла ныя 
нам кні гі “Победители” (збор
нік з тво ра мі бе ла рус кіх і цю
мень скіх аў та раў да 70год дзя 
Пе ра мо гі, вый шаў у Цю ме ні ды 
Мін ску ў 2014 го дзе), “И сно ва 
май, по бед ный май”, а так са ма 
тры збор ні кі вер шаў Ула дзі мі ра 
Шуг лі: “Чет вер тое измерение” 
(2013, Цю мень), “Имя твоё” 
(2016, Мінск), “Шес тое чув
ство” (2019, Кур ган). За тое дзя
ку ем як Ула дзі мі ру Фё да ра ві чу, 
так і яго най па моч ні цы Лю бо ві 
Ге на дзеў не. Яна да сла ла нам і 
юбі лей ны бук лет: сё ле та Рэ гі я
наль най гра мад скай ар га ні за цыі 
“Са юз — ін тэ гра цыя брац кіх 
на ро даў” спаў ня ец ца 15 га доў. І 
пра тое мы рас ка жам, але ін шым 
ра зам.

Зга да ная прад мо ва ў сё лет
няй кні зе мае наз ву “Сцяг Пе ра

мо гі ў на дзей ных ру ках”. Прад
стаў ля ю чы твор часць паэ таў 
Зям лі Цю мень скай, Ула дзі мір 
Шуг ля акрэс лі вае, што пі шуць 
яго ка ле гі па пя ры на тэ мы вай
ны, па тры я тыз му, ге ра із му, са
ма ах вяр нас ці, во ін ска га брац
тва. Тэ мы, удак лад няе, бліз кія й 
да ра гія так са ма яму: “Гэ та маё 
жыц цё й маё сум лен не, мой ма
раль награ ма дзян скі стры жань. 
І гэ та не гуч ныя сло вы. Мае 
ка ра ні ў Бе ла русі. Яе ге ра іч нае 
мі ну лае, стой кі брат ні на род, які 

муж на й з год нас цю прай шоў 
праз усе вы пра ба ван ні — усё 
гэ та ўва мне. Як і прык лад баць
кіфран та ві ка: “Ког да я слы шу 
о вой не/ Отец приходит в мою 
па мять. По ка я жив — он жив 
во мне,/ Не сём мы вмес те на
ше зна мя…”. Вось та кі пе ра ход 
у прад мо ве ад про зы да паэ зіі. 
Воб раз на, хо ра ша, глы бо ка!

У кні зе па да дзе ны 4 вер
шы Ула дзі мі ра Шуг лі, і ў ад
ным з іх, 12рад ко вым, ба чым 
воб раз нае раз віц цё той тэ мы, 
пра сцяг: “Од на из пуль летит 
моя…/ “Я жить хо чу!” — кри
чит соз нанье…/ И спас отец — 
за крыл ме ня…/ Те перь в ру ках 
моих то зна мя!”.

Мы знай шлі ў нэ це, у ба
зе да дзе ных “Подвиг на ро да” 

(http://podvіgnaroda.ru/ ?#tab 
=nav Home) аж но пяць зга дак пра 
ўзна га род ныя да ку мен ты ка пі
та на Фё да ра Мі хай ла ві ча Шуг лі, 
1907 го да на ра джэн ня. Пяць ар
дэ ноў! Імі ка ман дзір ба таль ё на, 
які вёў ба раць бу з бан да мі, пад
поль ны мі ар га ні за цы я мі ў вы
зва ле ных Чыр во най ар мі яй рэ
гі ё нах Бе ла ру сі, быў уша на ва ны 
ў 1944–45 га дах: ор дэн Ле ні на, 
два ор дэ ны Чыр во на га Сця га, 
два ор дэ ны Ай чын най вай ны І 
сту пе ні. Мес цам на ра джэн ня ў 
да ку мен тах зна чыц ца: “Литов
ская ССР, г. Вильно”. Маг чы ма, 
так трэ ба бы ло ў той час? Аль бо 
са праў ды ў Віль ні ге рой на ра
дзіў ся? Мяр ку ем, тое ве дае Ула
дзі мір Фё да ра віч, які да сле да ваў 
свае ро да выя бе ла рус кія ка ра ні.

Тут вар та яшчэ зга даць і пра 
тэкст, які нам ле тась уво сень 
да сла ла ак тыў ная ня штат ная 
аў тарка з Цю ме ні Люд мі ла Бак
ла на ва: пра тра ды цый ную су
стрэ чу сту дэн таў і вы клад чы каў 
Цю мень ска га ін сты ту та куль ту
ры з паэ там, Га на ро вым Ген кон
су лам Бе ла ру сі ў Цю мень скай 
воб лас ці Ула дзі мі рам Шуг ляй. 

На гэ ты раз прэ зен та ваў ся яго
ны чар го вы, зга да ны ўжо на мі 
збор нік вер шаў “Шес тое чув
ство”. Аў тар не толь кі чы таў 
свае тво ры, але й вы свят ляў 
глы бін ныя сэн сы, па сы лы, у іх 
за кла дзе ныя. Ак цэн та ваў ува гу 
на ад каз най ро лі паэ та ў жыц ці 
кра і ны, вы ха ван ні лю дзей, фар
ма ван ні на ша га све та по гля ду. 
Га ва рыў, як важ на паў на кроў
на жыць не толь кі ў све це ма
тэ ры яль ным, але і ў ду хоў ным, 
пра гар ма ніч нае раз віц цё асо бы. 
А сам для ся бе, пі ша Люд мі ла 
Бак ла на ва, ён даў но вы лу чыў 
прос тыя й муд рыя пра ві лы, па
раў ноў ва ю чы жыц цё на шае з па
лё там птуш кі: “Что бы удер жать
ся на ле ту, на до придерживаться 
девяти век то ров в направлении 

движения. И здесь дей ству ют 
три “Т”, три “С” и три “Не”. Это 
Труд, Твор чест во, Терпение. Это 
Стыд, Со весть, Сострадание. 
И — Не сда вать ся, Не бо ять ся, 
Не до ве рять, то есть все под
вер гать сомнению, про ве рять”. 
Та кія прын цы пы жыц ця, ка заў 
Ула дзі мір Фё да ра віч, за клад ваў 
у ім баць ка. Ця пер жа й сам ён 
пе рад ае іх не толь кі дзе цям, уну
кам, але й слу ха чам, чы та чам. 
А яго са мыя лю бі мыя паэ ты — 
рус кі Афа на сій Фет і бе ла рус 
Мак сім Танк, якія спа лу ча лі ў 
са бе та кую “шмат век тар насць”, 
вы яў ля лі яе ў сва ёй твор час ці.

На су стрэ чы гу ча лі пес ні, 
на пі са ныя на вер шы Ула дзі мі
ра Шуг лі Ка ця ры най Чар ны
шо вай: яна за гад вае ка фед рай 
ха ра во га ды ры жы ра ван ня, пра
фе сар. Вый шаў кам пактдыск, 
на якім за пі са ны 12 пе сень. 
Пра нік нё ныя му зы ка й вер шы 
ўпры го жы лі су стрэ чу. Ці ка ва, 
што ды рэк тар біб лі я тэ кі На
тал ля Са ка ло ва пра вя ла экс
пе ры мент, пра які й рас ка за ла. 
Яна па пра сі ла ка лег пра ана лі за
ваць вер шы з роз ных збор ні каў 

Ула дзі мі ра Шуг лі. У хо дзе чы
тан ня даць ад каз на пы тан не: 
дзе ж вы то кі яго вер шаў? І ўсе 
прый шлі да вы сно вы: вы то кі — 
у зям лі прод каў аў та ра, у Бе ла
ру сі. “Тэ ма ня бес най ду хоў най 
сі не чы ні бы пры па ды мае чы та
ча ў кож ным рад ку, на ват ка лі й 
на ўпрост у сло вах не вы яў ле
на, — га ва ры ла На тал ля Са ка
ло ва. — Свят ло паэ тыч най ду
шы аў та ра да ец ца як аза рэ нне 
звыш. Бе ла рус кія ро да выя ге ны 
баць кі, тэ мы вай ны, Ха ты ні, 
пра ва слаўя — там вы то кі твор
час ці Ула дзі мі ра Шуг лі”.

Люд мі ла Бак ла на ва па ве
дам ляе, што ў твор чай су стрэ
чы паў дзель ні чаў стар шы ня 
Цю мень скай аб лас ной ду мы 
Сяр гей Ка ра па наў. Ён па він ша

ваў Ула дзі мі ра Шуг лю з но вым 
збор ні кам паэ зіі, па жа даў но
вых здзяйс нен няў на ка рысць 
брац кіх на ро даў Бе ла ру сі ды Ра
сіі. Сло вы ўдзяч нас ці вы ка за лі 
ста рэй ша му сяб ру, су пля мен ні
ку стар шы ня Рэ гі я наль най гра
мад скай ар га ні за цыі бе ла ру саў 
Цю мень скай воб лас ці Сяр гей 
Сцяц ке віч з жон кай Тац ця най 
Ме це ле вай, мас тац кая кі раў ні
ца на род на га бе ла рус ка га ан
самб ля “Ля нок” Клаў дзія Зу е ва. 
На пры кан цы су стрэ чы гу ча ла 
пес ня “О, Бе ла русь мая!”.

Люд мі ла Бак ла на ва нам 
яшчэ на пі са ла, што на ад ной з 
су стрэч з ак ты вам бе ла рус кай 
ды яс па ры ў Цю ме ні Ула дзі мір 
Шуг ля прад ста віў Ан та ло гію 
су час най рус ка моў най паэ зіі 
Бе ла ру сі. У яе ўвай шлі й яго 
вер шы. Вы дан не “Поэзия рус
ско го сло ва: антология сов
ре мен ной рус ско я зыч ной по
эзии Беларуси” ўклю чае тво ры 
186 аў та раў, яго мож на знай сці 
ў кні гар нях Бе ла ру сі. А на па
чат ку 2020 го да ў Цэнт раль най 
на ву ко вай біб лі я тэ цы імя Яку ба 
Ко ла са На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі прай шла прэ
зен та цыя вы дан ня ў фар ма це 
круг ла га ста ла. Пад рых та ва на 
бы ло вы дан не ў Ін сты ту це лі
та ра ту раз наў ства імя Ян кі Ку
па лы НАН Бе ла ру сі, па ба чы ла 
свет у Вы да вец кім до ме “Бе ла
рус кая на ву ка” ў 2х та мах. Аў
та ры пра ек та — док тар фі ла
ла гіч ных на вук, ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі, га лоў ны на ву ко вы 
су пра цоў нік Ула дзі мір Гні ла
мё даў і кан ды дат фі ла ла гіч ных 
на вук, за гад чык ад дзе ла ўза е
ма су вя зяў лі та ра тур Мі ко ла Мі
ку ліч. Вя до ма ж, на дру ка вац ца 
ў та кім са лід ным вы дан ні — го
нар і для Ула дзі мі ра Шуг лі, Га
на ро ва га Ге не раль на га кон су ла 
Бе ла ру сі ў Цю мень скай воб лас
ці Ра сіі.

Іван Жда но віч 

75 га доў пе ра мо гі

Уз бек скі пісь мен нік Кучкор  
нар ка біл пі ша кні гу пра  
Пу ха віч чы ну ва ен ную

Не пер шы раз на вед ваў ся ў Бе ла русь 
уз бек скі лі та ра тар Кучкор Нар ка біл. Во
інін тэр на цы я на ліст, ён у свой час ва я ваў 
у Аф га ні ста не. Ба чыў па ку ты, дра ма тызм 
у лё се на ро да кра і ны, якая су се дзіць з 
Уз бе кі ста нам. Аф ган ская вай на па кі ну ла 
след у лё се ўзбек ска га жур на ліс та й пісь
мен ні ка на ўсё жыц цё. Ён на пі саў і кні гу 
пра тое, што ба чыў на ўлас ныя во чы. А 
ця пер пра цуе над апо вес цю пра пер шыя 
дні Вя лі кай Ай чын най вай ны, пра лё сы 

ўра джэн цаў Уз бе кі ста на, якія ва я ва лі з 
ня мец кафа шысц кі мі за хоп ні ка мі на тэ
ры то рыі Бе ла ру сі.

Ся род мес цаў, якія на вед вае Кучкор 
Нар ка біл у Бе ла ру сі, — і Пу ха віц кі край, 
што на Мін шчы не. Сё ле та пісь мен нік па
бы ваў там на мес цы спа ле най фа шыс та мі 
вёс кі Бе ра зян кі. “Сціп лы пом нік на ма гі ле 
жы ха роў не вя лі ка га ляс но га па се лі шча, 
са мі дрэ вы, якія, як мне па да ло ся, схі ля
юць свае га лі ны ў веч най жур бе, — рас
каз вае ўзбек скі лі та ра тар, — на тхні лі мя не 
на но выя ста рон кі пра шмат па кут ную Бе
ла русь. З ці ка вас цю я да ве даў ся, што Бе

ра зян ка — гэ та вёс ка, якая бы ла твор чым, 
жыц цё вым пры тул кам на род на га пес ня ра 
Бе ла ру сі Яку ба Ко ла са ў пе рад ва ен ныя 
га ды. Што ма рыў ён па бу да ваць там ле ці
шча. І што ў ча се сва ёй эва ку а цыі ў Таш
кен це да ве даў ся пра тра ге дыю Бе ра зян кі.”

Кучкор Нар ка біл яшчэ ка заў, што, 
вяр нуў шы ся ў Таш кент, не аб мі не ко ла
саў скія ад ра сы, прой дзе па зна ё май Пес
ня ру ў вай ну ву лі цы Са пёр най. Пісь мен
нік мае на мер па глы біц ца ў тое го ра, у 
тое, які мі слязь мі аб лі ва ла ся сэр ца паэ та, 
ка лі ён да ве даў ся, што фа шыс ты спа лі лі 
зна ё мых яму бе ра зян каў цаў.

Уз бек скі пісь мен нік на пі саў на рыс 
пра Бе ла русь, на дру ка ваў яго ва Уз бе кі
ста не. А ў бе ла рус кім аль ма на ху “Да ля
гля ды” ў пе ра кла дзе На ву ма Галь пя ро
ві ча на бе ла рус кую мо ву вый шаў яго ны 
верш пра Мінск, Бе ла русь у звяз ку з тэ
май Вя лі кай Ай чын най вай ны.

“У ма іх пла нах — прэ зен та цыя кні гі 
пра Бе ла русь, Пу ха віч чы ну ва ен ную ме
на ві та ў Бе ла ру сі, — дзя ліў ся сва і мі раз
ва га мі спа дар Кучкор. — Я ра ды, што па
зна ё міў ся з Пу ха віц кім кра ем. Удзяч ны 
за грун тоў ныя эк скур сіі, якія ўжо двой чы 
пра вёў для мя не Аляк сандр Аляк санд ра
віч Пра но віч — ды рэк тар Пу ха віц ка га 
ра ён на га края знаў ча га му зея”.

Алесь Карлюкевіч

сЦеж КА мі ПА мяЦі

Ад Таш кен та да Бе ра зян кі

У бой ідзе паэ зія сы ноў

На прэзентацыі зборніка
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Ці ка выя твор чыя пра ек ты, што  
рэа лі зу юц ца ў Бе ла ру сі, мо гуць 
спат рэ біц ца й ак ты віс там  
бе ла рус кіх су по лак за меж жа

Тым, хто сяб руе з ін тэр нэ там, ці ка віц
ца бе ла рус кай на род най твор час цю, ра
ім па гля дзець на Youtube ві дэа філь мы з 

пра ек та “Спя вае Бе ла русь”. Яго рэа лі зуе 
тэ ле ка на л Бе ла русь 3: http://3belarus.by/, 
у Фэй сбу ку: https://www.facebook.com/
tvbelarus3. Гэ та свое асаб лі вае фальк лор
напе сен нае шоу. Гля нуў ся нам, на прык
лад, на род ны ан самбль на род най пес ні 

“Верб ні ца” — з го ра да Чэр ве ня, што 
на Мін шчы не. Па гля дзі це й вы, сяб ры! 
Маг чы ма, неш та з яго ре пэр ту а ру пры
дас ца й для спеў ных гур тоў за меж жа. 

У кож най пра гра ме пра ек та “Спя
вае Бе ла русь” гле да чы зна ё мяц ца з ся

мей ны мі тра ды цы я мі на ша га на ро да, 
слу ха юць род ныя пес ні. Мож на ўсім 
ра зам пад пя ваць дзя ку ю чы функ цыі 
“ка ра о ке”: сло вы пе сень бя гуць па эк
ра не.

Ры гор Гарэшка

Ала Па лі кар пук, гас па ды ня аг ра ся дзі
бы “На За реч ной улице”, што не па да лёк 
ад Брэс та, смач на га туе для сва іх гас цей. 
Па спра ба ваць яе стра вы едуць шмат лі
кія ту рыс ты з роз ных кра ін. (Пад ра бяз
ней пра аг ра ся дзі бу гл.: “Ад па чы нак з 
род ным ка ла ры там” — ГР, 26.06. 2020). 
Га та ваць ву чы ла ся яшчэ дзяўчынкай ад 
ба бу лі Сце па ні ды: дра ні кі, баб ку, ка шу 
пшон ную з гар бу зом і шмат ін шых бе
ла рус кіх страў. І вель мі смач ныя ба бу ля 
пяк ла пі ра гі! Пры чым да зва ля ла ўнуч
цы у дзя жы цес та за меш ваць. Спа да ры
ня Ала й сён ня па мя тае, якое яно бы ло 
элас тыч нае, мяк кае ды жы вое, з ад мет
ным па хам. Сён ня зна ка мі тая стра ва яе 
так і на зы ва ец ца: “Пі ра гі ба бу лі Сце шы”.

Ця пер Ала 
Аляк се еў на са
ма на ву чае ін
шых ку хар скай 
спра ве, ла дзіць 
к у  л і  н а р  н ы я 
май старкла сы, 
кон кур сы й ве
бі на ры. Ці ка віц
ца ку лі нар ны мі 
зда быт ка мі бе

ла ру саў, ёй ра ней не вя до мы мі. У гас па
ды ні ёсць “Бе ла рус кія ку лі нар ныя сшыт
кі” Ла ры сы Мят леў скай. Спа да ры ня Ала 
чы тае кні гі док та ра гіс та рыч ных на вук 
Та дэ ву ша На ва град ска га: ён да сле да ваў, 
як іш ла эва лю цыя тра ды цый хар ча ван ня 
бе ла ру саў у XІX—XX ста год дзях і вы
даў шмат ку лі нар ных кніг з рэ цэп та мі з 
роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Ме на ві та ад 
Та дэ ву ша Ан то на ві ча гас па ды ня аг ра
ся дзі бы й да ве да ла ся, што бе ла рус кая 
кух ня па дзя ля ец ца на ся лян скую, шля
хец кую і ка ра леў скую.

Ала Аляк се еў на лю біць га та ваць гас
цям сыт ныя й прос тыя ся лян скія стра вы. 
Для га та ван ня іх здаў на вы ка рыс тоў ва лі
ся ка пус та, рэ па, бу ра кі, морк ва, гар буз, 

буль ба, агур кі, цы бу ля й час нок. А так са
ма шчаўе, кра пі ва, ле бя да, тра вы й арэ хі, 
якія мож на вы рас ціць на сва ім пры ся
дзіб ным ага ро дзе. Да рэ чы, зза вя лі кай 
коль кас ці га род ні ны, зе ля ні ны, гры боў 
і ягад у та кіх стра вах іх мно гія су час ні
кі пры ма юць за ве ге та ры ян скія. А най
больш па шы ра ная ні шчым ная стра ва у 
бе ла ру саў — аў ся ны кі сель, які, між ін
шым, га та ва лі на рэ лі гій ны пост толь кі 
ў Бе ла ру сі.

У ся лян скіх сем’ ях так пры ня та бы
ло, што мя са й са ла елі толь кі на свя ты, 
ці па кі да лі та кую ка ла рый ную ежу для 
муж чын, якія цяж ка пра ца ва лі ў по лі. А 
вось шля хец кая і ка ра леў ская кух ні бы лі 
ба га тыя на далі ка тэ сы — мя са, птуш ку, 
ры бу, дзі чы ну і дэ сер ты — кож ны дзень. 
“Бе ла рус кая кух ня ўні каль ная, раз на
стай ная, сыт ная й смач ная ў мно гім та
му, што ў ёй цес на пе ра пля лі ся сла вян
скія, бал тый скія, яў рэй скія, ня мец кія 
ды ўкра ін скія тра ды цыі хар ча ван ня. Усе 
асаб лі вас ці кух ні на ша га на ро да ста нуць 
зра зу ме лы мі трош кі больш, ка лі час ад 
ча су ра біць не вя ліч кія эк скур сы ў ку лі
нар ныя сак рэ ты су се дзяў”, — лі чыць 
Ала Па лі кар пук.

Па но выя ўра жан ні, но выя сма кі ў 
тым лі ку “На За реч ную улицу” пры яз
джа юць гос ці з роз ных кра ін: Поль шчы, 
ЗША, Ка на ды, Із ра і ля, Гер ма ніі, Кі тая, 
Япо ніі, Аў стра ліі, Азер бай джа на, Ра сіі, 
Літ вы, Лат віі, Эс то ніі, Но вай Зе лан дыі... 
Ся род іх су стра ка юц ца ве ге та ры ян цы, 
ве га ны... Ёсць і тыя, хто па роз ных пры
чы нах не ўжы вае сві ні ну або яла ві чы ну. 
Ала Аляк се еў на, ма ю чы шмат роз ных 
рэ цэп таў страў і вя ліз ную ўжо ку хар
скую прак ты ку, спра буе пры ста са ваць 
свае стра вы пад гус ты кож на га з гас цей. 
І ме на ві та “ся лян скія стра вы” пры тым 
яе заў сё ды вы ру ча юць.

У гас цях у Алы Па лі кар пук мож на 
па спра ба ваць на ват стра вы ся рэд ня веч
най кух ні ІX —XІ ста год дзяў. Рэ цэп та мі 
з ёй дзе ліц ца мяс цо вы клуб гіс та рыч
най рэ кан струк цыі, а яна ўва саб ляе іх 
у жыц цё. А каб вам бы ло зра зу ме ла, у 
якіх маш та бах ёй ча сам до во дзіц ца пра
ца ваць, асэн суй це та кі факт: гас па ды ня 
аг ра ся дзі бы “На За реч ной улице” мо жа 
на кар міць цэ лы аў то бус ту рыс таў. 55 ча
ла век. Ад на! Ка лі ж гос ці за хо чуць у яе 
за стац ца на больш пра цяг лы тэр мін, то 
яна змо жа доў га здзіў ляць іх раз на стай
ным ме ню. Га та ваць і не паў та рац ца на 
пра ця гу ад на го ці двух тыд няў. Каб па
цвер дзіць тое, спе цы яль на для чы та чоў 
га зе ты “Го лас Ра дзі мы” гас па ды ня скла
ла ме ню з бе ла рус кіх стра ваў на 10 дзён. 
Пры гледзь це ся: і са праў ды не зной дзец
ца ў ім і дзвюх ад ноль ка вых страў.

Рэ цэп ты ўсіх гэ тых смакоццяў вы 
мо жа це знай сці на сай це: http://www.
kumora.by/recept. І мож на пад пі сац ца на 
youtubeка нал Алы Па лі кар пук, па гля
дзець ві дэа ро лі кі ку лі нар ных май стар
кла саў па ста ра бе ла рус кай і ся рэд ня веч
най кух ні, а так са ма ве бі на ры на тэ му 
“Асаб лі вас ці ар га ні за цыі гаст ра на міч на
га ту рыз му з эле мен та мі бе ла рус кай кух
ні”. Апош нія пра хо дзяць пры пад трым
цы ад дзе ла спор ту й ту рыз му Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма.

Ган на Ла гун

нАРоднАя тВоРчАсЦь

тРохГодКА мАлой РАдЗімы

Спадчына

Ся лян скія стра вы на роз ныя гус ты
Родныя смАКі

Гас па ды ню аг ра ся дзі бы “На За реч ной улице” Алу Па лі кар пук  
ме на ві та бе ла рус кія ся лян скія стра вы час та вы ру ча юць, ка лі  
гос ці ма юць асаб лі вас ці ў хар ча ван ні. А знаў цы сцвяр джа юць:  
на цы я наль ныя стра вы на роў ні з пры ро дай кра і ны, яе бяс пекай 
здоль ныя пры ва біць шмат лі кіх за меж ных ту рыс таў.

сня дан кі:
1. На ліс ні кі з тва ра гом, ёгурт хат ні, гар ба та на тра вах (ка ва).
2. Ша неж кі з мя сам і смя та най, на ліс ні кі, гар ба та на тра вах 

(ка ва).
3. Дзяд (пі рог з віш няй, ра зы нка мі й па від лам), гар ба та на 

тра вах (ка ва).
4. Сыр ні кі са смя та най, яеч ня, гар ба та на тра вах (ка ва).
5. Ад кры ты пі рог з ка пус тай і гры ба мі, гар ба та на тра вах (ка ва).
6. Ка ша пра ся ная з гар бу зом, аў ся ны кі сель, гар ба та на тра вах.
7. Суп (ма лоч ны з гар бу зом), пі рог са шчаў ем і мя тай.
8. Ва рэ ні кі з віш ня мі (чар ні ца мі), алад кі жыт нія са смя та най.
9. Гра ча ная ка ша, за пе ча ная ў гар бу зе, сыр да маш ні, гар

ба та.
10. За цір ка ма лоч ная, на ліс ні кі з яга да мі, гар ба та на тра

вах (ка ва).

Абе ды:
1. Суп грыб ны (з ляс ны мі гры ба мі), буль ба ад вар ная з мя

сам (сма жан ка ў гарш ку), мяс ная на рэз ка (ба чок, каў ба са ся лян
ская), га род ні на, сок да маш ні бя ро за вы.

2. Юш ка (ву ха з рач
ной ры бы), дра ні кі са 
смя та най, руль ка, за пе
ча ная ў ду хоў цы з га
род ні най, сок да маш ні 
яб лыч ны.

3. Бац він нік (з бац
він нем бу ра коў), ма чан ка 
грыб ная з драж джа вы мі 
блі на мі, мяс ная на рэз ка 
(ба чок, каў ба са ся лян
ская), ягад ны кам пот.

4. Круп нік (ку ры ны суп з кру па мі), ка ша пша ніч ная з мя
сам, на рэз ка з га род ні ны, сок да маш ні ві на град ны.

5. Жур (суп на аў ся най за квас цы), буль ба, за пе ча ная ў ду
хоў цы з сы рам і гры ба мі, са ла та з га род ні ны, кі сель ягад ны.

6. Ка пус та, скрыль кі (буль ба, за пе ча ная з бач ком у смя та
не), на рэз ка з га род ні ны, збі цень (гарбата са спе цы я мі).

7. Боршч “Ка
ляд ны”, га луб цы з 
мя сам, мяс ная на
рэз ка (ба чок, па
лянд ві ца вя ле ная), 
уз вар з су ха фрук таў.

8. Ха лад нік, ка
ша гра ча ная з мя
сам, на ліс ні кі з на
чын кай, га род ні на, 
су ры ца (га за ва ны 
тра вя ны на пой).

9. Цяр цю ха (суп з цёр тай буль бай), шчу пак у смя та не, за
пе ча ны з буль бай, на рэз ка з га род ні ны, квас хлеб ны.

10. Суп фа со ле вы, бі гас (ка пус та з мя сам), пі рог з гры ба мі, 
сок гру ша ваяб лыч ны.

Вя чэ ры:
1. Кал ду ны з мя сам, ма чан ка з га род ні ны з драж джа вы мі 

блі на мі, га род ні на, алад кі са смя та най, чай на тра вах.
2. Раб рын кі ў гарш ку, баб ка буль бя ная са смя та най, са ла та 

з га род ні ны, гарбата на тра вах.
3. Дра чэ на буль бя ная, ку ры ны за ка лот (за ліў ное з ку ры цай 

і бе лы мі гры ба мі), га род ні на, збі цень.
4. Ма чан ка мяс ная з драж джа вы мі блі на мі, грыб ны торт, 

га род ні на, кі сель ягад ны.
5. Ры ба, за пе ча ная з га род ні най, кан вер ты буль бя ныя з ку

ры цай, га род ні на, гар ба та на тра вах.
6. Буль бя ная за пя кан ка з гры ба мі й сы рам, га род нін нае ра

гу, ру лет з ма кам, гар ба та на тра вах.
7. Пя чыс та са сві ні ны, аў ся ныя алад кі з гры ба мі, гар ба та з 

га род ні ны, гар ба та на тра вах.
8. Клёц кі буль бя ныя, на ліс ні кі з фа сол лю, пі рог з ка ры цай, 

гар ба та на тра вах.
9. Баб ка буль бя ная з гры ба мі, “Тор ба па ле шу ка” (мяс ныя 

ру ле ці кі з на чын кай), га род ні на, гар ба та на тра вах.
10. Кал ду ны з гры ба мі, ка пус няк (за пя кан ка з ка пус ты з 

сы рам), пі рог з яб лы ка мі, гар ба та на тра вах.

Бе ла рус кае ме ню на 10 дзён ад Алы Па лі кар пук

Ала Палікарпук

Кухня Алы Палікарпук старадаўняя, але вельмі сучасная

“Верб ні ца” з Чэр ве ня ды ін шыя
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Звы чай на твор чы шлях мас
та ка, які на стой лі ва рэа лі зуе 
свой та лент, па зна ча ны пер
са наль ны мі вы ста ва мі. Па іх 
мож на ба чыць, у які бок ру ха
ец ца твор ца. Тое пра соч ва ла ся й 
на вы ста ве ў га ле рэі Баб руй ска
га мас тац ка га му зея, ка лі ў маі 
2017га там ла дзі ла ся вы ста ва 
Іо сі фа Ка пе ля на “Су стрэ ча праз 
со рак га доў. Не та нія — Баб
руйск”. Ён пры вёз та ды ў род ны 
го рад 70 прац — і па да ра ваў іх 
му зею. Пра шчод ры дар па ве
да міў, ка лі ад кры ва ла ся экс па
зі цыя. Мас так яшчэ ка заў, што 
га то вы пе ра даць го ра ду так са ма 
ін шыя кар ці ны, ка лі Баб руйск 
па го дзіц ца іх пры няць і за ха
ваць для на шчад каў. То спа дзя
ем ся, што ў пры го жай гіс то рыі 
пад наз вай “Не та нія — Баб
руйск” бу дзе й год ны пра цяг.

На ад крыц ці вы ста вы та ды 
са бра лі ся сяб ры й ка ле гі, якія 
даў но Іо сі фа не ба чы лі, прад
стаў ні кі гра мад скас ці го ра да. 
Мас так не ха ваў хва ля ван ня, 
ка заў: “Вель мі за да во ле ны я ды 
ўсхва ля ва ны, што тут ад кры ва
ец ца мая вы ста ва. І не толь кі та
му, што для па ка зу вы стаў ле ны 
мае пра цы, а яшчэ й та му, што — 
у го ра дзе, у якім я на ра дзіў ся. 
Гэ та го рад май го дзя цін ства, 
юнац тва. І маё хва ля ван не — ад 
ус па мі наў, ад су стрэч, і, вя до
ма ж, ад та го, што ад кры ва ец ца 
мая со рак пер шая вы ста ва”.

Іо сіф Ка пе лян ро дам з 
1936 го да, на вед ваў мас тац кую 
сту дыю пры До ме пі я не раў: ёй 
та ды кі ра ваў Ба рыс Бя ля еў. З 
та го твор ча га ася род ка, да рэ чы, 
іш лі ў свет мас тац тва та кія вя
до мыя май стры, як Ге ор гі Па
плаў скі, Люд віг Асец кі, Ле а нід 
Мар чан ка. Што да Іо сі фа, то ён 
спа чат ку за кон чыў Ле нін град
скае мас тац кагра фіч нае пед
ву чы лі шча, пас ля — фа куль тэт 
гра фі кі Бе ла рус ка га тэ ат раль
намас тац ка га ін сты ту та (за кон
чыў у 1966м, ву чыў ся ў Ар ле на 
Каш ку рэ ві ча й Мая Дан цы га). 
За двац цаць га доў пра цы ў вы
да вец тве “Бе ла русь” (з 1961 го
да) афор міў больш за 130 кніг, 
ус ту піў у Са юз мас та коў СССР. 
А ў 1980м Іо сіф Ка пе лян пры
няў ра шэн не пе ра ехаць у Із ра

іль, у ТэльАвіў. Па тым ча се тое 
азна ча ла: яго імя й твор часць 
Ай чы на за бу дзе…

На шчас це, так не ад бы ло
ся. Іо сіф Ка пе лян не згу біў ся 
ў све це, год на за явіў пра ся бе. 
Яго ныя кар ці ны ёсць у му зе ях 
і пры ват ных ка лек цы ях роз ных 
кра ін, ён стаў лаў рэ а там Між
на род най прэ міі імя Мі ка лая 
Рэ ры ха ў на мі на цыі “Мас тац кая 
твор часць”. А най хва лю ю чыя, 
знач ныя для май стра на твор
чым шля ху — ме на ві та вы ста вы 
ў род ным Баб руй ску. Пер шая з 

іх бы ла яшчэ ў 1976м. Глы бо ка 
ў сэр цы яго ным жы вуць свет
лыя сы ноў скія па чуц ці да зям лі, 
што яго ўзга да ва ла, і на пі са ныя 
ім пей за жы Не та ніі на гад ва юць 
аб ша ры Баб руй шчы ны. Усе га ды 
з ча су жыц ця ў Із ра і лі твор ца з 
пя шчо таю згад вае род ны го рад. 
І ў 2017м, пры ехаў шы, па бы ваў 
на Баб ро вай ву лі цы: там жы ве 
ягонае дзя цін ства. Іо сіф ад зна
чыў, што ву лі ца змя ні ла ся, але 
дом род ны за ста ец ца та кім жа. 
Па дзя ліў ся раз ва га мі: “У мя не 
тут ма гі лы дзя ду лі, баць кі, ма
ці. …Гэ та не пер шы мой пры
езд за со рак га доў. І што раз я тут 
па глыб ля ю ся ў ат мас фе ру ўспа
мі наў… Я па ста рэў — а го рад 
па ма ла дзеў”. Маг чы ма, да на
ступ най су стрэ чы з Баб руй скам 
май стар ство рыць яшчэ не ад ну 
кар ці ну з вы явай род на га го ра да.

І Мінск для Іо сі фа Ка пе ля
на — го рад асаб лі вы, доб рыя 
па чуц ці да яго мас так мае ў ду
шы: “Го рад, дзе я за кон чыў мас
тац кі ін сты тут, дзе ўста лёў ва ла
ся й раз ві ва ла ся мая твор часць”. 
У ка лек цыю мінск ага Ме ма ры
яль на га му зеямай стэр ні За іра 
Аз гу ра мас так у “пры езд у Бе
ла русь2017” па да ра ваў 30 сва іх 
гра вюр, па пра сіў ха ця б час ад 
ча су іх экс па на ваць. “Дзя ку ю чы 
та ко му ве лі ка душ на му жэс ту 
мы й мо жам ба чыць яго пра цы 
ў ся бе ў Бе ла ру сі”, — ра ду ец ца 
Воль га Го ма на ва, якая ця пер — 
ку ра тар вы ста вач ных пра ек таў 
Іо сі фа Ка пе ля на. Шчод ры жэст 
мас та ка знай шоў пра даў жэн не 
ў пра ек це На цы я наль на га гіс
та рыч на га му зея: там у лі пе ні 
2018га пра ца ва ла вы ста ва май
стра, бы лі па ка за ны па да ра ва

ныя тво ры. Вы ста ва, да рэ чы, 
ста ла ад ной з пер шых у плы ні 
пра ек та “Шля ха мі зна ка мі тых 
зем ля коў”, які ды рэк тар му
зея Па вел Са по цька мае на мер 
пра доў жыць. Та ды су час ныя 
ІТтэх на ло гіі да лі маг чы масць 
май стру вір ту аль на пры сут ні
чаць на ад крыц ці чар го вай вы
ста вы. У сваім ві дэа зва ро це ён 
ка заў: “Вы ста ва мас та ка — гэ та 
маг чы масць па ка заць свае пра
цы гле да чу, а так са ма сро дак 
яшчэ раз па цвер дзіць куль тур
ную по вязь па між людзь мі, па
між мас та ка мі, па між кра і на мі й 
на ро да мі. Мінск для мя не — го
рад асаб лі вы, і доб рыя па чуц ці 
да Мін ска й Бе ла ру сі глы бо ка ў 
ма ёй ду шы”.

І ў Ві цебск так са ма за ві таў 
Іо сіф Ка пе лян — са сва ёй вы
ста вай “Гра фі ка. Рэт ра спек ты

ва”: вяс ной 2019га. Па спры я
ла рэа лі за цыі ці ка ва га пра ек та 
й Ам ба са да Із ра і ля ў Бе ла ру сі. 
У Артцэнт ры Мар ка Ша га
ла бы ла прад стаў ле на гра фі ка 
твор цы: лі на гра вю ры, афор ты, 
лі таг ра фіі, ма на ты піі, гра вю ры 
на кар до не. Хоць і схіль ны май
стра ства раць ме на ві та гра фіч
ныя пра цы (“гра фі ка блі жэй шая 
па ма ім та лен це: для мя не лі нія 
важ ней шая, чым пля ма”), але ж, 
удак лад няе Воль га Го ма на ва, 
ёсць у яго й шмат аква рэ ляў, 
жы ва піс ных тво раў: парт рэ ты, 
пей за жы, на цюр мор ты. Па сло
вах мас тацт ва знаў цы, кар ці ны 
твор цы на строй ва юць гле да
ча на ўзвыш анае, аду хоў ле нае 
ўспры ман не на ва кол ля.

Са слоў Воль гі Го ма на вай, 
якая пад трым лі вае твор чыя 
стасункі з мас та ком, па до ра
ныя ім 30 гра вюр му зей шчы кі 
пла ну юць па каз ваць на ін шых 
твор чых пля цоў ках пас ля та го, 
як ад сту піць ка ра на ві рус. Ця
пер Іо сіф Ка пе лян до ма, у із
ра іль скай Не та ніі (там жы ве з 
жон кай Тац ця най) пра цуе што
дзень. Га лоў най тэ май яго ных 
тво раў за ста ец ца ду хоў насць. 
Га то вы пры ехаць у Бе ла русь, 
ка лі з’я віц ца та кая маг чы масць.

Ма рыя Мі ніч,  
мас тацт ва знаў ца

далёкае – блізкае
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100 карцін і 30 гравюр 
у падарунак Радзіме
Мастак Іосіф Капелян, ураджэнец Бабруйска,  
жыве ў Ізраілі амаль 40 гадоў, але ягоная сувязь 
з Радзімай ніколі не перапынялася

Іо сіф Ка пе лян:
“…З ча соў ву чы лі шча мой 

улю бё ны мас так — Рэ мбрант. 
Я на ват зра біў не каль кі парт
рэ таў у кант рас це свят ла й 
це ню, як у яго. Для мя не ад
на з най вя лік шых кар цін у су
свет ным мас тац тве — яго ны 
“Блуд ны сын”…

…Яшчэ ў СССР я зра біў 
ра бо ты на тэ му Шо ламАлей
хе ма. І ве даў, што я яў рэй, 
ідэн ты фі ка ваў ся бе так. Але 
я гэ так жа ад чу ваю ся бе й 
бе ла ру сам, люб лю бе ла рус кую 
паэ зію, пры ро ду. Улас на, мя не 
пад штурх ну лі да та го вы ба ру. 
Заўж ды лі чыў: усе лю дзі доб
рыя, ка лі яны доб рыя як лю дзі, 
а не та му, што яны на ле жаць 
да якойне будзь на цы я наль
нас ці”.

Вольга Гоманава з Капелянамі ў Нетаніі, ля іх дома. 2017 год.

Цяпер у ягоным 
сэрцы дзве 
радзімы

Іосіф Капелян. “Наваколлі Мінска”.

Іосіф Капелян на выставе ў Бабруйску. 2017 год.

Ад рэ дак цыі. Рых ту ю чы тэкст да дру ку, мы зга да лі, што ле тась у снеж ні ў Із ра
і лі ў 57 га доў па мер ла мас тач ка Іло на Ба ра ду лі на — адзі ная дач ка на род на га паэ та 
Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на. Іло на ме ла рэд кі та лент мас тач кіім пра ві за тар кі, ад
мет ны твор чы по чырк — і ня прос тае жыц цё. Яе тво ры вы стаў ля лі ся ў Бе ла ру сі, 
Аў стрыі, Ра сіі, упры гож ва лі ву лі цы із ра іль скіх га ра доў. Ці ка ва, ці ёсць хоць ней кі 
ша нец працы з яе апош ня га — із ра іль ска га — пе ры я ду жыц ця й твор час ці па ба
чыць на ра дзі ме мас тач кі? Мо жа вы хад цы з Бе ла ру сі ў Із ра і лі, з там тэй шых су по
лак бе ла ру саў, прад стаў ні кі бе ла рус кай дып мі сіі не як та му па спрыя юць?

г.
 В
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Сё ле та — 120 га доў з дня на
ра джэн ня Ула дзі міра Ду боў кі: ён 
па ба чыў свет 15 лі пе ня 1900 го
да. (Афі цый на ў бія гра фі ях пі
шац ца гэ ты год. Але края знаў ца 
з Па стаў шчы ны Ігар Пра ка по віч 
у до пі се ў рэ дак цыю згад вае пра 
ня даў на зной дзе ную мет ры ку аб 
на ра джэн ні Ула дзі мі ра Ду боў
кі. Па вод ле яе, бу ду чы твор ца 
з’я віў ся на свет у 1901 го дзе. — 
Рэд.) Ула дзі мір Мі ка ла е віч па кі
нуў за ўваж ны след у бе ла рус кай 
куль ту ры як па эт, пра за ік, мо ва
зна вец, пе ра клад чык і кры тык. 
Пра цу ю чы з яго най ве лі зар най 
спад чы най, да след чы кі вы яві лі 
мност ва псеў да ні маў. Ся род іх: 
Ган на Ар шы ца; У. Гай ду ке віч; 
У. Гай ду ко віч; Ул. Гай ду ко віч; 
Ула дзі мір Гай ду ко віч; Бсь Ду
боў ка; Бла дысь Ду боў ка; Ула
дзік Па ва дыр; Ту пя ец; В. Ту я нец; 
У. Дка; У. Дна… Ці ка ва бы ло 
б да сле да ваць іх па хо джан не. 
Маг чы ма, ка ра ні не ка то рых звя
за ны не як і з ма лой ра дзі май 
твор цы — з вёс кай Ага род ні кі 
(ця пер — Па стаў скі ра ён Ві цеб
шчы ны) та га час на га Ві лей ска га 
па ве та Ві лен скай гу бер ні. Спрад
веч на бе ла рус кая Ві лен шчы на 
яго ўзга да ва ла, і ў лю тым 1918га 
ён, за кон чыў шы Но ваВі лей скую 
на стаў ніц кую се мі на рыю, па кі
нуў род ныя мяс ці ны.

Дру гі этап жыц ця Ула дзі мі ра 
Ду боў кі — ра сій скі. Пра жыў бе
ла рус у Ра сіі 56 га доў, там і па
мёр 20 са ка ві ка 1976 го да — у 
Маск ве. У 1947–49 га дах па жыў 
у Гру зін скай ССР, а так — усё 
Ра сія. Пры чым амаль па ло ву з 
тых 56ці — 27 га доў! — быў у 
ста лін скіх ла ге рах. Толь кі ў ча
се хру шчоў скай ад лі гі Ула дзі мір 
Ду боў ка быў поў нас цю рэ абі лі
та ва ны. Без ма ло га чвэрць ста
год дзя быў маск ві чом. Там жа 
ў 1922–25 га дах зай маў па са ду 

рэ дак та ра бе ла рус ка га вы дан ня 
“Вес ні ка ЦВК, СНК і СПА Са ю
за ССР”, ад на ча со ва быў ад каз
ным сак ра та ром Прад стаў ніц тва 
БССР пры Ура дзе СССР. А па сля 
рэ прэ сій зу сім ін шая пра ца ў яго 
бы ла ў Маск ве: ста ляр ствам на 
хлеб там за раб ляў. Ад нак і жы
ву чы ў Ра сіі, плён на пра ца ваў на 
ні ве бе ла рус кай куль ту ры.

У тво рах 20х га доў Ула дзі
мір  Ду боў ка глы бо ка асэн соў вае 

ідэю ад ра джэн ня Баць каў шчы
ны, вы яў ляе сваё ба чан не шля
хоў за ха ван ня ду хоў най спад чы
ны бе ла ру саў, ад моў на ста віц ца 
да гвал тоў най ка лек ты ві за цыі. 
Па эт па ста ян на дэ ман струе ўрэ
ча іс не насць мас тац кай кан вы 
сва іх тво раў, якія поў няц ца ўмоў
нааса цы я тыў най воб раз нас цю.

Звер нем ува гу й на тое, што 
Ула дзі мір Ду боў ка над звы чай ак
тыў на пры ўно сіў лек сі ку з га во рак 
Па стаў шчы ны й Мя дзель шчы ны 
ў свае тво ры. Час та ў іх су стра ка
юц ца сло вы: “ад ляй цаць”, “ажыр
гаць”, “аст ры жо нак”, “брыж”, 
“бу таль”, “вод зыў кі”, “збло ціць”, 
“ка лю жа”, “лак таць”, “на жут
ка”, “па гу ра чак”, “ра зы гран ка”… 
Дзя ку ю чы Дубоўку ў на шай мо
ве пры жы лі ся сло вы: “аго раць”, 
“апан та ны”, “ашча пе рыць”, “во
дар”, “дой лід”, “збо чыць”, “зьніч
ка”, “імк лі васьць”, “на ка на ва ны”, 
“не  людзь”, “не пры дат ны”, “та ла
ка”, “уду бальт”… Да та го іх не 

бы ло ў тво рах лі та ра ту ры. Які 
паэ тыч ны твор Ду боў кі з 20х ні 
возь меш — аба вяз ко ва кі нец ца ў 
во чы ары гі наль ная лек сі ка: “дэ
сань”, “ку не жыць”, “сэй ма ваць”, 
“сэй мі ка ваць”, “сквіл”, “мно га
краць”, “за ме та”, “чма ры”, “гэр
цы”, “скелз”, “ва лот ны”, “соў
каць”, “стаць цё”, “су ха зло ты”, 
“па мжа”, “ві ла вод ны”, “ві рат лі
вы”, “цьвят лі віць”, “за іс ту жыць”, 
“рас па ра сон ся”, “бес ха цін цы”, 

“дзень дзі вер”, “ско гат”, “су крыс
тасць”...

Да та го ж у бы ло га вяс коў ца 
меў ся ўлас ны пра ект вы ра шэн ня 

не ка то рых пы тан няў гра фі кі й 
пра ва пі су бе ла рус кай мо вы. Ула
дзі мір Ду боў ка пры тым уліч ваў 
до свед ужы ван ня аль фа бэ ту 
(ал фа ві ту) у су свет ным куль
тур намоў ным ланд шаф це. Ён 
сіс тэм на вы ву чаў вы ка ры стан не 
гла го лі цы, кі ры лі цы, “гра ма
дзян кі” ў бе ла рус кім кні га пі сан
ні. Га лоў ная вы сно ва Ула дзі мі ра 
Мі ка ла е ві ча гу ча ла так: “Су час
ная на ша кі ры лі ца не па праў на 
лепш пры ста са ва на да на шае 
фо нэ ты кі, чым ся поль скачэс кі 
аль фа бэт”. І вось як вы гля даў 
яго ны пра ект па на пі сан ні лі та
раў “дж” і “дз” у бе ла рус кім аль
фа бэ це:

Ён і быў рэа лі за ва ны ў ча со
пі се “Уз вы шша” ў 1928–29 га
дах, але да за ка на даў ча га за ма
ца ван ня та ко га пра ва пі су спра ва 
не дай шла. За ста лі ся пра ек та мі 
й дзве ін шыя пра па но вы. Ула
дзі мір Ду боў ка лі чыў мэ та згод
ным за мя ніць “ё” на “ö”, за па
зы чыць з укра ін скай гра фі кі “ї” 
для пе ра да чы спа лу чэн ня “йі”.

У па мяць пра Ула дзі мі ра Ду
боў ку яго імя но сіць Па стаў ская 
дзі ця чая біб лі я тэ ка. У юбі лей ны 
год яе су пра цоў ні кі ла дзяць лі та
ра тур ныя су стрэ чы, му зыч ныя 
ім прэ зы, кніж ныя вы ста вы, ак
цыі. У ча се літ суст рэ чы “Жыц цё 
маё — ці ва сі лёк, ці ру жа” дзяў
ча ты ў на цы я наль ных стро ях да
ры лі лю дзям га лін кі шып шы ны 
й бук ле ты з вер ша мі твор цы. 
Біб лі я тэ ка ж прад ста ві ла шэ раг 
ма тэ ры я лаў пра зем ля ка, ка лі 
ства раў ся раз дзел, пры све ча ны  
У ла дзі мі ру Ду боў ку, на пар та ле 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла
ру сі: да 120й яго га да ві ны.

А два га ды та му ла дзіў ся з 
Па стаў ве ла пра бег “Ха це ла ся 
па быць ля Доў жа”. Марш рут 
пра ля гаў праз род ныя вёс кі паэ
та Мань ка ві чы ды Ага род ні кі, 
за вяр шыў ся ля во зе ра Доў жа, 
якое Ула дзі мір Ду боў ка згад ваў 
у вер шах: “…А коль кі дзе б ні 
ванд ра ваў,/ Хоць доб ра ўсю ды і 
пры го жа,/ Мя не цяг ну ла да Па
стаў,/ Ха це ла ся па быць ля Доў
жа./ У Ай чы не мно га га ра доў,/ І 
вё сак — не злі чо ны шэ раг. / А ўсё 
ж ад сюль я ў свет пай шоў,/ І тут 
ён, гэ ты са мы бе раг...” 

Мі ха іл Стра лец, 
док тар гіс та рыч ных на вук, 

г. Брэст

Прэ зен та цыя “Книги Памяти. 
латвия” ста ла пер шай ім прэ зай у 
но вай за ле Бе ла рус ка га до ма лі е паі

У Бе ла рус кай гра ма ды “Ма ра” доб рая 
на ві на: у на шым Бе ла рус кім до ме ад чы ні
ла ся но вая ўтуль ная за ла. І там 10 лі пе ня 
прай шла прэ зен та цыя “Книги Памяти. 
Латвия”. На яе прый шлі Ген кон сул Ра сіі ў 
Лі е паі Аляк сей Бе ла но саў і кон сул Дзміт
рый Баг да наў, дэ пу тат Лі е пай скай ду мы 
Люд мі ла Ра за на ва, госць з Літ вы Вя ча
слаў Каст роў (уз на чаль вае са ве т ве тэ ра
наў Віль нюс ка га вы шэй ша га ка манд на га 

ву чы лі шча ра дыё элект ро ні кі: ВРТУ — 
ВВКУ РЭ), прад стаў ні кі гра мад скас ці го
ра да.

Ім прэ зу вёў стар шы ня Лі е пай ска га 
та ва рыст ва ва ен ных пен сі я не раў Ра ма
зан На за раў, які згадаў вя до мыя сло вы 
Сяр гея Ясе ні на: “Боль шое видится на 
расстояньи”. Да лей ка заў, што жыц цё па
цвяр джае іх праў дзі васць, і чым больш 
мы ад да ля ем ся ад вай ны, тым больш 
усве дам ля ем, якую страш ную бя ду зні
шчы ла ча ла вец тва, пе ра мог шы гіт ле раў
скі фа шызм, і якую вя лі кую ца ну пе ра

мож цы за пла ці лі за Пе ра мо гу. Аляк сей 
Бе ла но саў вы ка заў па дзя ку по шу ка ві кам 
і скла даль ні кам кні гі.

Ад бе ла рус кай су пол кі “Ма ра” ўсіх ві
талі стар шы ня Вік тар Ян цэ ві ч і ак ты віст 
Юры Ха да ро віч. Яны гаварылі пра знач
насць кні гі, якая ад люст роў вае са праўд
ную гіс то рыю і ўве ка веч вае мес цы па ха
ван няў у тым лі ку й зем ля коўбе ла ру саў. 
“Кні га да па ма гае ўба чыць са праўд ныя 
па дзеі, што ад бы ва лі ся на са мой спра ве. 
Вель мі важ на пра тое ка заць, па мя таць, 
ша на ваць па мяць ге ро яў і, вя до ма ж, неш

та ра біць, каб яна збе ра га ла ся”, — ад зна
чыў Юры Ха да ро віч.

Вы сту поў цы дзя ка ва лі бе ла ру сам за 
цёп лы і ўтуль ны пры ём. Вы каз ва лі на
дзею на да лей шую су пра цу, но выя ім прэ
зы ў Бе ла рус кім до ме.

Ан жэ ла Фа мі на, г. Лі е пая 
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лёсы людсКія

У но вай за ле — прэ зен та цыя
На прэ зен та цыі ў но вай за ле  

Бе ла рус ка га дома Ліепаі

ВАхтА ПАмяЦі

...І тут ён, гэ ты са мы бе раг
Больш за 50 га доў вы му ша ны быў пра жыць у Ра сіі, уда ле чы ні ад Баць каў шчы ны, вя до мы  
бе ла рус кі па эт Ула дзі мір Ду боў ка. Ро да выя ж ка ра ні яго — у Па стаў скім ра ё не Ві цеб шчы ны.

Уладзімір Дубоўка з жонкай Марыяй Клаўс

Ад рэ дак цыі. Не ка то рую ін фар ма цыю пра вя до ма га зе мля ка нам да слаў з Па стаў шчы ны края
знаў ца Ігар Пра ка по віч. З яе вы ні кае: у да вед ні ках са вец ка га ча су пры хоў ва лі ся вест кі пра тое, што 
Ула дзі мір Ду боў ка быў рэ прэ са ва ны. Пас ля рэ абі лі та цыі па да ва лі пры клад на та кі тэкст: “За кон
чыў Но ваВі лей скую на стаў ніц кую се мі на рыю. На стаў ні чаў у Туль скай воб лас ці, слу жыў у Чыр во
най Ар міі. Пас ля дэ ма бі лі за цыі пра ца ваў у Маск ве (рэ дак та рам, ад каз ным сак ра та ром Пастаяннага 
прадстаўніцтва БССР пры ўра дзе СССР, вы клад чы кам Ка му ніс тыч на га ўні вер сі тэ та на ро даў За ха
ду). За кон чыў Вы шэй шы лі та ра тур намас тац кі ін сты тут імя Ва ле рыя Бру са ва. Быў чле нам лі таб’ яд
нан няў “Ма лад няк”, “Уз вы шша”. У 1930 го дзе рэ прэ са ва ны. Зня во лен не, вы сыл ку ад бы ваў у Кі раў
скай воб лас ці, Чу ва шыі, на Да лё кім Ус хо дзе, у Гру зіі, Крас на яр скім краі. Пас ля рэ абі лі та цыі (1957) 
жыў у Маск ве, та ды ж на ве даў і Бе ла русь. Вёў пе ра піс ку з вуч ня мі й на стаў ні ка мі Мань ка віц кай 
шко лы. Па мёр 20 лю та га 1976 года, па ха ва ны ў Маск ве”.

Вар та яшчэ на га даць, што Ула дзі мір Ду боў ка — аў тар збор ні каў вер шаў “Стро ма”, “Трыс цё”, 
“Credo”, “На ля”, “Па лес кая рап со дыя” (1961 — за кні гу атры маў Лі та ра тур ную прэ мію імя Ян кі Ку
па лы) ды ін шых. На пі саў апо вес ці для дзя цей “Жоў тая ака цыя”, “Ган на Алель ка”, “Як Алік у тай зе 
за блу дзіў ся”, кні гі вер ша ва ных ка зак. Пе ра клаў тво ры У. Шэкс пі ра, Дж. Бай ра на, В. Бру са ва, П. Ты чы
ны ды ін шых паэ таў. Па ба чы лі свет яго Вы бра ныя тво ры ў 2х та мах (1959, 1965). У кні зе ўспа мі наў 
“Пя лёст кі” (1973) апі саў эпі зо ды свай го ма лен ства на Па стаў шчы не — у Ага род ні ках ды Мань ка ві чах.

Пра жыц цё вы й твор чы шлях Ула дзі мі ра Ду боў кі мож на па чы таць у кні зе Але ся Па шке ві ча 
“Круг”, Іга ра Пра ка по ві ча ды Іры ны За яц “О Бе ла русь, мая шып шы на...”.

У 1996 і 1999 га дах у Па стаў скім ра ё не (в. Дзе ра вян кі) пра во дзі лі ся лі та ра тур ныя фес ты ва лі 
“Даў жан скія ве ча ры”, пры све ча ныя твор час ці Ула дзі мі ра Ду боў кі.

Уладзімір Дубоўка


