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ПомнікСапегу
іпаланэзАгінскага

Перад тым, як быць угана
раванымі на галоўнай сцэне
свята пісьменства ў Слоніме,
літаратары наведаліся ў Жы
ровічы, дзе хутка будзе адзна
чацца 500годдзе заснавання
СвятаУспенскагаЖыровіцкага
манастыраі550годдзеяўлення
ЖыровіцкайіконыБожайМаці.
Пасля соценькіламетраўванд
раванняўусвятоемесцапатра
піліўдзельнікіміжнароднайна
вуковаасветніцкай экспедыцыі
“ДарогадаСвятыняў”.Сюдыж
для сустрэчы за міжнародным
круглым сталом “Мастацкая
літаратураякшляхадзіндаад
наго” з’ехаліся і пісьменнікі з
14краінсвету.

Далей у праграме значыўся
Слонім. Той вітаў творцаў як
сваіх герояў. У гэтым невяліч
кімгорадзеГродзеншчыныгос
ці адразу апынуліся ў эпіцэнт
рыўсеагульнайперадсвяточнай
узрушанасціілюдскоймітусні.
Мясцовыягандлярыяшчэзран
ку частавалі іх смачнымі стра
вамі і напоямі. “Гродзенскія
падворкі” наперабой зазывалі
да сябе з дапамогай народных
музыкаўіспевакоў.Анародныя
ўмельцы ў беларускіх строях
прапаноўвалісваевырабы.Ад
нак многія з прыезджых спя
шаліся на першую ўрачыстую
цырымоніюкаля помнікаЛьву

Сапегу. Знаёмства з горадам і
яго гістарычнымі вуліцамі па
чалося.

Скульптура Льва Сапегі
(1557–1633),дзяржаўнагаівай
сковагадзеячаВялікагаКняст
ва Літоўскага, узвышаецца
на адной з плошчаў непадалёк
ад Слонімскага драматычнага
тэатра.Пазадумеаўтараўпом
ніка (скульптараў ІванаМіско,
УладзіміраПіпінаіСяргеяЛог
віна)гетманвялікілітоўскі,які
некалькістагоддзяўтамуназад,

згоднасцютрымаеўправайру
цэ гетманскую булаву, а ў ле
вай—лістТрэцягаСтатутаВя
лікагаКнястваЛітоўскага.

Людзі пільна ўглядаліся ў
ягопостаць,анекаторыянават
стараліся зазірнуць у ліст, які
ёнтрымаеўруцэ.Іўпэўнівалі
ся,штотамзамацаванынормы
права 1588 года. Такая вялікая
ўвагадаасобывыдаўцаСтату
таВялікагаКнястваЛітоўскага
ў сланімчан мае свае прычы
ны.УканцыXVІстагоддзяЛеў

Сапега быў старастай горада
Слоніма ішмат зрабіў для яго
росквіту. Менавіта пры Сапе
гуСлонімактыўнаразвіваўсяі
стаўцэнтрам гандлю і рамёст
ваў.ПрыімугорадзенадШча
рай узнік першы ткацкі цэх,
была пабудавана ратуша, мас
ты, пракладзены вуліцы. Па
водле хадайніцтва Льва Сапегі
ў 1591 годзе гораду прысвоілі
Магдэбургскаеправа,падарава
лігерб,наякімнамаляванылеў
ззалатойстралой.➔ Стар. 3

НаМаскоўскайміжнароднай
кніжнайвыставе-кірмашы
адбыласяўрачыстаяцырымонія
ўзнагароджанняпераможцаў
XVIМіжнароднагаконкурсу
дзяржаў-удзельніцСНД
“Мастацтвакнігі”.Нашысуайчыннікі
вярнулісянарадзіму
зГран-прыконкурсуідыпломамі.

Гранпры конкурсу ўдастоена энцы
клапедыя “Янка Купала” ў трох тамах,

якаявыйшлаўвыдавецтве“Беларуская
Энцыклапедыя імя П.Броўкі”. У кнізе
расказваецца пра жыццё і творчасць
класікабеларускайлітаратуры,зроблены
аналіз усіх яго паэтычных, празаічных,
публіцыстычных і драматургічных
твораў. Адначасова энцыклапедыя рас
крывае вобраз народнага песняра ў
беларускімкіноітэатральныммастацт
ве,жывапісе,літаратуры.Длязамежных
чытачоў будзе цікавым даведацца, што
ў першым томе кнігі асобна вылучаны
тэмы“Армянскаялітаратура іЯнкаКу
пала,“АнгламоўнысветіЯнкаКупала”,
“АзербайджанскаялітаратураіЯнкаКу
пала”дыіншыя.

Беларускія выданні атрымалі таксама
першыямесцыўвасьміздзесяціастатніх
намінацыйконкурсу.Удзвюхнамінацыях
ім прысуджана другое і трэцяе месцы.

Напрыклад, у намінацыі “Аддрука
ванаўСадружнасці”быўвысокаацэ
нены мастацкапаліграфічны ўзровень
кнігі “Почтовые марки Республики
Беларусь”.Кнігу“Беларусь.Путьвкос
мос” прызналі лепшай сярод навуковых
выданняў. Дыпламантамі конкурсу сталі
дзевяць беларускіх кніг.Усяго на рахун
ку айчынных выдаўцоў 20 дыпломаў.
Конкурс “Мастацтва кнігі” праходзіць
з 2004 года. Сёлета на конкурсе было
прадстаўлена 80 выданняў з 7 краін
СНД:Азербайджана,Беларусі,Казахста
на, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана і
Туркменістана.

НаXXXIIМаскоўскуюміжнародную
кніжнуювыставукірмашБеларусьбыла
запрошана ў якасці ганаровага госця.
Беларускі павільён сёлета займаў са
мую вялікую плошчу— каля 222 ква

дратныхметраў.Беларусыпрадстаўлялі
некалькітысячнайменняўкніг.Сяродіх
была мастацкая, навуковапапулярная,
гістарычнадакументальная літаратура,
энцыклапедычныядаведнікіінавучаль
ныя кнігі, маляўнічыя фотаальбомы і
іншыявыданні.

Віта Зорына

Голас  Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і
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Ры гор 
Ба ра ду лін 

у Кі таі
  Стар. 4

Доб рае 
сло ва 

на доб рае 
зда роўе 

Стар. 6

Гран-пры “Мастацтва кнігі” — у беларусаў 
рэхАПАДзеі

СвяточНАяМАзАікА

Ста лі цай XXVІ фо ру му лі та ра та раў стаў 
ста ра жыт ны цэнтр куль тур на га і ду хоў на га жыц ця Сло нім

Цырымонія адкрыцця Дня беларускага пісьменства ў Слоніме

Слонімскія колеры пісьменства
Удзель ні кам і гас цям 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства 

Шаноўныясябры!
Шчыра вітаю гасцей і

ўдзельнікаў Дня беларускага
пісьменства.

Святочнуюэстафетусёле
тагасціннапрымаеСлонім—
адзін са старажытнейшых
гарадоў Беларусі, які за сваё
шматвяковаеіснаванненеад
нойчы гераічна пераадольваў
суровыя выпрабаванні. Ён за
хаваў гістарычныя карані і
цяпер гарманічна спалучае ў
абліччымінулаеісучаснасць.

ВялікаямісіяДняпісьмен
ства—аб’ядноўвацьусіхбела
русаўсвету,перадавацьновым
пакаленням літаратурныя
і мастацкія скарбы нашага
народа, любоў да матчынай
мовы, выхоўваць беражлівыя
адносіныдапомнікаўдаўніны,
садзейнічаць умацаванню па
чуццягонарузаРадзіму.

Гэтаўрачыстаесвятазай
мае пачэсную пазіцыю сярод
важнейшых падзей культур
нага жыцця краіны і з’яўля
еццадобрайнагодайяшчэраз
звярнуццадаспрадвечныхна
цыянальныхтрадыцыйіасэн
саваць іхмесцаўцяперашнім
часе.

Сардэчна жадаю ўсім но
выхцікавыхсустрэч,плённай
працыітворчаганатхнення.

Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА
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Падрыхтавалі Ганна Лагун і Іван Ждановіч 

роДНАе

Фестывальнавукі
Фестывальнавукіўдругіразпрайшоў7ве

расня ў Цэнтральным батанічным садзе Нацы
янальнай акадэміі навук Беларусі. Інстытуты
Нацыянальнай акадэміі навук разгарнулі шы
рокую выставу, каб паказаць публіцы самыя
цікавыянапрацоўкіізнаходкі.Прайшлавыстава
стартапаўіраспрацоваквучоных,атаксамана
вуковапапулярныялекцыі.

Праграма імпрэзыўключаламноствапляцо
вак, разлічаныхна наведнікаў розных узростаў
і інтарэсаў. Была прадугледжана забаўляльная
зона, якая аб’яднала ў сабе майстаркласы,
віктарыны, выставы экспанатаў музеяў навукі.
Арганізатары фестывалю ставілі сваёй мэтай
зацікавіць школьнікаў і студэнтаў, каб яны ў
будучынізвязалісваёжыццёзнавукай.

Фестываль плануецца зрабіць штогадовым.
Асобныя выставы могуць стаць мабільнымі,
каб іх можна было дэманстраваць у рэгіёнах
краіны. Акрамя таго, беларускія навукоўцы
атрымалізапрашэннепрывезцісваераспрацоўкі
наУсерасійскіфестывальнавукі.

ушколу—зянкамкупалам

Урачыстыя імпрэзы
даДняведаўпраходзілі
ў Беларусі ў панядзе
лак, 2 верасня. Тэмай
першага ўрока сталі
вядомыярадкі з верша
Янкі Купалы “Мала
дая Беларусь”: “Зані
май, Беларусь маладая
мая,/Свойпачэсныпа
садміжнародамі!”.

У новым навучаль
ным годзе вучыцца
пачалі 1 млн 30 тысячшкольнікаў, з іх 115 ты
сяч —  першакласнікі. Усе ўстановы адукацыі
Беларусізабяспечаныпедагагічнымікадрамі.Сё
летанапедагагічнуюработускіравана4300мала
дыхспецыялістаў.Расчынілідзверывосемшкол
новабудоўляў— там навучаецца звыш 7 тысяч
вучняў.

яскраваялічба:у38разоў!

Якраз у 38 разоў, як пад
лічылі спецыялісты, сёлета
павялічыліся пастаўкі бела
рускага мяса ў Кітай. Тава
ру пастаўлена больш чым
на12мільёнаўдолараў.Пра
тоепаведаміўначальнікга
лоўнага ўпраўлення знеш
неэканамічнай дзейнасці

Мінсельгасхарча Аляксей
Багданаў.
Чыноўнік падкрэсліў: кітайскі

рынак цікавы й прывабны для Беларусі. Лічбы
сведчаць: тэмп росту экспарту айчыннай сель
гаспрадукцыі ў студзенічэрвені склаў больш
за 170 адсоткаў, выручка пры тым — больш
за 40 мільёнаў долараў. Добра прадаецца мяса
птушкі (8,4 мільёна долараў) і ялавічына, якая
дала4мільёнывалютнайвыручкі.Малочнаяпра
дукцыяпрынесла16,7мільёнадолараў.

Паводлепапярэдніхпрагнозаў,наканецгода
беларускаямалочкапрынясенеменшза50міль
ёнаўвалютнайвыручкі.ЗмінулагагодаўКітай
адпраўлена8паўнакантэйнерныхцягнікоўзма
лочнайпрадукцыяй.Набіраюцьабаротыпастаўкі
рапсавагаалею,ільновалакна,шакаладу,вадыга
заванайдымінеральнай.
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Лю дзям дзя куй і зям лі

Малаярадзімадлямяне—гэтай
родныя, блізкіяпадухулюдзі.Такіх
нямалаўсвойчасясустрэўіўпалес
кіхрэгіёнах:наЖыткавіччыне,Сто
ліншчыне.Цяпермногіяталенавітыя
танцоры,музыкіразляцелісяпасвеце.
Пайшлі,яккажуць,змалойрадзімыў
вялікаежыццё.Іўзамежжынашылю
дзіёсць.Аяксустракаемся,тоспавя
даюцца:дзебніжыў—ароднаяхата
сніцца.Цягнедадому:роднымпавет
рамнадыхацца,сваёйвадзіцынапіц
ца,птушыныспеў,мясцовуюгаворку
паслухаць…

Іякжадобразбіраццанамразам!
Такаядушэўнаяжнівеньскаясустрэ
чаладзіласяўТуравепа ініцыятыве
былых артыстаў народных калекты
ваў “Прыпяць” і “Верасок” Жытка
віцкага раёна Гомельшчыны, “Ніва”
(з вёскі Рэмель Столінскага раёна
Брэстчыны),гурта“Кола”зГомеляй
Тэатрафальклору“Матулінахата” з
Мінска.

Сёлета нашаму харэаграфічна
муансамблю“Прыпяць”зТурава—
55. (Пратоенашагазетарасказвала:
“«Прыпяць» — наша маладосць”
(29.05.2019), “Жыццядайная плынь
«Прыпяці»”— 14.08. 2019.—Рэд.).
Сябры майго тураўскага юнацтва
пра тое памятаюць. Тэлефанаван
няў — не злічыць. Неяк у трубцы
чую:“Бацькародны,мытутамальз
усёй Ленінградскай вобласці сабра
ліся. Віншуем з юбілеем! Жадаем
сустрэчы на Радзіме!” Гэта, пазнаў

адразу, Фёдар Кузьміч Сядзельнік,
заслужаны работнік культуры Расіі.
Потымяшчэіншыясябрыбралітруб
ку,віншавалі.Аўсеж,нагадаю,былі
тады, у 1964м, у восьмым класе ці
трохі старэйшыя. Цяпер гэта — сі
выя,паважаныялюдзі.Едуцьдадому,
наПалессе з сынамідочкамі, унука
мі— каб пакланіцца зямлі, асветле
най духоўнымі подзвігамі Кірылы
Тураўскага.Былімнетэлефанаванніз
Масквы,Гомеля,Магілёва,Брэстады
іншыхгарадоў.НаватІзраільпамятае
нашу“Прыпяць”!

ІсустрэчасяброўадбыласяўТу
раве,наЗамкавайгары.Наспадтры
малінамесніккіраўнікаЖыткавіцка
га райвыканкамаЛеанідВалатоўскі,
кіраўнік аддзела ідэалагічнай рабо
ты, культуры й па справах моладзі
СяргейАгіевіч,старшыняТураўска
га гарвыканкама ІгарМіцюрыч.Ве
тэран “Прыпяці”, а цяпер і ваенны
пенсіянер Іван Матох шмат душы
ўлажыў, афармляючы святочную
сцэну ў стылістыцы вясковай хаты.
Ён і распачаў сустрэчу вітальным,
кранальным вершам “Сябры мае”.
Азатымзагучаўвальспесня“Колькі
ўнебезор…”—інасцэнувыйшліз
дзецьміўсетыя,хтопрыехаўнасвя
та. Ля сцэнічнай пляцоўкі з песняй
танцавалі іх родныя людзі. Потым
песню“Матулінахата”падхапіліўсе.
Далей выйшаў на сцэну, танцаваў
гурт“Ніва”звёскіРэмель—уцудоў
ных строях свайго рэгіёну.Асабліва

шыкоўна глядзеўся, на мой погляд,
танецродныхмнерэмельцаў“Вяско
ваякадрыля”.

Насвяцегучаліўкраінскіяпесні—
яныжнаПалессі не чужыя!Потым
заслужаныфальклорныгурт“Лянок”
з вёскі Буразь падхапіў творчую эс
тафету:быліспевызпадтанцоўкамі.
ЯшчэДавыдГарадок,горадпабрацім
Турава, даслаў на свята песеннаму
зычнаепрывітанне.АцыганаМіколу
Батуруажсасцэныадпускацьнеха
целі!Розныянацыянальныякультуры
прыгожымікветкамісклалісяўвянок
Свята.

Вельмі парадаваў удзячных гле
дачоў сямейны ансамбль “Абібокі”.
ЦяперзадаюцьтонуімВалянцінады
Сяргей СтрахАбібокі. Далучаны да
народнагамастацтва і дзедКанстан
цін, яго сястра, унучкі (найменшай
пяць гадоў). Калектыў шмат высту
пае, яго ведаюць і любяць, асабліва
наПалессі.

А перад святкаваннем разам усе
мы, артыстыветэраны, ушанавалі
памяцьпродкаўусаборыТурава.Бы
ласлужбаўпамяцьтыхартыстаў, іх
бацькоў,якіяпакінулігэтысвет.Праз
увесьТураўнеслімыўрачыстымшэс
цем гірлянду кветак да помніка воі
нам,загінулымуВялікуюАйчынную
вайну.

Нашы госціартысты наведалі
таксама ймясцовыДом састарэлых.
Мычаставаліягожыхароўсалодкімі
прысмакамі,аяшчэ—песнямі,тан
цамі.Дытакдушэўнаразамзаспявалі
“Люблюнашкрай”,штоэмоцыйбыло
не стрымаць! “Дзякуй, што памала
дзілінасгадоўнадваццацьпяць!”—
падыходзіліданасветэраны.Адтакіх
слоў проста крылы вырастаюць. Бо
людская ўдзячнасць — найгалоўнае
ў працы самадзейных артыстаў.Мы
ўмеем радавацца жыццю і дзяліцца
зіншымігэтайрадасцю.Ісваювялі
куюлюбоўдаРадзімы,роднайзямлі,
родныхлюдзейумеемперадавацьна
шчадкамуспадчыну.

Дзякую газеце “Голас Радзімы”
за дапамогу ў зборы святочнай бя
седы, увагу да ветэранаўартыстаў
ансамбля “Прыпяць”. Мы ўдзячны
запублікацыітаксамасупрацоўнікам
жыткавіцкай райгазеты “НавіныПа
лесся”.

Мі ко ла Ко таў, 
заснавальнікансамбляў

“Прыпяць”,“Верасок”і“Ніва”

Гастрафестывальсупоў
згрузінскайібеларускайкухні
прайшоўуМінску

Спачатку па незвычайнай назве
колькіслоў.Паколькірэстараныгру
зінскай кухні гатавалі для наведні
каўудні гастрафестывалюхарчо, а
беларускай— халаднік, то адсюль,

зпершыхскладоўстраваў,іпайшла
такаявясёлаяназваімпрэзы.Дакож
нага супа, дарэчы, дадаткова пада
валася бутэлечка мінеральнай вады
“Боржоми”. Так уМінску быў пра
анансаваныпятыпа ліку,юбілейны
фестываль “Тбілісоба”, які адбыўся
24жніўня.Арганізатарыягопрысвя

цілі сяброўству паміж Грузіяй і Бе
ларуссю.

Многіязаўважылі,штозтагоча
су, як у Мінску пачаў праводзіцца
фестываль “Тбілісоба”, грузінская
кухня займела папулярнасць сярод
беларусаў.Аколькасцьгрузінскіхрэ
старанаў вырасла ў некалькі разоў!
Каля30харчовыхпалатаксёлетачас
тавалігасцейуВерхнімгорадзе,калі
там праходзіла свята нацыянальнай
культурыГрузіі.Насвежымпаветры
кухары гатавалі хінкалі, хачапуры і
харчо.

Арганізатарамі фестывалю сталі
кампанія “Боржоми”, Мінгарвыкан
кам, Амбасада Грузіі ў Беларусі ды
Грузінскае культурнаасветніцкае та
варыства“Мамули”.

Віта Зорына

ГАрАДСкоеАСяроДДзе

Доб ры апе тыт з “Ха-ха” і “Тбі лі со ба”

Ду шэў ная су стрэ ча бы лых ар тыс таў шэ ра гу на род ных ка лек ты ваў Па лес ся 
прай шла ў Ту ра ве — яна пры свя ча ла ся 55-год дзю ан самб ля “Пры пяць”

Лабараторыя даследаванняў ДНК 
на фестывалі

Ветэраны ансамбля “Прыпяць” ускладаюць кветкі да помніка загінулым

Мінчанка  
Паліна Георгіева: 

першы раз 
у 1 “А” клас



3Голас Радзімы  пятніца, 13 верасня, 2019 

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
На адкрыцці помніка ў го

нар былога старасты Слоніма
выступоўцыўспаміналіўсеяго
заслугіпераднашчадкамі.Апе
ранесцісяўэпохуСярэднявечча
прысутнымдапамагалівыступ
ленні артыстаў у шляхетных
касцюмах.

Дарэчы, “шляхетныя асо
бы” апынуліся таксама і напе
радзекасцюміраванагашэсцяз
харугвамі—яшчэаднаговідо
вішча,якоездзівілаізацікавіла
сланімчанііхгасцей.Заіміру
шыліўсеганаровыягосцісвята.
Янынакіроўвалісядагалоўнай
сцэнічнай пляцоўкі каляЦэнт
ракультурыіадпачынкугорада.

УСлонімедобрапамятаюць
яшчэ пра адну асобу, Міхаіла
КазіміраАгінскага(1729–1800),
дзяржаўнагаівайсковагадзеяча
РэчыПаспалітай,гетманавялі
кага літоўскага. Ён пабудаваў
у горадзе тэатр, які быў вядо
мыдалёказамяжой.Ягосправа
не забыта. На сённяшні дзень
уСлоніметаксамаіснуепрафе
сійныдраматычнытэатр.Сёння
ягобудынакстаіцьнагістарыч
найплошчыгорада(побачзня
даўнаадкрытымпомнікамЛьву
Сапегу).У ім ставяць спектак
лі па п’есах беларускіх, расій
скіх, польскіх, французкіх ды
італьянскіх драматургаў. (Пад
чассвятапісьменстваўсценах
тэатра прайшоў фінал рэспуб
ліканскага творчага конкурсу
юныхчытальнікаў“Жываякла
сіка”).Дарэчы,каліўспамінаць
род Агінскіх, то вядомы твор
кампазітара Міхаіла Клеафаса
Агінскага(1765–1833)—пала
нэз “Развітанне з Радзімай”—
гучаўнаадкрыццісвята.

Быловідавочным,штоСло
нім сваёй гісторыяй заслужыў
права быць сталіцай Дня бе
ларускага пісьменства. Пра
гэта на цырымоніі адкрыцця
са сцэны нагадаў і старшыня
Гродзенскага абласнога вы
канаўчага камітэта Уладзімір
Краўцоў:“СаСлонімамзвязана
імявыбітнагапалітычнагадзея
чаЛьваСапегі.СтатутВялікага
КнястваЛітоўскага,дараспра
цоўкіякогапрыклаўрукуканц
лер краіны і слонімскі старас
та, лёг у аснову канстытуцый
многіхдзяржаў.Мыганарымся,
што напісаны ён пабеларуску.
Прынёманскікрайзрабіўвялікі
ўнёсак у справу кнігавыдання.
Рукапісныя кнігі, Лаўрышаў
скае і Жухавіцкае Евангеллі,
былі створаны на гэтай зямлі

яшчэўXVІстагоддзі.Спрыялі
развіццю адукацыі і друкарні,
якія з пачатку XVІІІ стагоддзя
дзейнічалі ў Слоніме, Любчы,
Гродне,МураванайАшмянцыі
іншыхмесцах”.

Лепшыя
літаратарыўганараваны

Лёс многіх вядомых пісь
меннікаў звязаны з Гродзен
шчынай.Тутнарадзіўсяадзінз
заснавальнікаўбеларускайліта
ратуры Францішак Багушэвіч.
ЖылаАлаізаПашкевіч,вядомая
многім пад прозвішчам Цётка.
Яна першай пачала выдаваць
падручнікінабеларускаймове.
Гэтымівыбітныміасобамігана
раццанагродзенскайзямлі.

Але і сучасныя аўтары
не менш любімыя землякамі.
Напрыклад, на свяце пісьмен
ствабыўуганараванылітаратар,
якінарадзіўсянаСлонімшчыне.
Дзяржаўнай Нацыянальнай лі
таратурнай прэміяй за найлеп
шы твор для дзяцей іюнацтва
ўдастоены Уладзімір Ягоўдзік.
“Гэта прэмія для мяне вельмі
важная,тамуштояатрымаўяе
нарадзіме.Учораябачыўрод
нуюхату,схадзіўнамогілкіда
матулі і дзядулі. Нават стоячы
на сцэне, я ўяўляў, што бачу
роднуювёску,асяродгасцей—
сваіх землякоў”,— падзяліўся
з нашай газетай сваімі пачуц
цямі Уладзімір Іванавіч. Пісь
меннікз’явіўсянасветувёсцы
КастровічыСлонімскагараёна.
Свой творчышлях ёнпачынаў
у газеце “Гродзенскаяпраўда”.
Ягокніжкі“Крылатыясуседзі”,
“ЗачараванаяСвіслач”і“Кветкі

дзівасілу”,адзначаныяпрэміяй,
выйшлі шматлікімі тыражамі
ў серыі “СкарбыРадзімы”,па
пулярнай у маленькіх чытачоў
на працягу 10 гадоў. “Я ніколі
не пішу спецыяльна для дзя
цей або дарослых. Але мяне
чамусьці называюць дзіцячым
аўтарам,—шчасліва ўсміхаец
цапісьменнік,трымаючыўзна

гародуўруках.—Дыізаколь
касцюяніколінегнаўся.Часам
трэба,каббольшдумалася,чым
пісалася. Для мяне галоўнае,
кабмаекніжкібылі запатраба
ванымінапрацягу20–30гадоў
іболей”.

УручэннеНацыянальнайлі
таратурнай прэміі стала самай
значнайпадзеяйсвята.Утвор
чым спаборніцтве за яе змага
ліся больш 70 чалавек. Аднак
перамаглі нямногія. Акрамя
УладзіміраЯгоўдзіка,праякога

ўжо згадвалася, званнелаўрэа
тапрысуджанаАлегуПушкіну
(сапраўднае імя Алег Ждан).
Ягокніга“Геній”прызнананай
лепшым творам прозы. У на
мінацыі “Найлепшы зборнік
паэзіі”перамогМіколаМаляў
ка з кнігай “Сланечнік”. Най
лепшым творам публіцыстыкі
стала гістарычнае эсэ Віктара
Хурсіка “Vale” пра лёс Магда
лены Радзівіл. Кніга Святланы
Калядкі “Літаратурная тэорыя
паэтычнай эмоцыі” перамагла
ў намінацыі “Найлепшы твор
літаратурнай крытыкі і літара
туразнаўства”. За кнігу “Сэр
ца Сакры” прэмію атрымала
Станіслава Умец у намінацыі
“Найлепшыдэбют”.УСлоніме
лаўрэаты літаратурнай прэміі
пачулі ў свой адрасшмат цёп
лых слоў. Іх віншавалі міністр
інфармацыіБеларусіАляксандр
Карлюкевіч, старшыня Саюза
пісьменнікаў Беларусі Міка
лайЧаргінецістаршыняжуры
конкурсу, дырэктар Інстыту
та літаратуразнаўства імяЯнкі
Купалы Цэнтра даследаванняў
беларускайкультуры,мовыілі
таратурыНАНІванСаверчанка.
Ансамбль танца “Гарадзенскія
карункі”, “Песняры”, “Белыя

росы” і іншыя творчыя калек
тывыпарадавалісваімівыступ
леннямі.

Друкуемкнігі
Зразумела, што свята пісь

менства без кніг, якія можна
былобузяцьурукі,пагартаць,
а таксама набыць, не адбыло
сяб.Навыставе“Слонім іна
ваколле”, напрыклад, наведнікі
пазнаёміліся з рэдкімі кнігамі
па гісторыі Слоніма. Там экс
панаваліся выданні друкар

ні Міхаіла Казіміра Агінскага
1778года,творыпраЖыровіц
кіабразМаціБожайцаркоўна
га гісторыка і багаслова Ігната
Кульчынскага(1694–1747),кні
гі, пазначаныя заснавальнікам
краязначага музея ў Слоніме,
вучоным археолагам Язэпам
Стаброўскім (1870–1968).
(УгэтыдзеньўСлонімскімра
ённым краязнаўчым музеі, які
носіцьягоімя,зладзілімастац
кі праект “Куншты малявання.
АдзіндзеньзжыццяСапегаў”,
а таксама прэзентавалі праект
“VKL3D” — макет Крэўскага
замказтэхналогіяйдапоўненай
рэальнасці”.)

У павільёне “Кнігі і прэса
Рэспублікі Беларусь” можна
было пабачыць лепшыя сучас
ныя выданні мастацкай і ву
чэбнай літаратуры, кнігі для
дзяцей і юнацтва, энцыклапе
дычную літаратуру, альбомы,
газеты і часопісы. Сярод іх—
кнігіпераможцы Нацыяналь
нагаіМіжнароднагаконкурсаў
“Мастацтва кнігі”: “Белорус
ские сокровища ЮНЕСКО”,
“Беларусь — Литва: время
сближения”,“МузеиБеларуси”,
“Узасенізамкаўіпалацаў”ды
іншыя.Упавільёнах“сваёсло
ва”змаглісказацьіпісьменнікі,
дэкламуючывершыіапавядан
ні.Яныадказалінапытаннічы
тачоўіпадараваліімсваекніжкі
заўтографамі.

Своеасаблівым сімвалам
на свяце беларускага пісь
менства стаў зубр у стылі
стымпанк, зроблены з дэта
ляў і шрыфтоў друкарскіх ма
шын XVІІІ — XX стагоддзяў.
Ёнразмясціўсяўцэнтры“Дру
карскага двара XVІ стагоддзя”
сучаснагагісторыка ікалекцы
янера Уладзіміра Ліхадзедава.
Наведнікам прапаноўвалася
паспрабавацьсамастойнавыра
біцьпаперупатэхналогіяхXVІ
стагоддзя.Некаторыягосціста
раліся асвоіць узноўлены дру
карскістанокчасоўСкарыны і
надрукаваць на ім з дапамогай
майстрапершуюстаронку“Біб
ліі”.

Вечарамэстафетасвятабы
лаўрачыстаперададзенагораду
БялынічыМагілёўскай воблас
ці. Святкаванні завяршыліся
канцэртам “Льецца песня па
надШчарай”іфеерверкам.

Ган на Ла гун.
Фо та аўтара.

кола дзён

Слонімскія колеры пісьменства
СвяточНАяМАзАікА

Каля помніка Льву Сапегу 
“шляхетныя асобы” 

дапамагалі перанесціся 
ў эпоху Сярэднявечча

Сяродудзельнікаўміжнароднага
круглагастала
“Мастацкаялітаратураякшлях
адзіндааднаго”,якіпрайшоўу
жыровічах,наСлонімшчыне,быў
іславутыпольскіпадарожнік,
пісьменнік,журналіст
яцэкПалкевіч

Вядомасць вандроўніку ў розных
краінахнайпершнадалояго44дзён
нае падарожжа на лодцы праз Ат
лантычны акіян у 1975 годзе. Яцэк
Палкевіч не аднойчы падарожнічаў
папустыняхітундры.Пісьменнікпа

бываў у самых экзатычных куточках
нашай планеты Зямля. Пра гэта ён
расказаў чытачамна старонках сваіх
кніг, у многіх публікацыях у газетах
і часопісах, у тым ліку— у рознай
расійскайперыёдыцы.Знакамітыпа
ляк стварыў уласную міжнародную
“Школу выжывання”. Менавіта яго
запрашалі як трэнера для фізічнай
загартоўкі савецкіх і расійскіх кас
манаўтаў.Досведлегендарнага ванд
роўніка,чалавека,якіздолеўвыжыць
у розных экстрэмальных сітуацыях,
надзівакаштоўны.

АкрамясустрэчізнаёмстваўуСлоні
ме,Жыровічах,ЯцэкПалкевічпабываў
насядзібепісьменнікаВалерыяКазако
ваўКарэліцкімраёне,правёўсустрэчу
састудэнтаміГродзенскагаўніверсітэта
імя Янкі Купалы. А яшчэ выступіў на
факультэцеміжнародныхадносінБела
рускагадзяржаўнагаўніверсітэта.

Таксама ў мінскай кнігарні “Све
тач” Яцэк Палкевіч правёў прэзента
цыю сваіх кніг, якія расказваюць пра
адкрыцці, зробленыя польскім пада
рожнікамурозныхкраінахсвету.

Мі ко ла Бер леж
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Ад Атлантыкі да Беларусі
іМёНы

Яцэк Палкевіч за круглым сталом

У “Друкарскім дворыку” XVI стагоддзя 
можна было вырабіць паперу
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Той дзённік увабраў зана
тоўкіз1989па1991гады.Свед
чанні канца жніўня— першай
паловыверасня1990гавысвеч
ваюцьдэталіпадарожжапаэтаў
Кітай.Звернемсядаіх,паразва
жаемнадімі.

“30 жніўня, чацвер. Пекін.
Пагрузілі нас на “Таёту”. Аха
лодненька, хораша. Едзем, ва
дзіцельхочазаправіцца,бензіну
няма,якіўнас.Думаў,запраў
шчык з ім па мікрафоне гаво
рыць,ажгэтаёнлыжкайчэрпае
разрэзаны кавун. Другі кітаец
нясеўрукахчатырохкутуюме
талічнуюміскуілыжкутрымае.
Угэтаймісцынакрыўцынейкае
сёрбала.Размясціліўгатэлі“Пе
кін”,новаяпрыбудова.Вечарам
парна, як у лазні. На плошчы
Цяньаньмэньпартрэткормчага,
Маўзалей,Народнысход,Гіста
рычны музей, помнік ахвярам
барацьбызанезалежнасць.Пло
шча адной з дзвюх імперый—
нашай і кітайскай, запускаюць
драўляную птушку, як жывая
лётае вялікая. Маленькую за
пускае,трымаенаваласкуніткі
інвалідзкаляскі.Спакойнаіраз
моранаадспёкі,парнасці…”

Праздзеньвосьштозапісвае
беларускіпаэт,агаломшанысу
стрэчайзнязведанайдатулькра
інай:“Пекін.Прылюбыхрэжы
мах сонца ўзыходзіць. Першая
раніцаўКітаі,дзенеспыняецца
час. Вечнасць тут задумалася.
Добра і самому засяродзіцца,
засамоціцца, зажурыцца. Дзён
чалавечыхмалазастаецца…”

Чамусьці так склалася,што
ў Пекіне, Кітаі, пачынаючы з
50хгадоў,пабываўшматхтоз
беларускіхпісьменнікаў,авось
дзённікавых сведчанняў пасля
тых паездак не так і шмат за
сталося.МаксімТанклаканічна
расказаўублакнотахпрапаезд
ку1957года.ЯнкаБрыль,Лідзія
Арабей,АнатольВярцінскі,зда
ецца,нічогайнезапісаліасаб
лівага.Ужоўбліжэйшыяданас
дзесяцігоддзігадыКітай зроз
ныхнагодадкрываліпубліцыст
Міхась Шыманскі, паэт і пуб
ліцыстМіхасьШэлехаў, паэт і
перакладчык Навум Гальпяро
віч,лаўрэатНобелеўскайпрэміі
ў галіне літаратуры Святлана
Алексіевіч (яна сустракала
ся ў Кітаі з празаікам, лаў
рэатам Нобелеўскай прэміі
Мао Янем), паэт, празаік,
перакладчык, літаратур
ны крытык Алесь Бадак.
А таксама беларускія
пісьменнікі, якія ста
ла жывуць у Маскве:
празаікіВалерыКа
закоў (праўда, ця
пер ён бальшыню
часу праводзіць
у Мінску ды на
хутары на Гара
д з е н шчы н е ,
у Карэліц
кім раёне),

АлесьКажадуб,літаратуразнаў
цаІрынаШаўлякова,пераклад
чыца Дар’я Нечыпарук. Жур
налістка Інэса Плескачэўская
досыць доўга жыла ў Пекіне,
пастаяннапісалаадтульугазе
ту “СБ.Беларусь сегодня”, вы
далакнігупраКітай…Хтосьці
сазгаданыхрупліўцаўнапісаўі
выдаўкнігунарысаў(якМіхась
Шыманскі), хтосьці — верш
ці падборку вершаў альбо апа
вяданне ці апавяданні, як, на
прыклад,НавумГальпяровічці
АлесьКажадуб.

Запісы Рыгора Барадулі
на — запісыштрыхі, лаканіч
ныяпазнакісустрэч,адкрыццяў,
шкельцыўражанні.31жніўняй
наступныя два дні верасня па
эт—угорадзеДалянь.

“2 верасня… На рынках, у
крамахусягодаволі.Цяпертрэ
ба рыфмаваць Кітай— каўтай
слінкі зайдрасці, савецкі чала
век!УЗабаронным горадзе ім
ператарпускаўпавадзекубакз
віном,супрацькагоёнспыняў
ся, той мусіў скласці верш на
зададзеную тэму і прачытаць
альбо выпіць. Нашыя родныя
алкашыніколібнірадканепры
думалі,атолькіпіліб.Еўрапе
ізацыя Кітая ідзе даволі хутка,
алегэтаверхніслой,каранібу
дызмуглыбокія.

Кітайцы не гэтулькі набож
ныя,якверацьішануюцькульт
продкаў.Іўсамыязмрочныяці
жалезныячасыіпартбілетына
сілі,адаБудынапаклонхадзі
лі.Усеянынастолькіабчасаныя
вякамі, настолькі вытанчаныя,
штоеўрапейцызіміпобачтакія
няўклюды…”

Здзённікацізапіснойкніжкі
Барадуліна з цікавасцю давед
ваешся пра пісьменнікаў, кан
крэтныя рэаліі літаратурнага
жыццяўКітаінапачатку90х.
Аяшчэ—прапаэтычныя тра
дыцыіўПаднябеснай.

“Г. Харбін. Крыху ранішні
халадокнашнагадвае.Нямата
кой здухі. Павет Хулань… Ра
дзіма пісьменніцыСяоХун.…

Літаратурнае свята
надзеньнараджэн
няСяоХун,бывае

да300тыс.,у
модзе дыс
катэка.На
ватстарыя
т а н ц у 
юць пад
музыку
дыска.

Музей Сяо Хун. Бацька— па
мешчык. Захоўваецца сад, які
прыносіўасалодупаэтэсе,пісь
менніцы (1911–1942). Шмат
псеўданімаўперамяніла…”

Досыць трагічны, драма
тычны лёс у тае пісьменніцы.
Значную ролю ў яе прафесій
ным станаўленні як літаратара
адыграўЛуСінь.Іхацяпражы
ланяшматгадоў,пакінулапасля
сябезначнуютворчуюспадчы
ну.У1981годзеХарбінскаевы
давецтва выпусціла трохтомны
Збор твораўСяоХун, і ён ужо

вытрымаў пяць перавыданняў.
Штогод выходзяць зборнікі
апавяданняўСяоХун,яетворы
перакладзенынабольшасцьеў
рапейскіхмоў.Праўда,яеамаль
неведаюцьуРасіі,зусімневе
даюцьунас.

Прайшлі гады, пакуль у
2018м, пасля смерці паэта, да
чытача выйшла кніга перакла
даў народнага паэта Беларусі
Рыгора Барадуліна з кітайскай
паэзіі. Адзінаццатая па ліку ў
серыі “Светлыя знакі: Паэты
Кітая”,якуюраспачаліўВыда
вецкімдоме“Звязда”ў2014м.
Цяпер серыюпрадаўжае выда
вецтва“Мастацкаялітаратура”.
Праўда,зборніку2018папярэд
нічалакніга“ГуканнепаэзііУс
ходу”: яна пабачыла свет пры
жыцці паэта. Чытаем у прад
мове Уладзіслава Завальнюка і
Алы Сакалоўскай да зборніка
перакладаў Рыгора Барадуліна:
“Кнігі — як птушкі. Аперыў
шыся, яны пакідаюць гняздо
майстраіляцяцьусвет…”

РыгорБарадулінпрадстаўу
тым“Гуканні…”якпаэт,якіпе
раказваепаэтычнуюкласікуКі
тая,В’етнама,Карэі,Японіі.Су
стрэчазкнігайсерыі“Светлыя
знакі:паэтыКітая”—знаёмства
з пераклада
мі Рыгора
Барадуліна
толькі з кі

тайскайпаэзіірозныхчасін.Ван
Вэй,ЛіБо,БоЦзюйі,ДуФу,Ду
Му, Су ДунПо (СуШы), Сінь
Ціцзі, Лю Дабай, Лян Цзун
дай,КанБайцын.Дзесяцьпаэ
таў,дзесяцьяркіхтворцаў,кож
нызякіхіпразстагоддзінясеў
СусветсвятлоКітаю,кітайскай
культуры.

РыгорБарадулінмогбызра
біцьіншывыбар,алеўгледзеўся
менавітаўзгаданыхпаэтаўПад
нябеснай.ПаэтыУсходу,іхтвор
часць,якіўвогулеіхлёсы,ціка
выядлябеларускагамайстра.Ён

спрабуезазірнуцьусвятлозада
ляглядамі,імкнеццапразрозныя
“Млечныя Шляхі”, праз Зоркі
рознага гарэння данесці да бе
ларускайпрасторыперакананні,
выпеставаныя ў чужой культу
ры, нацыянальнай літаратуры.
Ці атрымалася?..Кабдацьпаў
навартасны адказ, трэба ведаць
усёбязмежжакітайскайнацыя
нальнай паэзіі, маштаб успры
няцця творчасці таго ці іншага
майстранародам,розныміпака
леннямінародаКітая.

У 1977 годзе Рыгор Іванавіч
наведаўАлмаАту.Паэты з роз
ных рэспублікСавецкагаСаюза
тадыўКазахстане абмяркоўвалі
пытанні мастацкага перакладу,
развіцця нацыянальных паэзій.
ЗдзённікаРыгораБарадулінаад
22сакавіка1977года:“Паэтспа
чаткуцягненацыю,апаслянацыя
(зорная памяць) — Пушкін…”
Ідалейшызапіс—словыЯўге
нія Еўтушэнкі, прамоўленыя ў
АлмаАце: “Нацыянальныя тра
дыцыі—вецервечнасці.Народ
насцьнеможабыцьрэакцыйнай.
Ікалыханкі,іпеснібарацьбына
розных мовах, але дух… Веліч
нацыі вызначаецца веліччу яе
культуры…Рознасцьнацыяналь
ныхтрадыцыйпатрэбная…”

Да кітайцаў у ХХ стагод
дзі цягнуліся многія беларус
кія паэты. Уладзімір Дубоўка,
Максім Танк, Сяргей Дзяргай,
Мікола Аўрамчык, Алесь Ба
чыла, Анэля Тулупава, Вольга
Іпатава,ЯўгеніяЯнішчыц,Ніна
Загорская, Валянціна Коўтун,
Ігар Бабкоў… Шмат уважлі
вых перакладчыкаў кітайскай
паэзііўстагоддзіXXІм:Алесь
Бадак,МіколаМятліцкі,Алена
Раманоўская, Дар’я Нечыпа
рук,ЮліяАлейчанка,Таццяна

Сівец, Навум Гальпяровіч, Ле
анід ДранькоМайсюк, Рагнед
Малахоўскі,ВеранікаЖукавец,
Алесь ЕмяльянаўШыловіч,
Ксенія Галкоўская, Анастасія
Галаган,Дар’яШарэйка,Вольга
Антоненка, КацярынаВаладзь
ко, Аляксандра Беразняцкая,
Марыя Мішкінь… І пераклад
чыцкаязоркаРыгораБарадуліна
ўгэтыматрадзеціненайяркая.
Чытайце паэтаў Кітая ў яго,
вялікага майстра беларускага
вершаскладання, пераўвасаб
леннях. Упэўнены, што на ўсё
сваё сэрца, на ўсю сваю душу
выадчуеце асалодусустрэчыз
далёкім і блізкім светам кітай
скайпаэзіі.

З запісу Рыгора Барадуліна
ад 4 верасня 1991 года: “…У
Кітаі на мільярд 100 тыс. на
сельнікаў 450 прозвішчаў. Усе
сябе раднёй адчуваюць. Веча
рам гулялі па начных вуліцах.
Кітайскія ліхтарыкі, як кветкі
півоні чырвонай, якой дождж
выпрастаў пялёсткі. Межыраў
чытаедва геніяльныя вершы, з
болюіадчаюсатканыя.Упаэзіі,
падкрэслівае ён, важны гук.…
Сёння, грэшны, еў вераб’я, ча
рапахуілапкіжабкі.Усеякмя
са,толькінелезлілапкіўгорла”.

ПазнейРыгорБарадулінна
пісаўверш“Грэшны,яшкадую
вераб’я”—ёсцьукнізе“Міла
сэрнасць плахі”: “Я шкадаваў
па ўшацкіх вераб’ях,/ Я славіў
вераб’ёў каля Парыжа./ Ката
птушатніка,/ Што сочыць хі
жа/ За шэрым,/ Праганяў, каб
пырхнуў птах,/ Каб не змаўкаў
ягонычыкчырык./Ігэтажтрэ
баехацьвёрстзастолькі/Ажно
ў Сіань,/ Каб бачыць у застол
лі,/ Як смажаны нябесны пра
цаўнік/Пададзены бульбянаму
табе…”

Пракітайскіястаронкідзён
ніка Рыгора Барадуліна, несу
мненна,павінныведацьіўПад
нябеснай.Мо з часам і выйдзе
кніга народнага паэта Беларусі
ўПекінеціякіміншымкультур
ным,асветніцкімцэнтрыКітая?
Будзем спадзявацца. І напры
канцы — яшчэ цытата: “Цяга
еўрапейцаў у Кітай— гэта не
толькі экзатычная мара, гэта
марная мара Захаду сустрэцца
зУсходам,сустрэцца—усэнсе
паразумецца…”

Цыкл напісаных у Пекіне,
у іншых кітайскіх прасторах
вершаў,тыхтвораў,штоўдум
ках былі прывезены з Падня
беснай,—зназвай “Варажуна
Вялікай Кітайскай сцяне”…
Гэта, акрамя “шкадавання ве
раб’я”,— “Мая першая ноч у

Ры гор Ба ра ду лін у Кі таі
Пра ўра жан ні паэ та з яго на га па да рож жа ў Пад ня бес ную мож на па чы таць у 5-м то ме 
“Дзён ні каў і за пі саў” на род на га паэ та Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на, які вый шаў  
у мін скім вы да вец тве “Кні га збор”

Рыгор Барадулін — прызнаны ва ўсім свеце паэт і перакладчык
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Пекіне”, “Наведваю забаронны
горад”, “Жывы фантанчык ля
Харбінскага базару” (ці ведаў
тадыўХарбінеРыгорБарадулін
праповязізтымцэнтрамрускай
эміграцыіўКітаінашагаземля
ка,ураджэнцаВаўкавыска,жур
наліста, пісьменніка Усевалада
Іванова?Ці ведаўпаэтпрады
рэктарстваўХарбінскайрускай
гімназіібеларускагакаталіцкага
святара Язэпа Германовіча?),
“МойсонуХарбіне”,“Бачура
нішнююдалянку”,“Смакуюві
но,якоелюбіўДуФу”,“Захап
ляюся я вялікай пагадай дзікіх
гусей”, “Верш, які ўзварухнуў
сяўмузеіўСіані”,“Варажуна
ВялікайКітайскайсцяне”,“Су
стракаю Пекінскую раніцу”,
“Гледзячы на Кітайскую сця
ну”,“Захапляюсявечнымлота
сам”, “З сумамуспамінаюпра
пановуначнойрыкшы”,“Ашто
я пажадаць маю?”, “Жаўталіст
майго развітання”. Усе гэтыя
творы ўвайшлі ў зборнік “Мі
ласэрнасць плахі” (“Мастацкая
літаратура”,1992).Крыхуболей
як праз два гадыпасля паездкі
паэтаўКітайудрукбылападпі
санакніга23снежня.

Усваіх запісахРыгорБара
дулін згадвае многіх кітайскіх
пісьменнікаў — сучаснікаў і з
ранейшыхстагоддзяў.

“Пекін.СустрэчаўІнстыту
цезамежнайлітаратурыАкадэ
міі грамадскіх навукКітая, дзе
валодаюць 30цюмовамі. Чань
ШаньШчын, Ван Шоўжэнь,
Чжан Цзе, Цзі Юаньчжан, Гуо
ДзяШын, Люй Шаоцзон, Су
Хан,УСяоду,ЧжоуЦігао.Пра
Горкага пішуць на аснове за
межных даследаванняў. Пасля
Культурнай рэвалюцыі змяні
ліся адносіны да савецкай лі
таратуры, пацягнуліся многія
далацінаамерыканскай,даанг
ламоўнай…” І яшчэ: “Прыём
перакладчыкаў.Асацыяцыявы
пускнікоўВНУкраінАмерыкіі
Еўропы…Шматперакладаецца
паперабудовелітаратуры.Дзяр
жаўнаядатацыямаленькаяёсць
дляасацыяцыі.СуньШэн’упе
ракладаў Янку Купалу, назваў
“Жалейка”, пісаў у энцыклапе
дыю пра беларускую літарату
ру…” Відаць, на адной з тых
сустрэч Рыгор Іванавіч пазна
ёміўсязперакладчыкамрускай
і беларускай літаратуры Гао
Манам (1926–2017). Бо не з’я
віўсябверш“Смакуювіно,якое
любіўДуФу”, які прысвечаны
менавітаГаоМану:“Янадгубіў
віно,/ЯкоепіўДуФу,/Ізакусіў
развараным бамбукам,/ Але не
бачыў дно/ І завяршаць стра
фу/ Даверыў вераснёўскім
сумным гукам.// Як цёплы сы
радой,/Адстоены,густы,/Бяле
ласявіно/Укілішкукволым./І
ўзняўсямойнастрой/Дагорнае
вярсты,/ Радок схіліўся перад
вечнымдолам.//Цягнуласясця
на/Удзесяцьтысячлі,/Штозва
лася Вялікаю сцяною./ Цішэла
гамана,/Іцеплынязямлі/Здава
ласявядомаюманою”.

Пачатак верша, магчыма,
і ў гэтым запісе Рыгора Бара
дуліна— ад 8 верасня 1990 г.:
“…Прыгубіў віна, якое любіла
наложніца імператара і пасля
якогаДуФупісаўсваенеўміру
чыявершы.Якцёплысырадой,
толькі разведзены. З рыса го
ніцца.Закусьісалёныяагуркі,і
ананасы,імяса,ікуры,ікрывет
кі—усёўпокат,уперамешку…”

ГаоМан— легендарны пе
ракладчык Кітая. Славуты ру
сіст.Заслужаныдзеячкультуры

Расіі, узнагароджаны ордэнам
Дружбы.АтрымаўягоўПекінез
рукПрэзідэнтаБарысаЕльцына.
НарадзіўсяГаоМануХарбіне.З
юнацтва захапіўся рускай літа
ратурай,культурай.Частабываў
у Савецкім Саюзе. У тым ліку
наведаў у сярэдзіне 50х гадоў
іМінск.Пазнаёміўсязбеларус
кімі пісьменнікамі. Наведаўся
ў майстэрню скульптара Заіра
Азгура,які,дарэчы,аўтарбюс
такласікакітайскайлітаратуры
ЛуСіня.УчасепрыездуўКітай
Максіма Танка ГаоМан супра
ваджаўбеларускагапаэтаразам
з іншымі савецкімі пісьменні
камі ў падарожжы па розных
правінцыях,гарадах.Апразгод
пераклаў яго кнігу паэзіі на кі
тайскуюмову,разамзГэБаоцю
анем.У1990муПекіневыйшла
аповесць Святланы Алексіевіч
“Цынкавыя хлопчыкі” ў пера
кладзеГаоМана.Яшчэкітайскі
літаратарпераклаўзборнікбела
рускіхнародныхказак.Напісаўі

некалькі артыкулаўна тэмубе
ларускакітайскіх культурных і
літаратурныхадносін—упры
ватнасці,досыцьцікаваейлака
нічнае эсэ пра мастака Георгія
Паплаўскага, адзначыўшы яго
графічныяработы,прысвечаныя
прозе Васіля Быкава. Звязаны
сваімтворчымлёсамГаоМані
зіншымінацыянальнымілітара
турамі, нацыянальнымі культу
рамінапостсавецкайпрасторы.

Кітайскі перакладчык вя
домы і якмастаккаліграф.Гао
Ман — аўтар многіх партрэ
таўпісьменнікаў розныхкраін.
Найперш — пісьменнікаў Ра
сіі: Аляксандра Пушкіна, Льва
Талстога,ФёдараДастаеўскага,
ЯўгеніяЕўтушэнкі,БэлыАхма
дулінай… Дарэчы, намаляваў
ГаоМанпартрэтыйбеларусаў:
ЯкубаКоласа,ЯнкіКупалы,Ва
сіля Быкава, Алеся Адамовіча,
Святланы Алексіевіч, Навума
Гальпяровіча. Пасля 2011 года
кітайскі мастак і перакладчык
узнавіў стасункі з Беларуссю.
Прымаўу сваёйпекінскайква
тэры беларускіх пісьменнікаў
і журналістаў, кітаістаў Наву
ма Гальпяровіча, Вольгу Галь
пяровіч, Інэсу Плескачэўскую,
Дар’юНечыпарук,АляксеяЧа
роту,ВеранікуКарлюкевіч,Ве
ранікуЦімкіну…ПраГаоМана
з’явіліся публікацыі ў беларус
кіх літаратурнамастацкіх пе
рыядычных выданнях— у ча
сопісах “Полымя”, “Беларусь”,
газетах “Літаратура і мастац
тва”, “Звязда”, “СБ.Беларусь
сегодня”. Беларускія калегі за
прасіліперакладчыкадаўдзелу
ў Міжнародным рэдакцыйным
савеце серыі “Светлыя знакі:

Паэты Кітая”. Саюз пісьменні
каўБеларусі адзначыўГаоМа
нанагруднымзнакам“Завялікі
ўкладулітаратуру”.Умінскай
прыватнайкнігарні“Кніжныса
лон”, дзякуючы добрай волі яе
гаспадыніАлыБарысаўныЗмі
ёвай,прайшлавечарынаўгонар
кітайскагапісьменніка…

Удзённіку—адрасытаксама
іншых “кітайскіх” вершаў Ры
гораБарадуліна.Чытаем:“…Па
начахсніццамама,ушацкаяха
та, многа знаёмых. Адчуванне,
што ў гасцях і тут, і на зямлі,
зліваеццаўнейкуютугу,ажсэр
цапаколвае.Навуліцыахалод
на,займаюццабегамістарыя,і
малыя,увялізныхкашахвязуць
тактутназываемыхлеб,прасна
кікамкаватыя,ацеслівыя.Вялі
кая пагада дзікіх гусейVІІІ ст.
(648г.),сутрузІндыіманахпе
раклаў на кітайскуюмову.Ма
настыр імператар у гонар маці
(пабудаваў).Манахцвёрдаішоў
назахад,упустыністраціўпры
томнасць, але пайшоў дождж.
11годуІндыі(пражыў).“Ванд
раванненазахад”—раманёсць
праманаха.Пагадаўіндыйскім
стылі,алематэрыялкітайскі,ён
робіцьяеаскетычнай,7ярусаў,
арачныяпраёмызІндыі…”

І ўжо — з кнігі “Міласэр
насць плахі” — верш “Захап
ляюся вялікай пагадай дзікіх
гусей”: “Вялікая пагада дзікіх
гусей./ Ці гэта прымоўкла зва
ніца?/ З тугі ўпалыней,/ Як га
ра, палысей,/ Вяртайся сюды
павініцца.// За свой недавер да
нябёс,/Заграхі./Пачуюцьтвой
шэптутрапёны/Семярусаў/Аж
да крылатай страхі./ Злых ду
хаў прагоняць драконы.// Вялі
кая пагада дзікіх гусей./ А дзе
яны,/Радасцігусі?/Адчайпазі
раечасцейіласей/Увочызда
рожанайскрусе./Аскрухасвае
немяняешляхі/Ідушытрымае
ўпалоне./Іўбачыцьсляпы,іпа
чуеглухі,/Інебуўзнясуццада
лоні.// Прачнецца на досвітку
дожджхмарасей/Ібудзезваніц
цазваніцы./Вялікаяпагададзі

кіхгусей/Дазволіцьдушыпры
пыніцца”.

“Дазволіць душы прыпы
ніцца…”Згісторыіўзгадваецца
яшчэадноімяўраджэнцаБела
русі,якіадкрываўПаднябесную
стагоддзіназад.У1686–1691га
дахякперакладчыкзлацінскай
мовы з амбасадай Ф.Галавіна
наведаўКітайАндрэйБелабоц
кі — усходнеславянскі паэт і
філосаф.Аўтар“Кнігіфіласоф
скай”,“Кароткайгутаркілітасці

зісцінай”,“ВялікайнавукіРай
мундаЛюлія”дыіншыхтвораў.
Андрэй Белабоцкі адстойваў
ідэюадзінствадушыйцела.Фі
ласофіядляягобылавышэйза
багаслоўе. Марнасць зямнога
жыцця, несправядлівасць у па
дзеле даброт пры феадальным
ладзе, паразітызм пануючага
класа—восьасноўныяматывы
ў творчасці беларускага ванд
роўнікаўКітай.ШтоБарадулін,
штоБелабоцкі—укожнагасвае
ўражанніпраКітай…

“Я ўсёткі павінен вярнуц
ца,/ адрэзаны долі акраец,/ Па
віненКітайсвойубачыць,/што
сцяўся ад гора і слёз./ Калісьці
я марыў заўзята/ пабыць у за
межных краінах/ І нават, маг
чыма,застацца/наберазедаль
німчужым./Цяперабпагаслым
жаданні/ не кажуць мне нат
успаміны:/ Без нашае любай
радзімы/ жыццё мне здаецца
пустым…”(ЦзянГуанцы,1901–
1931.Ягопаэтычныяпераканан
ні я працытаваў у перакладзе
МіколыМятліцкага, які выпус
ціўу2018годзеўжодругуюаў
тарскую анталогію перакладаў
кітайскай паэзіі — “Пялёсткі
лотасаіхрызантэмы”).ЦзянГу
анцы—кітайскіраманіст,паэт,
журналіст і літаратуразнаўца.
Адзін з найвядомых камуніс
тычных пісьменнікаў. Вучыў
ся ўМаскве, уКамуністычным
універсітэцепрацоўныхУсходу.
У Расіі ўступіў у Камуністыч
ную партыю Кітая. У 1924 го
дзе вярнуўся на Радзіму, стаў
членам Таварыства Ствараль
насці і Лігі левых пісьменні
каў.Пісаўвершыіпрозу.Аўтар
паэтычных кніг “Новыямары”,
“СмуткуюабКітаі”, “Радкіпра
радзіму”… Цзян Гуанцы так
сама імкнуўся прыпыніцца й
агледзецца, параўнаць розныя
досведыжыцця,зазірнуцьусут
насныя вытокі з’яў, што ўплы
валінасвядомасць,перакананні
яго суайчыннікаў. А самае га
лоўнае — дазвалялі паяднацца
душы й сэрцу з розумам, узне

сцісянавышыніпаднябессяды
сягнуцьудаляглядыйпаспраба
вацьразамсасваімнародам,ра
замзчытачаміпайсцідалей.Без
уніклівасціваўсенароднуюжур
бу,безспробзразумецьжабрака
іўвогулесацыяльныянізымала
ў каго атрымлівалася вывесці
сваепаэтычныярадкінавышы
нісапраўднайчытацкайлюбові.

РыгоруБарадулінуўлічаныя
кітайскіяднібылонашматскла
даней“адчуцьКітай”,чымдаў

няму яго папярэдніку Андрэю
Белабоцкаму,якіправёўтампяць
гадоў. І,канешнеж,складаней,
чымкітайцуЦзянГуанцы.Што
ж, такая доля вандроўніка, які
шматштоімкнеццапабачыць…
ІўсёжРыгорБарадулінімкнуў
ся пранікліва ўгледзецца ў Кі
тай,гісторыюкраіны,сатканую
зрозныхстагоддзяў,тысячагод
дзяў…Івершыбеларускагапаэ
та,іягодзённікавыязапісысвед
чацьпразахопленасцьішчырае
жаданнеўбачыцьадчуцьКітай.
Іўтымжаданнісыходзяццароз
ныяўражанні—якпамасшта
бе,такіпасваёйвазе…Запісад
12верасня:“Пекін.“Ёнзрабіўся
ўжодрэвам,толькідыхаў…”,—
(значыць) стары. Дарога, хоць
яйкікатайнаВялічка.Нафуні
кулёры.Кітайскаясцяна!Шмат
пазваночнаякаменнаязмяя.“На
Вялікай Кітайскай сцяне…” З
вежынавежупадавалісясветла
выясігналы.Нагэтайгарэ,дзе
мыстаім,другаяздаеццавышэй.
Паметалічныхжалабахцыкады.
Рачулка, кладка з каменьчыкаў,
якшнуроккачак,навадзебяле
юццалілеікачак.Бульбасушыц
цанаасфальце.Асфальтмятуць
увесь час.Умарлевайпавязцы
селаівяжанаспіцах.“Прадзед
лотаці…” Цэнтр светабудовы.
Калігаворыць,чуенеба,імпера
тармаліўся, калінебаўраджай
паслала.Лічба 9, прыступкі па
9,усекругіпа9 іг.д.9кругоў
светабудовы.9—найвышэйшая
лічба. Прыносяць ахвяру жы
вёл.Асабліваерэха,укантактз
небамуваходзіш.Сцянарэха—
усёчуваць,сцянамянечуе,але
неты.Увесьабшарназываецца
Храм Зямлі: 1) Нябеснага кру
гахрам;2)Варотыновагагода;
3)Храм—малітваабніспаслан
ніўраджаю.Вышыня37м,дыя
метр30м.4слупы—4сезоны.
12чырвоныхслупоў—месяцы.
Безцвіка,слупызцэльнагадрэ
ва. Перад алтаром камень, на
якімкленчылі.Маліўсяімпера
тарзаўраджай,аРыжкоўнаад
варот маліўся перад тэлеэкра
нам,кабураджайбыўменшы…”

Цяпер—звернемсядавер
ша“Аштояпажадацьмаю?”:
“Колькі вякоў у Кітаі/ Кожны
сабежадае/Нарадзіццаіжыцьу
Ханчжоу,/ХарчаваццаўГуанч
жоу,/АжаніццаўСучжоу,/Па
мірацьуЛючжоу.//Адпаведна
ў Ханчжоу/ Лагодна і плод
на,/ У Гуанчжоу/ Не бедна і
не галодна,/ У Сучжоу дзяў
чаты,/ Як ветру павевы,/ А ў
Лючжоу багата/ Камфорнага
дрэва,/ З дрэва камфорнага
дамавіна/Доўга захоўваць це
ла павінна.// Паўтараю ў Кі
таі,/Меркавацьбяруся,/Штоя
пажадацьмаю/Сабеісябрума
ёйБеларусі?/Нарадзіццаіжыць
палюдску/ У Слуцку,/ Харча
вацца ў Белавежы,/ Дзе ежа
свежа,/ Ажаніцца ў Полацку/,
Каб ад палачанкі/ Аблізвацца,
якадмачанкі…”

Поруч з Рыгорам Бараду
ліным падарожнічаў па Кітаі
славуты рускі паэт Аляксандр
Межыраў. Чытаем у дзённіку
Рыгора Барадуліна: “Ахматава
казала,штонедарэчнапражыць
жыццё,непрачытаўшы“Боскай
камедыі”Дантэпаітальянску.А
я, кажаМежыраў,—недарэчна
пражыцьжыццё, не ўбачыўшы
Кітая”.

Пажадаем ібеларускіммас
такам слова шырэй адкрываць
Кітай наяве. Рыгор Барадулін
паспеўгэтазрабіць.

Алесь Карлюкевіч 

У паэтычным зборніку 
Р. Барадулін пакінуў свае 

ўражанні пра Кітай

Гао Ман — вядомы перакладчык на рускую мову, мастак-каліграф
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Алена Гараніна

На фес ты ва лі “Сяб ры” спя ва лі
ФАрбыЛетА

Цяпер поўным ходам у нас вядзец
ца падрыхтоўка да святочнай імпрэзы.
Усувязізгэтымхочаццамнетрохіраска
зацьпраМаргарытуАстраумаву—яна
стаяла,яккажуць,лявытокаў,напачатку
гісторыі стварэння нашай суполкі. Яна
была адной з тых трохмясцовыхбела
русаў, якія вырашылі: беларусам трэба
яднацца, бо разам зручней зберагаць і
развівацьроднуюкультуруўшматнацы
янальным рэгіёне Эстоніі. Спадарыня
Маргарытаўзяланасябенялёгкуюнош
ку: каля 18 гадоў яна ўзначальвала су
полку“БЭЗ”.Ішматбылозробленапад
яекіраўніцтвам,кабаўтарытэтбеларус
кайкультурыўЭстонііпадняўсянаса
праўдывысокіўзровень.Утым,штонаш
“БЭЗ”ацалеўпразгады,паспяховаразві
ваецца,ёсцьвялікаязаслугаМаргарыты.

21 верасня мы рыхтуемся правесці
ІV Фэст беларускай песні “Родныя на
певы”. Сёлета ён будзе прысвечаны
30годдзю згуртавання. Паўдзельнічаць
усвяцезапрошаныбеларускіясуполкіз
усёйЭстоніі,атаксамагуртызБелару
сі:ансамбль“Паазер’е”зПастаўдыса
мабытныя“Хмелеўскіявалацугі”звёскі
ХмелеваЖабінкаўскагараёнаБрэстчы
ны. Гэта, мы так плануем, будзе свята
песні,беларускайпесеннайкультуры.Да
тагож скажам добрыя словы тым руп
ліўцам,хтопаспрыяўсуполцыўчасеяе
жыццяразвіцця.Вядомаж, першаймы
згадаемМаргарытуАстраумаву.

Яна — дачка вайскоўца, і нарадзі
ласяўЛітве,усавецкімяшчэКаўнасе.
Але,расказвае,дзяцінстваіюнацкіяга
дыпрайшліўпрыгожыхгарадахВіцеб
шчыны: у Вушачах ды Лепелі, на гіс
тарычнай Бацькаўшчыне. І вучылася
дзяўчына ў Беларусі: на мастацкагра
фічным аддзяленні тагачаснага Віцеб
скага педінстытута. Калі яго закончы
ла,то,казала,лёсяезакінуўуЭстонію.

У1962ммаладаянастаўніцапрыехала
ўгорадКохтлаЯрве,дзепачалавыкла
дацьмаляваннейчарчэннеўзвычайнай
школе. Праз 9 гадоў беларуска стала
выкладчыцаймастацкайшколыўЙых
ві,аяшчэпраз16—яедырэктаркай.І
натойдырэктарскайпасадзепрацавала
яшчэ15гадоў,шматзрабіўшыдлятаго,
каб школа мела сучасны выгляд, была
камфортнай і педагогам, і вучням. На
ваткаліМаргарытаканчатковапайшла
напенсію, тонеадразупакінулалюбі
муюпрацу:тольківясной2015гадазво
ліласабеадпачынак.

УЭстоніідызаяемежаміпрыхільні
кімастацтвадобраведаюцьМаргарыту
Астраумавуякмастачку.Ладзілісяшмат
лікіявыставыяеўласныхкарцін,дата
гожбыліпраектыпрэзентацыіўЭстоніі
падяекуратарствампрацсяброўзАб’яд
наннябеларускіхмастакоўБалтыі“Маю

гонар”.Дарэчы,утворчайсуполцыяна
доўгі час была намесніцай старшыні
(Вячкі Целеша з Рыгі), паўдзельніча
лаўшэрагу выстаўмастакоў аб’яднан
ня іўЛітве,Латвіі,Беларусі.Яепрацы
ёсцьукалекцыяхаматараўжывапісуяк
украінахблізкага замежжа,так іўНя
меччыне,Фінляндыі.

Прафесійнае майстэрства, арганіза
тарскіяздольнасцінашайсупляменніцы
МаргарытыАстраумавайбылінеадной
чы адзначаны гарадскімі, дзяржаўнымі
ўладамі.ЖыхарыЙыхві (наш горад—
на паўночным усходзе Эстоніі, гэта
сталіца павета ІдаВірумаа) пяць разоў
(1992,1993,1996,1999і2002гады)абі
раліяегарадскімдэпутатам.Яна—гана
ровая грамадзянкаЙыхві, лаўрэатПрэ
міі культуры ІдаВірумаа (1999 і 2010),
у 2002м ушанавана знакам “За асаблі
выязаслугі”.

МаргарытаАстраумава—зтыхлю
дзей,якіясмелаідуцьнаперад,небаяцца
рызыкаваць,быцьпершымі,праяўляюць
ініцыятыву,могуцьпаставіцьперадсабой
высокуюмэтуінастойлівадаяерухацца.
Інаш“БЭЗ”тамусведка!Шматякіятра
дыцыі калектыўнага беларускага быцця
ўЭстоніінарадзілісяпадяекіраўніцтвам
дызастаюццажыццяздольнымі,хоцьяна
самаўжо,маючыпраблемысаздароўем,
адышла ад актыўных грамадскіх спраў.
Аднак нашаМаргарыта Іванаўна заста
ецца ў шэрагах калегаў, сябраў, і ў час
юбілейныхсвятаўпобачзнамі.Яжлічу
загонарнагадацьусімупярэдадзеньсвя
тапрагэтагавыдатнага,годнагачалаве
ка.Длянасусіхдобрыпрыклад:многія
гадыўдалечыніадроднайзямліпродкаў
янанетольківедае,штобеларуска.Шмат
светлайэнергіі,таленту,душэўныхіфі
зічныхсіладдаедзелятаго,кабпрасваю
беларускасцьнезабывалісямногіяэсто
назямельцы.

Добрага здароўя мы зычым нашай
шаноўнайспадарыніМаргарыце!

Зі на і да Клы га, 
старшыняБеларускаЭстонскага

ЗгуртаванняІдаВірумаа
“БЭЗ”,г.Йыхві,Эстонія.

Ад рэ дак цыі. Паважаная Зінаіда
Клыгаўпісьмеўрэдакцыюўдакладніла:
свята пройдзе 21–22 верасня, у ім паў
дзельнічаюцьбеларусызНарвы,Тарту,
Таліна,Пярну,Йыхві.Панашайпросьбе
ўдакладніла,штодачкаМаргарытыАст
раумавай,ІрынаЛю—дырэктаршколы
ВаналіннаўСіламяэ(за20кмадЙыхве).
Спадзяемсязчасамбольшдаведаццапра
радаводныябеларускіякаранімастачкі.

Шлем наша прывітанне, пажаданне
здароўяМаргарыцеІванаўне!Нашывін
шаванні актывістам, іншым ветэранам
суполкі“БЭЗ”,усімудзельнікамсвяточ
найімпрэзы!

НАПярэДАДНі

Доб рае сло ва на доб рае зда роўе
Згур та ван не бе ла рус кай куль ту ры Іда-Ві ру маа “БЭЗ” рых ту ец ца ад свят ка ваць 30-год дзе з удзе лам ін шых су по лак Эс то ніі

Маргарыта Астраумава на выставе беларускіх рэчаў. 2012 год.

у“мультыкультурным”
эстонскімгорадзе
Пярнугучаліпесні
набеларускаймове

Летняя пара — своеасаблі
вае зацішша, “не надта высокі
сезон” у працы беларускіх су
полакзамежжа.Ітымнеменш
актыўнасць яны праяўляюць.
Тамусведчаннемідопісыўсац
сетцыФэйсбук.

На старонцы Беларускага
таварыства Сябры з Нарвы—
вестка: 24 жніўня ў Пярну
прайшоў XІX Міжнародны
фестывальнацыянальныхкуль
тур“МультыкультурныПярну”.
Большза180удзельнікаўзЭс
тоніі, Латвіі, Беларусі ды Расіі
паказвалісваёмастацтва.Звыш
4 гадзін доўжыўся 3 жніўня
канцэрт на галоўнай плошчы
горада.На імпрэзе сярод гана
ровыхгасцейбылійбеларусы.
Упрыватнасці,звітальнымсло
вамдашматнацыянальнайгра
мады звярнуліся як памочнік
мэраПярнуМаркаШорын,так
іПершысакратарАмбасадыБе
ларусіўЭстонііАляксандрТа
таркін.

Вельмі цёпла сустрэлі гле
дачы ўзорны ансамбль народ
най песні “Святкі” з Мінска.
Юныяталенты,якімікіруеМа
рына Рудкоўская, цудоўна спя
валібеларускіянародныяпесні.
Нарву ж на фестывалі прад
стаўляў і ансамбль беларускай
суполкі “Сябры”. “Хочацца ж

нам асабліва падзякаваць Але
не Гаранінай, арганізатарцы
імпрэзы,— чытаем захапленне
ў Фэйсбуку.— Вельмі ўразіла
ўсіхудзельнікаўфестывалюяе
несуцішная энергія!Ну адкуль
гэтаўАленыстолькі сіл,дый

цярпення, каб і весці канцэрт,
і самой выступацьсаліраваць
у ансамблі “Родные напевы”, і
сачыць, каб усім гасцям было
добракамфортна? Вялікі дзя
куй,Алена,затваюдабрынюй
клопат!”

Інтэрнэт падказвае, што
сяброўкабеларусаўАленаГа
раніна—мастацкаякіраўніца
ансамбля “Родные напевы”,
які створаны пры Саюзе на
цыянальных меншасцяў “Ра
дуга”.

А Зінаіда Клыга, кіраўні
ца суполкі “БЭЗ” з эстонскага
павета ІдаВірумаа, напісала
пра каштоўны досвед — ужо
традыцыйную штогадовую ву
чэбнаазнаямляльную паездку
сяброў Круглага стала нацыя
нальнакультурных аб’яднан
няўІдаВірумаа.ЯеладзіцьІн
тэграцыйны цэнтр ІдаВірумаа
пры падтрымцы Мінкультуры
Эстоніі.На гэты раз прадстаў
нікі дыяспар наведалі Вільян
дзі й Паламузе. Бярыце такую
справу на заметку, шаноўныя

актывісты беларускіх суполак
замежжа! Разам вандраваць—
гэтазаўсёдыкарысна.

Асабліва моцнае ўражанне
выклікалаўспадарыніЗінаідыі
нетолькіўяенаведваннеўВіль
яндзі Цэнтра фальклорнай му
зыкі:“Групаэнтузіястаў,якіяй
заклалі традыцыюштогадовага
фолкфестывалю,дляпашырэн
ня дзейнасці вырашылі ўлад
каваць былы свіран пры паме
шчыцкайсядзібе.Цяжкаўявіць,
колькі сіл спатрэбілася і срод
каў, каб з вялізнага каменнага

хлява зрабіць вельмі функцыя
нальныбудынак,прыдатныдля
велізарных мерапрыемстваў,
канцэртаў, канферэнцыйды ін
шыхімпрэз,аяшчэзладзіцьтам
інфармацыйнавучэбнуюбазу. І
самае важнае пры тым: цэнтр,
якіробіцьвялікіўнёсакукуль
турнае жыццё Вільяндзі, жыве
па прынцыпе самаакупнасці,
арандуючыўгорадабудынак”.

Ачымвасуразіла, здзівіла,
захапілалета?Пішыцеўрэдак
цыю,шаноўныясябры!

Іван Іванаў

Ансамбль “Святкi” з гуртом беларускага таварыства “Сябры” 
і дыпламатам Аляксандрам Татаркіным
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брэстадсвяткаваўсваё
1000-годдзе.урачыстае
адкрыццё,карнавал,
музычна-гістарычнаешоу
“Міленіўм”іфестывалі
сабралітысячыгледачоў
6–8верасня

УпершыдзеньсвятаПрэзі
дэнтБеларусіАляксандрЛука
шэнкаўручыўгорадуарыгінал
БерасцейскайБібліі 1563 года.
Кніга была надрукавана па за
гадзе і на грошыберасцейска
га старасты, канцлера Вяліка
га Княства Літоўскага князя
Мікалая Радзівіла Чорнага ў
мясцовай друкарні. Вярнуць
яе на радзіму дапамаглі прад
прымальнікі Брэста, якія вы
купілі кнігу ў калекцыянераў
замяжой.Атрымацьрэдкі, аў
тэнтычны фаліянт для Брэс
та — вялікі поспех: ва ўсім
свеце можна адшукаць толькі
некалькі арыгінальных асобні
каўБерасцейскайБібліі.Музеі,
бібліятэкіўмногіхкраінахха
целі б атрымаць такі рарытэт.
Каштоўны фаліянт Прэзідэнт
перадаўурукідырэктарамузея

гісторыіБрэстаСвятланыТам
чук.

У гэтыя дні ўспаміналіся
заслугі горада. Менавіта Бя
рэсценабеларускайтэрыторыі
першым атрымала Магдэбург
скаеправа.Тутузніклапершая
друкарня.Унашчасу горадзе
створанапершаясвабоднаяэка
намічная зона. Адсюль родам
першыкасманаўтзбеларускімі
караняміПётрКлімукібеларус
кая лёгкаатлетка, алімпійская
чэмпіёнкаЮліяНесцярэнка.

Нанаступныдзеньугорадзе
надБугамадбыўсядоўгачаканы
карнавал.Ёнатрымаўсянеменш
захапляльным, чым бразільскі.
(Танцоры, якія ўдзельнічалі ў
сапраўдных бразільскіх карна
валах,пачутках,быліінабрэсц
кім.)УшэсціішліімузыкізБе
ларусі,Казахстана,Расіі,Латвііі
Польшчы,якіяпрыехалінаМіж
народны парад аркестраў краін
СНД.Шоуцягнуласякаля2 га
дзін. Гледачоў здзівіла разна

стайнасць касцюмаў артыстаў,
якія прадстаўлялі не толькі Бе
ларусь,алеііншыякраіны.

Музычнагістарычны кан
цэрт “Міленіўм”, які адбыўся
вечарам на Вяслярным канале,
нагадаў гледачам пра ўсе вехі
развіцця горада: у XІ стагоддзі
гэта быў гандлёвыцэнтр і крэ
пасцьнапамежжызпольскіміі

літоўскіміўладаннямі.УXІV—
XVІ стагоддзях Бярэсце пера
ўтварыласяўадзінзбуйнейшых
гарадоўВялікагаКнястваЛітоў
скага.Магдэбургскае права яно
атрымала ў 1390 годзе. У шоу
ўдзельнічалакаля400артыстаў,
танцораў, спевакоў, гімнастаў,
цыркачоў. У канцы ўсе высту
поўцывыйшлінасцэну,кабпра

спявацьсвоеасаблівыгімнгора
ду“Слаўся,Брэст!”.

Упамяць1000годдзя гора
даваўсіххрамахпрайшлаБос
каялітургіяіпадзячнымалебен.
Велічныюбілейабвяшчалізва
нырозныхканфесій.

Нанаступныдзеньраспача
лася фестывальная праграма.
Фестываль сяброўства, фесты
валь вулічных тэатраў “Белой
Вежи”, фестываль паветраных
змеяў— усіх і не пералічыць.
Апоўначы на Вяслярным ка
нале разгарнуўся “Фестываль
фарбаў”.

Гукісвятазаціхлі.Алегорад
яшчэдоўгабудзепамятацьпра
юбілей.УнапамінакабімБрэс
тузастануццановыпуцеправод
Заходніабыход,першыўгора
дзе“Макдональдс”,рэканстру
яваны тэатр лялек, узноўлены
“Гарадскі сад” і шмат іншых
новых будынкаў, мастоў і доб
раўпарадкаваныхвуліц.

Ган на Ла гун

спадчына

Факсімільнае выданне Бе
расцейскай або Радзівілаўскай
Біблііпершыміўбачыліжурна
лісты на прэзентацыі ў Прэс
цэнтры Дома прэсы ў Мін
ску. Выпуск знакамітай кнігі
прымеркаваны да 1000годдзя
Брэста, над праектам працава
лі спецыялісты Нацыянальнай
бібліятэкі.

Што нам вядома пра кнігу?
Што выдадзена была яна 4 ве
расня1563годаўБерасцейскай
друкарні па загадзе і на сродкі
берасцейскага старасты, канц
лера Вялікага Княства Літоў
скага князя Мікалая Радзівіла
Чорнага (1515–1565), які быў
евангельскім хрысціянінам.
Берасцейская Біблія ўключае
тэксты, перакладзеныя з моў
арыгінала, іўрыта і грэчаскай,
на літаратурную польскую мо
ву. Кніга стала першай поўнай
Бібліяй ва Усходняй Еўропе.
АФранцыскСкарына ўПразе,
дарэчы, друкаваў няпоўны ва
рыянт Святога Пісання. Такой
вялікайкнігіпатымчасеніхто
не выдаваў. І толькі берасцей
скаядрукарня,тадыадназнай
лепшых,узяласязатакуюпрацу.

“БерасцейскаяБібліяўXVІ
стагоддзі была сімвалічнай
кнігай,— расказаў на прэзен
тацыі аўтар даследаванняўпра
яе Аляксандр Суша, намеснік
дырэктара Нацыянальнай біб
ліятэкі,каардынатарінавуковы
кіраўніквыдання.—Усешлях
цічыназемляхБеларусі,Літвы,
Польшчы яе хацелі набыць і
мець у сябе.Яныперадавалі ў
пасаг дочкам не сукенкі і гро
шы,агэтуюкнігу”.Ёнудаклад
ніў: даследчыкі прааналізавалі
абставіны з’яўлення фаліянта,
большменш дакладна ўста
навілі імёны перакладчыкаў.
Знойдзены некаторыя асобні
кі, вывезеныя за межы Бела
русі. Ёсць, заявіў культуролаг,
23 прычыны, каб лічыць кнігу

феноменам нашай культуры,
хоць і адной дастаткова, каб
яе перавыдаць. Хутка будуць
надрукаваны і даследаванні
пралёсБерасцейскайБібліі—
аяныспатрэбіліся,бопасвеце
захоўваеццаўсягокаля40асоб
нікаў арыгінала, і тыя няпоў
ныя:зразрозненыхаркушаў.

За аснову для выпуску фак
сіміле ўзялі кнігу, якая раней
утрымліваласяўпрыватныхзбо
рах Багуслава Радзівіла (1620–
1669),унучатагапляменнікаМі
калаяРадзівілаЧорнага.Багуслаў
сабраўуСлуцкуархіўібібліятэ
ку, дзе зберагаліся каштоўныя
рукапісы, а таксама знакаміты
Радзівілаўскі летапіс і Берас
цейскую Біблію. “Там найлепш
яна захавалася,— патлумачыў
Аляксандр Суша.— Да таго ж
гэтанепростарадзівілаўскаевы
данне,айкнігазрадзівілаўскай
бібліятэкі”. Цяпер арыгінальны
асобнікзберагаеццаўПольшчы.
Яго лічбавая копія выкарыстана
длявыпускуфаксіміле.

КабфаксімільнаяБерасцей
скаяБібліявыглядалагэтакжа,
якуXVІстагоддзі,правяліда
следаваннеімайстрыкнігадру
кавання, мастакі, афарміцелі.
Кіра Сліжыкава, артдырэктар
Выдавецкага дома “Сегмент”,
дзе друкавалі Біблію, расказа
ла: сучасныя майстры захавалі
старажытныя тэхналогіі выда
вецкай справы. Усе элементы
кнігі злучаюцца і мацуюцца
міжсабойгэтакжа,якнекаль
кі стагоддзяў таму.Нават фур
нітура кнігі такая ж прыгожая
і функцыянальная, як і ў тыя
часы.Вытрыманаістылізацыя.
Сучасныя друкары ўзнавілі
старажытную тэхніку ручнога
фарбаванагаабрэзу(абрэзкнігі
спецыяльнапафарбаваныўглы
бокія зялёны і залаты колеры).
Для афармлення старонак вы
карысталі стыль “караед”, які
быўвядомыстаражытныммай

страм.Надпраектампрацавала
каля10супрацоўнікаў.

Журналістампрадставілідва
варыянты Берасцейскай Бібліі,
адрозныя па афармленні і кош
це. У адным фаліянце на вок
ладцы — натуральная скура,
на другім — сінтэтычная, але
падобная. Першая кніга, зразу
мела, каштуе больш: яе ацанілі

прыкладна ў 1,5 тысячы еўра
(каля3,5тысячыбеларускіхруб
лёў).Выпушчанаўжо11асобні
каў, адзін застанецца ў Нацы
янальнай бібліятэцы. Астатнія
перададуць у падарунак Брэсц
каму гарвыканкаму: у дзень
святкавання1000годдзяінацы
рымоніінаданняБрэстустатуса
культурнайсталіцыСНД.(Дарэ
чы, помнік “Берасцейская Біб
лія” ўсталявалі ў горадзе яшчэ
ў 2017 годзе.)Такі дарагі пада
рунакстаўмагчымымдзякуючы
дзяржаўнапрыватнаму супра
цоўніцтву. Каля 10 тысяч еўра
на выпуск факсіміле даў “Бел
нафтастрах”, які і раней быў
мецэнатам значных культурных
падзей.АнатольЧайчыц,генды
рэктар фірмы, сказаў: кампанія
можадапамагчынашайдзяржа
ве выкупіць у прыватных ула
дальнікаўісамарыгіналБерас
цейскай Бібліі пры ўмове, што
цананебудзеспекуляцыйнай.

Выпуск факсімільнага вы
дання для культуры Белару

сі — вялікая падзея. Дагэтуль
поўнага такога выдання краіна
немела.УфондахЦэнтральнай
навуковай бібліятэкі НАН імя
ЯкубаКоласаіБрэсцкайаблас
нойбібліятэкіімяМаксімаГор
кагазахоўваюццадваняпоўныя
асобнікіарыгінала.Розныяарку
шыможназнайсціўпрыватных
калекцыянераў.“Мыгатовы,як
іМікалай РадзівілЧорны, калі
задумваўдрукаваннеБібліі,зра
біць праект агульнадаступным.
Калібудзезацікаўленасцьзбоку
дзяржаўныхструктурціпрыват
ных асоб — будзем друкаваць
фаліянт па замове”,— казаў
напрэсканферэнцыіАляксандр
Суша.Большасцьфаксімільных
выданняў у Беларусі выдаецца
тысячнымі накладамі. Зразуме
ла, што вялізная Берасцейская
Біблія будзе выпушчана ўмен
шайколькасці.

Развянчаў навуковец і нека
торыя легенды, звязаныя з кні
гай.Скажам,памылковалічаць,
нібыта сын Мікалая Радзівіла

Чорнага (яго зваліМікалай Ра
дзівіл Сіротка), як католік, за
гадаў сабраць пратэстанскія
брэсцкія выданні бацькі ды
спаліць іх у дварыНясвіжскага
замка.АляксандрСушаўпэўне
ны: Радзівілы не палілі Святое
Пісанне,датагожніколінезні
шчаліпрацусваіхпапярэднікаў.
Другая легенда звязаная з аб’
ёмам кнігі. У многіх энцыкла
педычныхдаведніках80хгадоў
няправільна падлічана коль
касць аркушаў Берасцейскай
Бібліі. Сёння называецца такая
лічба:каля1500аркушаў.Звяза
нагэтазтым,штоСтары іНо
вызапаветыўкніземаюцькож
ны сваю асобную нумарацыю,
а некаторыя аркушы ў пачатку
кнігінаогулнепранумараваныя.

Як бачым, у Беларусі
ўзнаўляюць у памяці старонкі
забытага арыгінала. Значнасць
падзеі павінны ацаніць у пер
шуючаргувернікі.

Ган на Ла гун.
Фо та аўтара.

Велічнасць Берасцейскай Бібліі

Званы абвясцілі 1000 гадоў

б
ел

та

Уз ноў ле ны пом нік эпо хі Рэ фар ма цыі — гэ та най пры го жая і най вя лі кая кніж ка ў на шым ча се: 
у яе 1500 ар ку шаў, а ва га — 15 кі ла гра маў

СПАДчыНА

ЮбіЛей

Факсімільнае выданне Брэсцкай Бібліі 
прэзентуецца ў Доме Прэсы

Сцэна з Бібліяй у пастаноўцы “Міленіўм”
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ПовязьчАСоў

тэрыторыяСяброўСтвА

убеларусаўеўпаторыі
ўсябрах—людзірозных
нацыянальнасцяў.Сярод
іхікарэйцы,якіямараць
стварыцьугорадзесваю
суполку.

Выбіраць сяброў па нацыя
нальнасці — не лепшая, пага
дзіцеся,жыццёваятактыка.Мы
ж,беларусыЕўпаторыі,адладж
ваем стасункі з прадстаўніка
мі розных народаў. Запрашаем
іхнасваеімпрэзы.Такбылой
напярэдадні Дня Расіі, які ад
значаецца штогод 12 чэрвеня:
Беларуская нацыянальнакуль
турнаяаўтаномія“Крым—Бе
ларусь”правялаімпрэзу“Тале
рантнасць — дарога да міру”.
Сабраліся мы ў зале “Дружбы
народаў” бібліятэкі імя Лесі
Украінкі—тамтрадыцыйнала
дзімсустрэчы.Уходзеімпрэзы
мы былі ўсе як адзінае цэлае:
панастроі,пачуццяхлюбовіда
Расіі,уякойдаўножывем,іда
роднайБеларусі.Дарэчы,іпес
ні ўнас гучалі як рускія, так і
беларускія. Спявалі Святлана
Пылева,ЛюбоўМакіна,Марыя
Гудзь,НаталляСмірнова,Але

на Прынь, Уладзімір Васільеў,
АляксандрТусаў.

Унашайсуполцыпануедух
творчасці. Паэт Рыгор Кашан
скі чытаў свае новыя вершы
праРасію,Беларусь.Уіхаўтар
разважае пра высокі сэнсжыц
ця сваіх сучаснікаў, хуткаплын
насць часу, хараство прыроды
роднагакраю.Мастачказбела
рускіміродавымікараняміАле
наПрыньпаказваласваепрацы
сябрам суполкі, цікавілася: як
вам?Мы,вядомаж,яетворчасць
падтрымліваем!Аяшчэ—жар
ты,гумар,вясёлыяпрыпеўкізаў
сёдызнамі.НагэтыразМарыя
Гудзь, якая родам зГомельскай
вобласці, выдатнаспявалапры
пеўкіякпаруску,такіпабела
руску.Марыя,дарэчы,самажіх
складвае,уяерадкахёсцьзапал
шчырыхпачуццяў,тонкіяасацы
яцыі,напорыстасць.

У гасцях на імпрэзе ў нас
былікарэйцы:стрыечныябраті
сястраЭдуардЦяніУльянаКім.
Яныўжодаўніясябрыбеларусаў.
ЭдуардМіхайлавічспяваўкарэй
скіяпесні, асабліва спадабалася
нам жартоўная “Алмазная га

ра”: нават спрабавалі вывучыць
прыпеў. Ульяна расказала пра
карэйскія традыцыі, адметнас
цінацыянальнайкухні.Янама
рыцьстварыцькарэйскуюнацы
янальную суполку ўЕўпаторыі,
апакульразамзцёткайдаглядае
маму, Кацярыну Кім: ёй сёлета
будзе90гадоў.Адусёйдушыжа

даем Кацярыне Георгіеўне Кім
здароўя,добраганастрою.

Згадалася мне, як пачына
лася наша дружба з карэйцамі.
Дамянеякгалоўнайрэдактаркі
часопіса “Крым — Беларусь”,
кіраўніцы беларускай суполкі

звярнуласяжыхаркавёскіНагін
скаеПрыморскагакраюКацяры
наКімзпросьбайдапамагчыёй
знайсціжыллёўЕўпаторыі.Збі
ралася купіць, каб потымпера
ехацьіжыцьтут.Аказалася,што
нумары часопіса “Крым— Бе
ларусь”, прысвечаныя Еўпато
рыі,даслаўёйпляменнік,лекар
ЭдуардЦян.Ёнбываўунашым
горадзекурорце, таксама хацеў
стацьягожыхаром.Штож,мы

знайшлі варыянты. Кацярына
Георгіеўна прыязджала ў Еўпа
торыю,выбралатое,штоёйпа
дышло.Азааднойпасябравалаз
беларуcамі.Яемыахвотнапры
няліўкампанію,акружылікло
патаміўвагай,шматрасказвалі

праЕўпаторыю.Наватзапрасілі
ў сваю калону на традыцыйны
парадуЕўпаторыі—перадад
крыццёмкурортнагасезона:тое
былоўканцыкрасавіка2017га.
Дарэчы, Кацярына Георгіеў
на — Герой Сацыялістычнай
працы,цікаваясуразмоўца.Пас
ляпарадажартавала:“Яадчула
сябесапраўднайеўпатарыйкай!”
І дадала карэйскую прыказку:
“Дакагодушаляжыць,датагой
ногінясуць!”.

Потымнашастарэйшаясяб
роўка вярнулася ў Прыморскі
край, каб канчаткова пераехаць
уЕўпаторыю, дзе ў яе ўжо з’я
вілісядобрыясябры.Мыгатовы
дапамагчы ёй тут асвоіцца, па
любіцьгорадтак,яклюбяцьяго
мясцовыябеларусы.Цяперсям’я
Кімжывеўдомепавул.Інтэрна
цыянальная,109, і сябрамзруч
на прыходзіць на нашы імпрэ
зы ў згаданую бібліятэку (дом
№149патойжавуліцы).Амы
несупраць,калійдлякарэйцаў
уЕўпаторыізала“Дружбынаро
даў”станетаксамасваёй.

Дзі на Шаў чэн ка,
кіраўніцаБеларускай

нацыянальнакультурнай
аўтаноміі“Крым—

Беларусь”,г.Еўпаторыя

На парадзе ў Еўпаторыі Кацярына Кім разам з беларусамі 

Да ка го ду ша ля жыць...

Моладзевыактыўівакальны
ансамбль“Каданс”зСамарскай
абласной грамадскай арганіза
цыібеларусаў і выхадцаў зБе
ларусі “РускаБеларускае Бра
тэрства 2000” паўдзельнічалі
ў свяце “Яблычны Спас”, якое
прайшло ў Самары 19 жніўня.
Удзел у свяце беларусы пры
свяцілі памяці Алеся Жаўрука
(Аляксандра Сінічкіна) — бе
ларускагапаэта,якізагінуўпры
абаронеСталінграда23жніўня
1942года.“Мигильвек—уже
незналниктотам,/Сколькомол
ча пролежали мы,/ Доверяясь
дышащим сугробам/ Посреди
морозящейзимы…”—такупе
ракладзеІзяславаКатляровагу
чацьрадківершаАлесяЖаўрука
“Ружа”,напісанагаў1942мпад
Мажайскам,змешчанагаў“Ли
тературной газете” https://dom
knіg.com/read_341082–30.

Прэзідэнтбеларускайсупол
кі ІрынаГлускаянагадала,што
юбілей—75гадоўВызвалення
Беларусі—сёлетаадзначаюцьі
наВолзе:“Напачаткугодамо
ладзевыактыўсуполківыступіў
з ініцыятывай: усе свае імпрэ
зыладзіцьпаддэвізам“Иславу
мужествупоём”,прысвячацьіх
воінамбеларусам, якія загінулі
заРадзіму.

Алесь Жаўрук мала пра
жыў—нарадзіўся ён 19жніў
ня 1910 года ў горадзе Сянно,
цяпер Віцебшчына, але зрабіў
шмат:загінуў,змагаючысязво
рагам…Імыаддаемямуданіну
памяці,павагі”.

СвятаПраабражэннеГаспод
няе,ународзеЯблычныСпас,—
увялікайпашанеўбеларусаў,са

святамспалучанашматнародных
звычаяў,прыкметаў.Уцарквуня
суць асвячаць яблыкі ды іншыя
плады.Паслятагоіхможнаесці,
а раней забаранялася. Асабліва
жанчынам,уякіхпамерлідзеці.
Лічылася: у Яблычны Спас Бог
ціБожаяМаціраздаепамерлым

дзеткампаяблычку.Ранейнеслі
асвячоныя яблыкі й на могілкі,
кабпакласціпамерлымсваякам,
раздаваліжабракаміхворым.

Паслясвяталетаідзенаспад,
пачынаюццавосеньскіяработы:
капаюць бульбу, сеюць азімыя.
Траўнікі стараліся нарыхтаваць
дагэтагаднялекавыятравы.Бе
ларусы лічылі Яблычны Спас
днёмадлётуўвырайбуслоў.Зтае
нагодыёсцьнароднаяпрыкмета:
калібуслыпачыналірыхтавацца
давылетузатыдзеньдаСпаса,то
зімабудзе ранняяймарозная, а
вяснацёплая.Каліжрыхтуюцца
даадлётупасляСпаса,товосень
будзе цёплая, зіма— позняя, а
вясна—халодная.

Агульнагарадскоесвята“Яб
лычныСпас”—добраятрады

цыянасамарскайзямлі.Дзяку
ючы яму нашы супляменнікі ў
чарговыраздакрануццадасваіх
вытокаў,дзеляццаз іншыміса
мабытнымітрадыцыямібелару
саў.Галоўныясвяточныяімпрэ
зыпрайшлінатэрыторыіСабора
ўімясвятыхроўнаапостальных

Кірыла і Мяфодзія. У вялікім
святочным канцэрце паўдзель
нічалі творчыя калектывы на
цыянальных грамадскіх аб’яд
нанняў вобласці: украінскі хор
“Промінь”, чувашскі ансамбль
“Самараен”(“Самарскікрай”),
дзіцячы тэатр танца “Эклипс”.
Беларусаў рэгіёну прадстаўляў
заслужаны вакальны ансамбль
“Каданс” (мастацкая кіраўніца
ІнаСухачэўская),штодзейнічае
пры суполцы “РускаБеларус
кае Братэрства 2000”. На гэты
развыступілі:АрынаКамісара
ва, Анастасія Гуркіна, Марына
Кашаева, Лізавета Махціенка,
Крысціна Сухачэўская і Юль
яна Буташава. Склад ансамбля
перыядычна зменьваецца.Вось
і Крысціна, малодшая дачка

мастацкай кіраўніцы, спявае ў
асноўным складзе калектыву.
Рэпетыцыі ж у сілу жыццёвых
абставінправодзіцьМарынаКі
рылава, дасведчаная салістка з
музычнайадукацыяй.

У святочнай імпрэзе паў
дзельнічалі актывісты суполкі
ЮліяЦяплянскаяіГеоргійКур
макоў, і, пэўна, больш за ўсіх
атрымаўзадавальненнеадусяго,
што адбывалася, Арцёмка Кур
макоў—найменшызбеларусаў,
народжаныхназямлісамарскай.
Ён частаваў іншых дзетак яб
лыкамі ў памяць пра загінулых
воінаўбеларусаў, апладзіраваў
творчымгуртам,пазіраваўнака
мерудыўсіхвіншаваўсасвятам.
Асалісткі“Каданса”спяваліба
дзёрыябеларускіяйрускіяпесні.
Асабліваўпадабалігледачы“Ля
воніху”йхарэаграфічнуюкампа
зіцыюпадяе,дружнападпявалі
“Кадриль”і“Золотуюярмарку”.
На заканчэнне ж гучала песня
“Гармонік іграе”: “Вось і сёння
Беларусь спявае,/ Пад гармонік
водзіць карагод./ Ад душы гар
моньіграе,/Эх,гуляй,народ…”.
Пасляканцэртагасцейіўдзель
нікаў імпрэзы частавалі асвеча
ныміяблыкамізсамарскіхсадоў,
пірагамізяблычнайначынкай.

Анастасія Гуркіна заўважае:
сёлетанасамарскайзямлівельмі
добрыўраджайяблыкаў.Намжа,
бачачы такое, варта памятаць,
хтоадстаяўдлянасмір,заваяваў
Перамогу. “Раніцай, калі была
службаўхраме,мыздзяўчатамі
запалілісвечкіўпамяцьпратых
воінаў, хто 75 гадоў таму аддаў
свае жыцці за нас,— гаворыць
Анастасія.—Мыадзначаемсвя

ты,радуемсядобрамуўраджаю.
А ў тым ёсць і заслуга воінаў,
якія загінулі на вайне. Мы тое
памятаем,ігэтуюпамяцьбудзем
перадавацьмаладзейшым”.

Рыхтуючыся аддаць даніну
памяційпавагіАлесюЖаўруку,
самарскія беларусы знаёміліся з
ягобіяграфіяй,чыталівершыпаэ
та.ЗнайшлійвосьгэтылістАле
сяЖаўрукажонцы,ЛідзііМіка
лаеўнеСінічкінай:“Ст.Донская,
12июня1942г.Дорогаямояже
нулинька!ПриветсТихогоДона!
Сшолоховскихмест.Вчера, как
ехал сюда, попутчикомоказался
колхозныйтеатрстаницыВешен
ской,организованныйшестьлет
назадШолоховым.Всюдорогув
поездепеликазачьипесни.Уних
замечательный баянист. Сижу
надсамымДоном,икажется,что
сейчас с коромысломи ведрами
выйдет к реке Аксинья, и вер
хомнаконепроскачетбосоногий
Григорий,такой,какойонуШо
лоховавпервойкниге.

СижунадДоном,иещеболь
нейсжимаетсясердцезародной
мойДнепр,замоюмилуюБело
руссию.Ну,родная,ничего,мы
отомстимфашистским собакам
завсеихзверстваизлодеяния.
Обязательно отомстим. Думаю
часто,каждыйденьотебе,очень
скучаю. Целую мою хорошую.
ТвойШура”.

Будзем памятаць: сотні ты
сяч герояў пайшлі ў Вечнасць
маладыміўімябудучыні,уімя
жыццянашчадкаў.Інасзваміў
тымліку.Будземіміганарыцца.
Будзем вартыя Памяці загіну
лых!

Мі ка лай Бой ка

“Яб лыч ны Спас” — тра ды цыя прод каў
Удзел у чар го вай ім прэ зе бе ла ру сы Са мар скай воб лас ці пры свя ці лі па мя ці паэ та-фран та ві ка  
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Салісткі “Каданса” з асвечанымі яблыкамі і пірагамі


