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“Сё ле та ад но з важ ных свят 
Бе ла ру сі гас цін на ві та юць ста
ра жыт ныя Бя лы ні чы, вя до мы 
цэнтр ду хоў нас ці зям лі бе ла
рус кай, ад мет ны ку ток Ма гі
лёў шчы ны з ба га тай гіс то ры яй і 
над звы чай пры го жай пры ро дай, 
зна ка мі ты сва і мі та ле на ві ты мі 
твор ца мі. Упэў не ны, гэ тыя ве
рас нёў скія су стрэ чы — доб рая 
пад ста ва для кож на га з удзель
ні каў Дня пісь мен ства яшчэ раз 
зра зу мець, што бе ла ру саў, яко
га б по гля ду яны ні пры трым
лі ва лі ся, заў сё ды аб’ яд ноў ва
юць мат чы на мо ва, адзі ны лёс 
і Баць каў шчы на. І гэ ты каш тоў
ны скарб мы па він ны збе раг чы 
для на шчад каў”, — га во рыц ца ў 
ві таль ным сло ве ад Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, якое ў ча се ад крыц

ця свя та за чы таў на мес нік кі раў
ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Анд рэй Кун цэ віч.

Жы ха ры Бя лы ні чаў свае гіс та
рыч ныя й ду хоў ныя каш тоў нас ці 
з лю боўю на зы ва юць “Ся мю цу
да мі Бя лы ніц кай зям лі”. У ча се 
свя та іх ін ста ля ва лі на ін тэ  рак
тыў най пля цоў цы “Край бе лых 
на чэй”. Гос ці змаг лі па ба чыць 
цу да твор ную іко ну Ма ці Бо жай 
Бя лы ніц кай, гар ма ту ча соў Ай
чын най вай ны 1812 го да, жы ва
піс ныя па лот ны мас та ка Ві толь да 
Бя лы ніц ка гаБі ру лі, ста ра жыт ны 
За поль скі крыж, кас кад з ся мі 
азёр, “Ка меньле кар” зпад вёс кі 
Пад зе ві чы ў пра ек цыі, да ве дац ца 
пра га ю чаю “ва ду ад Фя до ры”.

Ёсць свед чан ні, што пер шы 
цуд з ся мі пе ра лі ча ных, іко на 

Ма ці Бо жай Бя лы ніц кай, ва ло
дае аца ляль ны мі ўлас ці вас ця мі. 
Ёй па кла ня юц ца і ка то лі кі, і пра
ва слаў ныя. Цу да твор ны Бя лы
ніц кі аб раз для ўсход няй Бе ла
ру сі вя ка мі быў та кой жа вя лі кай 
свя ты няй, як і Жы ро віц кая іко на 
Ма ці Бо жай для за ход ня га краю. 
Аб раз на ват ува соб ле ны на гер
бе го ра да Бя лы ні чы. У Дзень 
бе ла рус ка га пісь мен ства ў яго 
го нар ура чыс та ад кры лі скульп
тур ную кам па зі цыю: брон за вую 
іко ну Ма ці Бо жай Бя лы ніц кай 
у аб дым ках тры мае гра ніт ны 
анёл, кры лы ў яко га ство ра ны ў 
сты лі бе ла рус кай вы ці нан кі.

Воб раз вес ту на з ня бё саў аў
тар, ма гі лёў скі май стар Аляк
сандр Мінь коў, аб раў для скульп
ту ры не здар ма. Ка та ліц кія вер ні кі 
ўпэ ўне ны, што іко ну Ма ці Бо жай 
Бя лы ніц кай на пі саў анёл, які пад 
вы гля дам пі ліг ры ма з’я віў ся ў 
Бя лы ніц кім кар ме ліц кім кляш та
ры не ўза ба ве пас ля па бу до вы яго 
ў 1624 го дзе. Па вод ле ж пад ан няў 
пра ва слаў ных, яе ў гэ тую мяс цо
васць пры нес лі ма на хі з Кі е ва. (Гл. 
пра тое: “Мес ца бе лых на чэй на 
Дру ці” — ГР, 31.08.2020. — Рэд.) 
Скульп ту ра ўзве дзе на не па да лёк 
ад царк вы ў го нар Іко ны Бя лы
ніц кай Бо жай Ма ці, па бу да ва най 

у 1990 го дзе. На свяце ля хра ма 
прай шоў кан цэрт ду хоў най му
зы кі з удзе лам зва на роў Мінск ага 
ду хоў на га ву чы лі шча, ар тыс таў 
Ма гі лёў скай га рад ской ка пэ лы, 
ака дэ міч ных ха роў аду ка цый
ных уста ноў воб лас ці. У царк
ве ж прай шла свя точ ная служ ба, 
ура чыс тае за паль ван не Свя то
га агню. Жы ва твор ны Агонь ад 
Гро ба Гас под ня га на лам пад
кі й свеч кі пры ха жан пе рад алі 
ўдзель ні кі Між на род най на ву ко
ваасвет ніц кай экс пе ды цыі “Да
ро га да свя ты няў”. Яны здзейс
ні лі й Хрэс ны ход ва кол царк вы. 
➔ Стар. 6

Прадаўжэнне аповеду пра мясціны 
пад Наваградкам ды Баранавічамі, 
дзе набіраўся моцы старажытны 
шляхецкі род, з якога паходзіў 
хірург Валянцін Война-Ясянецкі. 
Ён жа — архіепіскап 
Сімферопальскі і Крымскі Лука, 
праслаўлены ў 2000-м годзе 
праваслаўнай царквою як святы.

У тэкс це “Кры ні ца ёсць пры Ясян цы” 
(ГР, 15.06.2020) мы рас ка за лі, ча му Ва
лян цін Вой наЯся нец кі пры хоў ваў за са
вец кім ча сам вест кі пра свой шля хец кі 
ра да вод. Спа сы ла лі ся на да сле да ван не 

На тал лі Ма гер “История ро да Ясенецких
Вой но, пред ков святителя Луки”, з яко га 
вы ні кае: свя ты ар хі епіс кап і хі рург па па
хо джан ні быў бе ла ру сам, а яго ныя прод кі, 
шлях ці чы Вой наЯся нец кія, жы лі на зям
лі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га не ад но 
ста год дзе. За ад но раз ва жа лі, што даў ней
шая Літ ва — гэ та й та га час ная Бе ла русь, 
а мно гія шля хец кія ро ды лі тоў скія — ста
ра жыт на бе ла рус кія. І што зем лі Чар ні га
ваСе вер скія, ад куль па хо дзі лі за сна валь
ні кі ро ду Вой наў, ужо ў 1360–70я га ды, 
як і Кі еў, увай шлі ў склад ВКЛ, на шай 
ста ра жыт най дзяр жа вы. Тое важ на ў кан
тэкс це раз мо вы пра ка ра ні ро ду свя то га. 
За кон чы лі тэкст згад кай пра дзе да свя то
га Лу кі Крым ска га: Ста ні сла ва Іо сі фа ві ча 
Вой нуЯся нец ка га. Той на ра дзіў ся ка ля 
1820 го да, быў па том ным шлях ці цам Ма
гі лёў скай гу бер ні — на той час ужо ра сій
скай. І род Вой наЯся нец кіх, гер бу “Га кі”, 

быў збяд не лым, бо інакш як ака заў ся б 
вяль мож ны пан, дзед Стась, на па ча так 
ХХ ста год дзя — млы на ром у Сен нен
скім па ве це? Да рэ чы, вось бы ад шу каць: 
у якім кан крэт на па се лі шчы? Маг чы ма, 
той млын ці яго ныя па рэшт кі яшчэ не як 
збе раг лі ся. Толь кі ў проз ві шчы, пі са лі мы, 
і жы ла па мяць пра бы лую моц, пра бы та
ван не ў ро да вай ся дзі бе Яся нец.

Зрэш ты, раз ва жаю ця пер, не толь кі 
ў проз ві шчы! Бо й ге ны ж, як ка жуць, 
паль чы кам не раз ма жаш, і шля хет насць 
ду шы, што пе рад аец ца ў спад чы ну з ро
ду ў род — не вы ні шчыш, па зба віў шы 
ча ла ве ка яго най ма ё мас ці. А й на ват 
сва бо ды, як тое бы ло за са вец кім ча сам 
з Ва лян ці нам Вой наЯся нец кім. Яго ж 
у 20–40я га ды не раз арыш тоў ва лі, тры 
ра зы вы сы ла лі ў Сі бір: зза рэ лі гій ных 
пе ра ка нан няў ды іх ад кры та га вы яў лен
ня, свя та рскай дзей нас ці.➔ Стар. 7
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Месца сілы — Ясянец

Цу ды зям лі Бя лы ніц кай
Ста лі цай Дня бе ла рус ка га пісь мен ства-2020 быў горад Бя лы ні чы

Архіепіскап Сімферопальскі 
і Крымскі Лука

Навукова-асветніцкая экспедыцыя “Дарога да святыняў” на Бялыніцкай зямлі

Урачыстае адкрыццё скульптуры ў гонар 
іконы Маці Божай Бялыніцкай 
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За дзень да свя та, 5 ве рас ня, у Нар
вскім бе ла рус кім та ва рыст ве “Сяб ры” 
ла дзі ла ся куль тур наасвет ніц кае свя
та. Са бра лі ся мы з сяб ра мі ў га рад
скім До ме на ро даў, пры чым Дзень 
бе ла рус ка га пісь мен ства ўпер шы ню 
ад зна чаў ся ў Эс то ніі. Спа дзя ем ся, та
кі па чын пад тры ма юць на да лей так
са ма ін шыя бе ла рус кія су пол кі све ту.

З ві таль ны мі сло ва мі да пры сут
ных у за ле звяр ну лі ся Пер шы сак
ра тар Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Эс то ніі 
Аляк сандр Та тар кін, на мес ні ца стар
шы ні Га рад ско га схо ду На рвы Ла ры
са Але ні на, кі раў нік “Круг ла га ста ла” 
на цы я наль ных мен шас цяў па ве та 
ІдаВі ру маа Аляк сандр Дус ман, ды
рэк тар ка на рвска га До ма эс тон скай 
мо вы Ган на Фа ра фо на ва. Мы ж, як ар
га ні за та ры ім прэ зы, рас па вя лі гас цям 
і гле да чам пра слаў ную гіс то рыю ста
наў лен ня бе ла рус ка га пісь мен ства, 
па ка за лі тэматычную ві дэа пад бор ку.

Вар та пад крэс ліць адзін важ ны 
мо мант. На фо не ўзрос та ва га, мож на 
ска заць, кры зі су ў шэ ра гах на цы я
наль накуль тур ных та ва рыст ваў На
рвы мы за апош нія два ме ся цы зла
дзі лі ўжо трэ цюю ім прэ зу з удзе лам 
вуч няў моў на га лі цэя На рвы. Ак ты
віст ка “Сяб роў” Тац ця на Ма ка ран ка 
(ува хо дзіць у склад праў лен ня, сцэ на
рыст карэ жы сёр і вы клад чы ца моў на

га лі цэя) па сту по ва й крэ а тыў на пры
цяг вае на ву чэн цаў да су мес ных з на мі 
пра ек таў. Каш тоў ны до свед! 

З на го ды Дня бе ла рус ка га пісь мен
ства Тац ця на рас па вя дае: “У На рве 
ёсць тра ды цыя: што год у маі пра хо
дзіць кон курс мас тац ка га пе ра кла ду. 
Вуч ні школ, гім на зіс ты пе ра кла даюць 
тво ры з рус кай мо вы на эс тон скую ды 
на ад ва рот. А на па чат ку жніў ня мне 
прый шла дум ка: ча му б не па спра ба
ваць пе ра кла даць і бе ла рус кія вер шы 
так са ма! Толь кі дзе іх возь меш? На
да лей мяр ку ем звяр тац ца да ін тэр нэт
рэ сур саў. А на гэ ты раз я звяр ну ла ся 
да Свят ла ны Пан фі лё нак, на стаў ні цы 
рус кай мо вы й лі та ра ту ры на ша га лі
цэя. І яна, да рэ чы, ад на з ар га ні за та
раў кон кур су. Свят ла на з ах во тай па
га дзі ла ся на пер шых уро ках пра вес ці 
та кі, на за вем яго, экс пе ры мент. І вось 
ужо на свя це ў го нар Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства ў На рве быў прад стаў ле
ны мас тац кі пе ра клад вер ша Ва сі ля 
Віт кі “Бе ла русь”. Пе ра клад зра бі лі 
адзі нац ца ці клас ні кі Яў ге нія Раз га ня
е ва ды Кі рыл Ня фё даў”.

Вер шы на бе ла рус кай мо ве ў ча се 
ім прэ зы чы та лі Аляк санд ра Ме ліс ды 
Ма рыя Ярош кі на, так са ма вуч ні На
рвска га моў на га лі цэя. Су пол ка “Сяб
ры” зла дзі ла й кон курс ма люн каў на 
тэ му “Дзень бе ла рус ка га пісь мен
ства”, прычым ма люн кі пе ра мож цаў 
бы лі прад стаў ле ны ў за ле, каб усе іх 
па ба чы лі.

З він ша ван ня мі на ім прэ зу пры
еха лі прад стаў ні кі Бе ла рус кай гра
ма ды БЭЗ з го ра да Йых ві, прый шлі 
на рві ця не з поль ска га клу ба “Па ла
нэз”, та ва рыст ва “Над еж да”, яў рэй
скай аб шчы ны На рвы, та ва рыст
ва “Русич”, уз бек ска га та ва рыст ва 
“Согдиана”, та ва рыст ва сла вян скіх 
куль тур “Свя то гор”, та ва рыст ва “На
рва маа”. Вы ступ лен ні ўсіх твор чых 
гур тоў цёп ла бы лі су стрэ тыя ў за ле. 
Па ка ры лі гле да чоў юныя тан цо ры з 
а нсамб ля на род на га тан ца “На рва”: 
яны так хвац ка вы ка на лі бе ла рус кія 
тан цы “Ве ся лу ху” й “Ля во ні ху”. Кі
руе юны мі та лен та мі На тал ля Ба раў
ко ва.

Свя та ад бы ло ся! Пры чым атры
ма ла ся ка ла рыт ным, шмат на цы я
наль ным і, як паз ней ка заў Аляк сандр 
Та тар кін, дзве га дзі ны пра ля це лі 
на ад ным ды хан ні. Вы со кая ацэн ка 
прад стаў ні ка Баць каў шчы ны на тхняе 
“Сяб роў” і да лей пра ца ваць на ка
рысць па шы рэн ня бе ла рус кай куль
ту ры.

ВіктарБайкачоў,  
г. На рва, Эс то нія

Ле тась лі та ра тур ная Укра і на ад зна чы ла 90год дзе з дня 
на ра джэн ня вя лі ка га паэ та су час нас ці Дзміт ра Паў лыч
кі — Ге роя Укра і ны, лаў рэ а та Шаў чэн каў скай ды шмат
лі кіх ін шых між на род ных прэ мій. Доб рым па да рун кам 
пры хіль ні кам вы со ка га та лен ту ў Бе ла ру сі 
да юбі лею жы во га кла сі ка ста ла й вы дан не 
яго най кні гі “Вы бра ныя вер шы” ў “ко ла
саў скай” се рыі “Паэ ты пла не ты”.

“Я ўсё жыц цё жа даў сва бо ды,/ Чу жую 
ўла ду не лю біў./ Ча му ж на шый ны крыж з 
ка ло ды/ Не зняў, як вя зень, не згу біў?/ Ня ма 
ім пе рыі ако ваў,/ Ды во лі для мя не ня ма,/ Па
куль не зняў я з род най мо вы,/ З на ро ду на ша
га — яр ма”, — так на пі саў Дзміт ро Паў лыч ка 
ў 2009 го дзе. Ён — яшчэ й вя до мы дзяр жаў
ны дзя яч, адзін з за сна валь ні каў На род на га 
Ру ху Укра і ны, пер шы кі раў нік Та ва рыст ва 
ўкра ін скай мо вы імя Та ра са Шаў чэн кі.

У твор чай скарб ні цы паэ та — мно гія 
кні гі пе ра кла даў су свет най паэ зіі: “Су свет
ны са нет” (1983), “Ан та ло гія сла вац кай паэ зіі XX ста год
дзя” (1997), “Са не ты” У. Шэкс пі ра (1998), “50 поль скіх паэ
таў” (2000), “Паэ зія” Ха сэ Мар ці (2001), “Ма лая ан та ло гія 
хар вац кай паэ зіі “ (2000)... Пе ра кла даў Дзміт ро Паў лыч ка 

й тво ры бе ла рус кіх май строў сло ва: Ян кі Ку па лы, Мак сі ма 
Баг да но ві ча, Ры го ра Ба ра ду лі на ды ін шых.

У но вую бе ла рус кую кні гу ўкра ін ска га паэ та ўвай
шлі пе ра ўва саб лен ні, здзейс не ныя Мі ха сём Скоб лам, Ге

на дзем Бу раў кі ным, Ян кам Сі па ко вым, 
Ні лам Гі ле ві чам, Ры го рам Ба ра ду лі ным, 
Дзміт ром Шчар бі най ды ін шы мі бе ла рус
кі мі пе ра клад чы ка мі. “Ка лі б я стра ціў во
чы, Україна,/ То змог бы жыць, не ба ча чы 
лу гоў,/ Па лес ся і дняп роў скіх бе ра гоў,/ І 
сё лаў пад ахо вай та па лі най./ У цем ры ве 
на чэй і дзён, і сноў/ Я на та ляў ся б мо вай 
са лаў і най,/ І свет, за кры ты чор най па лат
ні най,/ Яс неў бы ад яе свят ліс тых слоў...” 
Гэ тыя сло вы вы маў ле ны паэ там яшчэ ў 
1956 і 1967 га дах (у вер ша — дзве да ты). 
Пе ра кла ды ж з мо вы су сед скай чы та юц ца 
так ар га ніч на — ні бы род ныя сло вы, пра
моў ле ныя кім з на шых твор цаў.

На га да ем, што ў се рыі Вы даў ца Змі це
ра Ко ла са “Паэ ты пла не ты” па ба чы лі свет ужо ка ля 70 (!) 
кніг. Са праўд ная біб лі я тэ ка! Укра ін скую паэ зію прад стаў
ляў яшчэ й Сяр гій Жа дан кні гай “Вер шы”.

СяргейШычко

КОЛА ДЗЁН
У бу ду чы ню — з на ву кай

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ча
кае ад на ву ко вай сфе ры ства рэн ня й раз віц ця но
вых пунк таў рос ту для ўсёй эка но мі кі. Пра тое ён 
га ва рыў на су стрэ чы з ву чо ны мі ў На цы я наль най 
ака дэ міі на вук. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, дзярж
рэ сур сы бу дуць скан цэнт ра ва ныя на раз віц ці 
най больш важ ных і знач ных на прам каў на ву кі, 
эка но мі кі ды са цы яль най сфе ры. “Ча ка ем ад вас 
пра рыў ных рас пра цо вак і но вых ра шэн няў у роз
ных га лі нах: ме ды цы не, сель скай гас па дар цы, 
энер ге ты цы, бу даў ніц тве, жыл лё вака му наль най 
гас па дар цы, ма шы на і пры бо ра бу да ван ні, вы
твор час ці су час ных ма тэ ры я лаў, раз віц ці на на і 
бія тэх на ло гій, асва ен ні кос ма су. У гэ тай аў ды
то рыі ўсе доб ра ра зу ме юць, што на ву ка па він на 
за да ваць трэн ды бу ду чы ні. Ства раць і раз ві ваць 
но выя пунк ты рос ту для ўсёй эка но мі кі”, — ска
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што за апош нія 
га ды ўдас ка на ле ны ўмо вы апла ты пра цы ра бот ні
каў бюд жэт ных на ву ко вых ар га ні за цый, па вы ша
ны сты пен дыі ас пі ран таў і дак та ран таў, уста ноў
ле ны да пла ты да пен сій для тых, хто мае ву чо ную 
сту пень. “Мы бу дзем ру хац ца ў гэ тым на прам ку, 
на коль кі да зво ліць нам эка но мі ка”, — за пэў ніў 
бе ла рус кі лі дар. Акра мя та го, ап ты мі за ва ны па

ра дак ка мер цы я лі за цыі вы ні каў на ву ко ватэх ніч
най дзей нас ці, раз ві ва ец ца за ка на даў ства ў сфе
ры ін тэ ле кту аль най улас нас ці. “Ужо зроб ле ны 
асноў ны крок у бу ду чы ню на ву ко вай пя ці год кі. 
У маі па ва шых пра па но вах за цвер джа ны адзі
ныя пры яры тэ ты на ву ко вай, на ву ко ватэх ніч най 
ды іна ва цый най дзей нас ці”, — да даў Кі раў нік 
дзяр жа вы.

Біб лі я тэ кі:  
па ра транс фар ма цыі

У ча се прэскан фе рэн цыі “Аб раз віц ці біб лі я
тэч най спра вы ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь” на мес нік 
ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ кі Алесь Су ша 
га ва рыў, што ў су вя зі са змя нен нем ін фа п ра цэ саў 
у гра мад стве й біб лі я тэ кі пра хо дзяць скла да ны, 
але вельмі важ ны пра цэс транс фар ма цыі. У кра
і не дзей ні чае звыш 7 ты сяч біб лі я тэк. На прык
лад, на па ча так 2020 го да ў сіс тэ ме Мін куль ту ры 
іх на ліч ва ла ся 2524. Уво гу ле ж біб лі я тэч ны фонд 
кра і ны ўклю чае ка ля 180 млн фі зіч ных да ку мен
таў, а фонд На цы я наль най біб лі я тэ кі — звыш 10 
міль ё наў.

Ад на з но вых тэн дэн цый у раз віц ці біб лі я тэч
най сіс тэ мы — пе ра ход у вір ту аль ную пра сто ру. 
На пры кла дзе НББ Алесь Су ша па тлу ма чыў, што 
яе чы та чы, як і ра ней, пры хо дзяць ва ўста но ву. Ад
нак што год рас це й коль касць вір ту аль ных на вед
ван няў: іх ужо звыш 70 пра цэн таў. “Акра мя та го, 
увесь свет мае маг чы масць да лу чыц ца да са бра
ных на мі ін фа рэ сур саў, у су вя зі з чым па шы ра ец ца 
геа гра фія: у лі ку на шых ка рыс таль ні каў жы ха ры 
Зім баб вэ, Ку а лаЛум пу р, Тан за ніі”, — ад зна чыў 
Аляк сандр Су ша. Да та го ж у біб лі я тэ цы знач на 
раз віў ся спектр ін фа пас луг і рэ сур саў, якія пра да
стаў ля юц ца бе ла рус кім чы та чам. Ад кры ва юц ца 
но выя рэ сур сы ў ан лайндо сту пе, па ляп ша ец ца 
сфе ра вір ту аль на га кан суль та ван ня. “Для лю бо га 
ах во ча га да ступ ная асноў ная на ву ко вая пе ры ё ды
ка, пуб лі ка цыі, ды сер та цыі ды ін шыя да ку мен ты 
з уся го све ту”, — пад крэс ліў Алесь Су ша.

СА СТУЖКІ НАВІН

ПадрыхтаваўІванЖдановіч

ТВОРЧАСЦЬ СЯБРОЎ

Та кія блізкія нам сло вы

РАЗАМ З АЙЧЫНАЙ

Аляксандр Лукашэнка на выставе  
навуковых дасягненняў
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Упер шы ню Дзень  
бе ла рус ка га  
пісь мен ства, ста лі цай 
яко га сё ле та ста лі  
Бя лы ні чы, ад зна чаў ся  
і ў эс тон скай На рве

Спя ва юць на рвскія “Сяб ры”

Адрэдакцыі. З пуб лі ка цыі Вік та ра Бай ка чо ва ў Фэй сбу ку мы да ве да лі
ся, што гу ча ла на свя це пес ня “Га вор ка бе ла рус кая” Мі ха і ла Скрун дзя, са
ма дзей на га кам па зі та ра з Ба ра на ві чаў: спя ваў гурт з та ва рыст ва БЭЗ. Пра 
Еў фра сін ню По лац кую спя ва ла кі раў ні ца БЭ За Зі на і да Клы га. І на шу зна ка
мі тую “Ку па лін ку” вы кон ваў ан самбль Та ва рыст ва славянских куль тур “Свя
то гор”. Бы лі так са ма ін шыя пес ні, тан цы, гу ча лі вер шы пабе ла рус ку.Так 
што ў Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства ў На рве зла дзіў ся са праўд ны дыя лог 
куль тур! І, мяр ку ем, з кож ным го дам бу дзе ён па шы рац ца.

На рва дасылае ў Бя лы ні чы  
прыві тан не
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Сто лін шчы на — поў дзень 
Брэсц кай воб лас ці. Там заў сё
ды зза клі ма тыч ных умо ваў і 
вяс на ра ней пры хо дзіць, і жні
во па чы на ец ца. Маг чы ма, якраз 
та кая ад мет насць і да па маг ла 
ме на ві та Сто лі ну 24 га ды та му 
пры маць удзель ні каў пер ша
га Рэс пуб лі кан ска га свя такір
ма шу “Да жын кі”. Як вя до ма, 
тра ды цый нае свя та хле ба ро баў 
та ды, у 90я, па іні цы я ты ве Прэ
зі дэн та па чы на ла жыць у но вым 
фар ма це.

І сё ле та Сто лін шчы на ста ла 
лі да рам на жні ве. Хле ба ро бы 
ра ё на пер шы мі ў Бе ла ру сі за
вяр шы лі жні во ды не ад клад
ва ю чы на по тым 23 жніў ня ўжо 
зла дзі лі свя такір маш “Да жын
кі”. Пры маў свя та пад ноў ле ны 
да яго аг ра га ра док Ля дзец — 
там і ўша ноў ва лі пра цаў ні коў 
ні вы. А ім га на рыц ца ёсць чым! 
Пад лі ча на ўжо, што кож ны гек
тар збож жа вых даў там амаль 
па 39 цэнт не раў зер ня. У аг
ра прад пры ем стве “Ру бель скі” 
ўво гу ле ўзя лі па 57 цэнт не раў. 
На Да жын ках ад зна ча ла ся, што 
ў боль шай па ло ве гас па да рак 
ра ё на ўра джай насць збож жа
вых пе ра вы сі ла 40 цэнт не раў. 
А ўвесь хлеб ны ка ра вай на Сто
лін шчы не сё ле та па цяг нуў 
больш чым на 70 ты сяч тон!

Як вя до ма, якас ная й доб ра
сум лен ная пра ца — гэ та пер шы 
склад нік Да жы нак. А вось дру
гая іх важ ная па ла він ка спрад
ве ку — гэ та ўмен не вяс коў цаў 
зла дзіць свя точ ную дзею як 
мае быць. Уша на ваць леп шых. 

Даць прык лад тым пра ца ві тым 
гас па да рам, хто га то вы імк нуц
ца да боль ша га. За ад но й та
лен там — спе ва кам, тан цо рам, 
му зы кам — даць сло ва. Гэ та ж 
яны жыц цё на шае ўпры гож ва
юць, ні бы ва лош кі жы та. Бо ка
лі ня ма ў жыц ці ра дас ці, то што 
гэ та за жыц цё? Ка лі жыць не ў 
ра дас ці — аб рыд не хут ка лю бая 
пра ца, на ват вель мі гра шо вая.

Гас цей свя та, якія з ра ні цы 
па ча лі пры бы ваць, су стра ка лі 
ў аг ра га рад ку Ля дзец, на цэнт
раль най ся дзі бе ад кры та га ак
цы я нер на га та ва рыст ва “Ля
дзец кі”, з ка ра ва я мі. Пры чым 
ба дай што ў кож най дэ ле га цыі 
бы лі як пе ра да ві кі жні ва, спе

цы я ліс ты, кі раў ні кі гас па да рак, 
так і твор чыя са ма дзей ныя гур
ты. Мне па шчас ці ла ўба чыць 
так са ма, зды ма ю чы для гіс то
рыі свя точ ную ім прэ зу, і вы
ступ лен ні ар тыс таў вя до ма га 
на Па лес сі на род на га ка лек ты ву 
“Па лес кія зо ры” — ён пры ехаў 
у Ля дзец з Пін ска.

Свя точ ная ка ло на хо ра ша 
прай шла ся па цэнт раль най ву
лі цы аг ра га рад ка. Вось дзе са
праўд ная сі ла па лес кай зям лі! 
А гэ тым лю дзям у пад мо гу — 
су час ная ўбо рач ная тэх ні ка. 
Вы ста ву яе, да рэ чы, зра бі лі ў 
аг ра га рад ку. Мяр кую, мяс цо
вым хлап чу кам на доў га тое за
пом ніц ца ды, маг чы ма, не як і 

паў плы вае на вы бар жыц цё ва га 
шля ху.

Ад кры ваў Да жын кі ў аг ра га
рад ку Ля дзец, а по тым він ша ваў 
пе ра мож цаў жні ва, уру чаў ім 
гра ма ты й дып ло мы Ры гор Пра
та са віц кі, стар шы ня рай вы кан
ка ма. З го на рам за ўсю Сто лін
шчы ну ка заў, што ў ра ё не сё ле та 
два дзя сят кі збож жа ўбо рач ных 
экі па жаў пе ра адо ле лі ты сяч
ны ру беж па на ма ло тах зер ня. І 
мно гія з іх, за кон чыў шы пра цу 
на ні вах сва іх гас па да рак, да па
ма га лі су се дзям: так здаў на па
вя ло ся на Па лес сі. Уво гу ле ж, 
ад зна чыў Ры гор Пра та са віц кі, па 
асноў ных сель ска гас па дар чых 
па каз чы ках ра ён — ся род леп

шых на Брэст чы не. Пе ра мож
ца мі ж пры зна ны аг ра гас па дар
кі “Мань ка ві чы”, “Ру бель скі” 
ды “Це ра бя жоўАг ра”. Вы со кіх 
вы ні каў да бі лі ся й пра цаў ні кі 
гас па да рак “Бе раж ное”,”Ві дзі
бор скі”, сель гас прад пры ем ства 
“Ля дзец кі”. Апош няе што год 
пра цуе з доб рым пры быт кам. 
А ў са мім аг ра га рад ку ста яць за
мож ныя да мы, ра ду юць во ка са
ды, да гле джа ныя ага ро ды. Ужо 
не пер шы год уз на чаль вае сель
гас прад пры ем ства Ула дзі мір Вя
рэ ніч. Яму, і стар шы ні Ля дзец
ка га сель вы кан ка ма Ар ка дзю 
Скраб цу, як гас па да рам ра ён ных 
“Да жы нак”, дзя ка ва лі ўсе ў свя
точ ны дзень за ду шэў ны пры ём.

Да рэ чы, ра зам з Да жын ка мі 
ад зна ча ла ся й свя та аг ра га рад
ка. За вяр шы ла ся ўра чыс тасць 
вя лі кім кан цэр там: на той жа 
сцэ не, по бач з аб ноў ле ным До
мам куль ту ры, вы сту па лі як 
са ма дзей ныя твор чыя гур ты 
ра ё на (“Рэ ха”, “Ка ра год”, “Кір
маш”, “Це ра бя жоў скія ха ра шу
хі”, “Пра лес ка” ды ін шыя), так 
і зга да ныя “Па лес кія зо ры”. 
А га на ро вае пра ва пра вес ці 
ра ён нае свя та “Да жын кі” ў на
ступ ным ужо го дзе атры ма ла 
сель гас прад пры ем ства “Це ра
бя жоўАг ра”.

ВасільКулікоў, 
Сто лін скі ра ён. 

Фо та аўтара.

Дзве палавінкі свята Дажынкі
Першымі ў краіне завяршылі жніво хлебаробы Століншчыны і ўжо адсвяткавалі гэтую падзею

ГЛЫБІНКА

ТРАДЫЦЫІ

Святочнае шэсце па аграгарадку

Прыгожыя прыкметы палескіх Дажынак

Рыгор Пратасавіцкі прыняў Сноп-гаспадар

Віншаванне пераможцаў жніва

Аг ра га ра док Ляс ка ві чы 
Пет ры каў ска га ра ё на 
Го мель шчы ны пры маў 
шос ты па лі ку Між на род ны 
фес ты валь эт на куль тур ных 
тра ды цый “По кліч Па лес ся” 

Па лес се на зы ва юць дзі вос
ным кра ем ні зін і раў нін, ля соў 
і ба лот, пра ця тых шмат лі кі мі 
рэч ка мі й ру ча я мі, што ня суць 
свае во ды ў Пры пяць і Дняп
ро, апош ні ж — у Чор нае мо ра. 
Част каю вя ліз ны Па лес кі рэ гі ён 
ува хо дзіць у Бе ла русь, ды яшчэ 
пра ля гае ў Ра сіі, Укра і не, Поль
шчы. Дык вось аг ра га ра док 
Ляс ка ві чы, які гас цін на збі рае 
сяб роў з роз ных кра ін, у Бе ла
ру сі лі чаць ледзь ве не цэнт рам 
Пры пяц ка га Па лес ся.

У Ляс ка ві чах мес ціц ца й 
ад мі ніст ра цый ны цэнтр На цы

я наль на га пар ка “Пры пяц кі”, 
што пад па рад коў ва ец ца Упраў
лен ню спра ва мі Прэ зі дэн та Бе
ла ру сі. Ме на ві та ў тым бу дын
ку ў ча се фес ты ва лю прай шоў 
круг лы стол, пры све ча ны раз
віц цю рэ гі я наль на га ту рыз му 
ў Бе ла ру сі. Га ва ры лі на ім, што 
збе ра жэн не та ко га ўні каль на
га пры род на га ком пек су — га
лоў ны кло пат краю. Для НП 
“Пры пяц кі” фес ты валь эт на
куль тур ных тра ды цый — гэ та 
ўжо брэн да вае свя та, і да яго 
рых ту юц ца за га дзя. Сё ле та, 
на прык лад, уз вя лі цэ лую эт на
вёс ку з млы нам, хат кай ры ба ка 
й па ляў ні ча га, май стэр няй ган
ча ра, до мам ткац тва і ка вяр няй 
“Дом Па ле шу ка”. І цэнт раль
ная кан цэрт ная пля цоў ка сё ле та 
бы ла на ўзбя рэж жы пры га жу ні

Пры пя ці. Ля рэч кі дэ ман стра ва
лі ся мно гія пе ра ва гі ад па чын ку 
на пры ро дзе: зла дзі лі вы ста вы 
“Па ля ван не й ры ба лоў ства”, 
“Ту рыс тыч нае Па лес се”, кон
курс ама та раў ры ба лоў ства 
“Па лес кая ры бал ка”. Як вя до
ма, ры бал ка й па ля ван не спрад
ве ку бы лі важ ны мі за ня тка мі 
па ле шу ка. Мэ та ж фес ты ва лю 
як раз і за клю ча ец ца ў тым, каб 
пад тры маць на род ныя тра ды
цыі, са ма быт ную куль ту ру па
ле шу коў, пад штур хоў ваць раз
віц цё ту рыз му.

Па тра ды цыі на свя це на
зва лі ім ёны жы ха роў Брэсц кай 
і Го мель скай аб лас цей, якія 
ўша на ва ны зван нем “Га на ро вы 
па ля шук”, аб ра лі “Пры га жу ню 
Па лес ся”. Ад ной з асаб лі вас
цяў сё лет ня га свя та ста ла пра

вя дзен не Ма зыр ска га эка на міч
на га фо ру му. Пад вор кі па лес кіх 
ра ё наў Бе ла ру сі пра ца ва лі пад 
агуль най наз вай “Та ям ні цы па
ле шу коў”: свае ўмен ні па ка за лі 
твор чыя ка лек ты вы, май стры 
й ра мес ні кі з 8 ра ё наў Го мель
шчы ны й 3 ра ё наў Брэст чы ны.

Вы сту па лі на фэс це ар тыс ты 
з Бе ла ру сі ды Укра і ны. Гас ця мі 
свя та сё ле та ўпер шы ню ста лі 
дып ла ма ты з Ар ме ніі, Азер бай
джа на, Бал га рыі, Іра на, Літ вы, 
Па кі ста на, Па лес ці ны, Ра сіі, 
Су да на, Уз бе кі ста на.

ГаннаЛагун

У го нар Па лес ся і па ле шу ка 

Самадзейныя артысты на вуліцах Ляскавічаў
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ВЕСТКІ З СУПОЛАК

Дажыначнае святочнае застолле ў Мікалаеве

МАЗАІКА ПАДЗЕЙ

РАКУРС

На спра ва здач на-
вы бар чым схо дзе 
Са ю за бе ла ру саў 
Лат віі стар шы нёй 
ар га ні за цыі абра на 
Алё на Ла за ра ва, 
га на ро вым  
стар шы нёй —  
Ва лян ці на Піс ку но ва 

29 жніў ня ў Ры зе, у До
ме на цы я наль ных мен шас цяў, 
прай шоў спра ва здач навы бар
чы сход Са ю за бе ла ру саў Лат віі 
(СБЛ), у якім пры ня лі ўдзел дэ
ле га ты з роз ных га ра доў Лат віі, 
дзе пра цу юць бе ла рус кія та ва
рыст вы. На схо дзе пры сут ні чаў 
Пер шы сак ра тар Ам ба са ды Бе
ла ру сі ў Лат віі Юры Ко ле саў.

З прэсрэ лі за, да сла на га 
ў рэ дак цыю, вы ні кае, што з 
дак ла дам на бе ла рус кім схо

дзе вы сту пі ла стар шы ня СБЛ 
Ва лян ці на Піс ку но ва, якая 
пра ана лі за ва ла пра цу Са ю за 
ў 2017–2020 га дах. Ад зна ча ла
ся, што ва ўсіх су пол ках што
год пра хо дзі лі Дні бе ла рус кай 
куль ту ры; пра во дзіц ца кон курс 
да след чых прац “Бе ла ру сы 
Лат віі. Мі ну лае й су час насць”; 

рэа лі за ва ны куль тур наасвет
ніц кі пра ект “Бе ла рус кі руч
нік — тра ды цый ны эле мент 
бе ла рус кай куль ту ры”. Пара
ней ша му вы хо дзіць га зе та бе
ла ру саў Лат віі “Пра мень”; сяб
ры су по лак удзель ні ча юць у 
спар тыў ных ім прэ зах, на вед ва
юц ца з ці ка вы мі твор чы мі пра

ек та мі адзін да дру го га ў гос ці.
Рэ ві зор СБЛ Лю боў Аляк

санд ра ва ад чы та ла ся за фі нан са
вую дзей насць ар га ні за цыі. Аб 
пра цы сва іх су по лак рас па вя лі 
стар шы ні, ак ты віс ты, вы ка заў
шы свае па жа дан ні й пра па но вы: 
Алё на Ла за ра ва (“Пра мень”, Ры
га), Ва ле ры Амб ро саў, Люд мі ла 

Сі ня ко ва і Ста ні слаў Ва лодзь ка 
(усе з су пол кі “Уз дым”, Даў гаў
пілс), Люд мі ла Стэц (“Су зор’е”, 
Рэ зэ кнэ), Та ма ра Шуль цэ (“Ма
ра”, Лі е пая), Ана толь Лі са вец 
ды Ігар Ер ма коў (“Кры ні ца”, 
Лу дза), На тал ля Баль ша ко ва 
(“Спад чы на”, Вентс пілс), Лі дзія 
Зно ты ня (“Узо ры”, Лі ва ны) і 
чаль цы рэд ка ле гіі га зе ты “Пра
мень” Іна Оле са ва й Алё на Міц
ке віч.

Стар шы нёй Са ю за бе ла ру саў 
Лат віі абра на Алё на Ла за ра ва, 
га на ро вым стар шы нёй — Ва
лян ці на Піс ку но ва. У но вы склад 
праў лен ня СБЛ увай шлі На тал
ля Баль ша ко ва, Та ма ра Шуль цэ, 
Ва ле ры Амб ро саў, Люд мі ла Сі
ня ко ва, Ана толь Лі са вец, Алё на 
Міц ке віч, Іна Оле са ва, Іна Ян са
нэ, Лі дзія Зно ты ня.

Пе рад па чат кам схо ду прай
шоў кан цэрт: бе ла рус кія на род
ныя й аў тар скія пес ні вы кон ва
лі рыж скія бе ла рус кія ан самб лі 
“На дзея” й “Вы то кі”, са ліст ка 
Люд мі ла Сін ке віч.

ІванІванаў

З вы ступ лен ня Ста ні сла ва 
Ва лодзь кі на спра ва здач на- 
вы бар чым схо дзе Са ю за 
бе ла ру саў Лат віі

Пры гад ваю той час, ка лі мы 
ў Ры зе вя лі раз мо вы аб ства
рэн ні Са ю за бе ла ру саў Лат віі. 
Быц цам ня даў на тое бы ло, а 
вось ужо 17 гадоў Са юз па спя
хо ва пра цуе. Зроб ле на ба га та 
доб рых спраў, пра ве дзе на шмат 
яск ра вых ім прэ заў, і ў апош нія 
га ды ў тым лі ку.

Доб рай тра ды цы яй СБЛ 
ста ла што га до вае пра вя дзен не 
Дзён бе ла рус кай куль ту ры ў 
роз ных га ра дах Лат віі, дзе ёсць 
бе ла рус кія су пол кі. Я заў сё ды 
рад паў дзель ні чаць у та кіх свя
точ ных ім прэ зах, пры яз джаць 
у гос ці да сва іх сяб роў, вы сту
паць у кан цэр тах са сва і мі вер
ша мі. Мя не ра дуе, ка лі ў тых 
кан цэр тах гу чаць і мае пес ні, і 
пес ні, пе ра кла дзе ныя мной на 
бе ла рус кую мо ву. А доб ра бы
ло б, да рэ чы, каб у Бе ла рус кай 
пе ра да чы на лат вій скім ра дыё 
“До мская пло шча” яшчэ час
цей гу ча лі пес ні ў вы ка нан ні 
бе ла рус кіх ва каль ных ка лек ты
ваў і са ліс таў Лат віі, у тым лі ку 

й пес ні, аў та ры якіх — лат вій
скія бе ла ру сы. Я з удзяч нас
цю пры гад ваю свет лай па мя ці 
вя ду чую Бе ла рус кай пе ра да чы 
Тац ця ну Ка су ху, якая бы ла ча
ла ве кам сар дэч ным і па мяр коў
ным, чуй ным да род ных ме ло
дый.

Вель мі доб рая спра ва й тое, 
што Са юз бе ла ру саў Лат віі пра
во дзіць кон кур сы прац “Бе ла
ру сы Лат віі. Мі ну лае й су час
насць” — пра та ле на ві тых асоб 
Лат віі, пра тых, хто шмат зра біў 
і ро біць на ка рысць бе ла рус кай 
куль ту ры. Я так са ма пры няў 
удзел у кон кур се з ма тэ ры я лам, 
пры све ча ным Яні не Юзэ фо віч, 
якая ро дам з Брас лаў шчы ны, 
вя до мая мно гім мас тац кая кі
раў ні ца гур тоў “Спад чы на” і 
“Узо ры”.

Апош нім ча сам я пад рых та

ваў да дру ку пер шы том збо ру 
ма іх тво раў, ту ды ўвай шлі вер
шы трох збор ні каў. Вель мі раз
ліч ваю, што пад тры ма юць яго 
вы дан не Са юз бе ла ру саў Лат
віі, Ам ба са да Бе ла ру сі ў Лат віі. 
А яшчэ маю та кую пра па но ву: 
зноў за пла на ваць і пра вес ці ў 
Ры зе лі та ра тур ны ве чар, каб у ім 
змаг лі паў дзель ні чаць усе паэ ты, 
сяб ры бе ла рус кіх су по лак Лат віі. 
Ды мож на й ка лек тыў ны збор нік 
наш вы даць: ёсць што па ка заць.

Тро хі пра бе ла рус кія спра вы 
ў Даў гаў піл се. Мне па шчас ці ла 
быць за сна валь ні кам і мно гія 
га ды чаль цом Бе ла рус ка га та
ва рыст ва “Уз дым”, я ўзна чаль
ваю гра мад скую су пол ку: Та
ва рыст ва Лат вій скаБе ла рус кай 
са друж нас ці. Уста ноў чы сход 
та ва рыст ва быў у 1999м, за рэ
гіст ра ва на ў Мі ню се ў 2014 го

дзе. Су пол ка бы ла ство ра на 
як су стрэч ны рух Та ва рыст ва 
друж бы “Бе ла русь — Лат вія” 
ў Мін ску, якое ўзна чаль вае вя
до мы па эт і гра мад скі дзя яч 
Сяр гей Па нізь нік, ка ва лер лат
вій ска га ор дэ на Трох зо рак. Та
ва рыст ва Лат вій скаБе ла рус кай 
са друж нас ці ад па чат ку ўзна
чаль ва ла за гад чы ца Ад дзе ла 
куль ту ры Даў гаў піл скай края
вой ду мы Іна ра Му ка не. Су пол
ка па яд ноў вае ў сва іх шэ ра гах 
як бе ла ру саў, так і ла ты шоў, 
лю дзей ін шых на цы я наль нас
цяў. Мы пра цу ем на ка рысць 
куль тур ных лат вій скабе ла рус
кіх ста сун каў, пра во дзім роз ныя 
куль тур ныя ім прэ зы, вы да ем 
збор ні кі пе сень даў гаў піл скіх 
аў та раў на роз ных мо вах пад 
наз вай “Пе сен ны го рад” (рых
ту ец ца да дру ку сё мы ўжо вы

пуск), а так са ма кніж кі, ад ра са
ва ныя дзе цям (пры пад трым цы 
Даў гаў піл скай га рад ской ду
мы). Ця пер мы ра зам з Цэнт рам 
рус кай куль ту ры ў Даў гаў піл се 
рых ту ем кан цэрт па мя ці му
зыч на га пе да го га, чле на Са ю
за кам па зі та раў Лат віі Ген ры ха 
Га ліц ка га (да 90год дзя з дня 
на ра джэн ня), рых ту ем да дру ку 
збор нік яго пе сень.

У бе ла ру саў Даў гаў піл са 
скла ла ся доб рае су пра цоў ніц
тва з Ге не раль ным кон суль
ствам Бе ла ру сі ў Даў гаў піл се, 
з Ам ба са дай Бе ла ру сі ў Лат віі. 
Вы каз ваю па дзя ку Ам ба са да ру 
Ва сі лю Мар ко ві чу за пад трым
ку на шай гра мад скай дзей нас ці, 
а так са ма й за ака за ную аса біс та 
мне да па мо гу ў скла да ны пе ры
яд жыц ця.

Я вы со ка ацэнь ваю, на вы
дат на, пра цу Са ю за бе ла ру саў 
Лат віі, аса біс ты ўнё сак у яго 
шмат стай ную дзей насць стар
шы ні СБЛ Ва лян ці ны Аляк
санд раў ны Піс ку но вай. Жа даю 
на ша му Са ю зу но вых пос пе хаў 
і твор ча га плё ну ў бу ду чы ні!

Пад рых та ваў
ІванЖдановіч

Вы сту пае ан самбль “На дзея” та ва рыст ва “Пра мень” у Ры зе.  
Мас тац кая кі раў ні ца — Ла ры са Люц ко.

У Ры зе — бе ла рус кі сход

Пра ца на ка рысць 
род най куль ту ры

Ніву дажаць ды песні паспяваць
Кі раў ні ца су пол кі Тац ця на Дзя мен ні ка ва пры

еха ла з укра ін ска га за меж жа да ма мы як заў сё ды 
ўво сень, буль бу ка паць. Род ная вёс ка яе — гэ та 
Сі ма на ві чы, што ў Глус кім ра ё не Ма гі лёў шчы
ны. У рэ дак цыю па тэ ле фа на ва ла ды рас ка за ла, 
як су пол ка паў дзель ні ча ла на пры кан цы жніў ня 
ў здым ках філь ма. Па пра сі лі, ка за ла, тэ ле ві зій
шчы кі мяс цо выя пе ра даць ат мас фе ру бе ла рус кіх 
Да жы нак, па ка заць, як пра цу юць жней кі та ла кою 
ды ра зам ад па чы ва юць. За ад но й пес ні бе ла рус кія 
па спя ваць.

У нэ це мы ад шу ка лі фо та рэ пар таж з тых зды
мак. Па коль кі ж ні ву са праўд ную бы ло, ві даць, 
ня прос та знай сці пад Мі ка ла е вам для на тур ных 
зды мак, да вя ло ся бе ла рус кам у пры го жых на цы
я наль ных стро ях жаць… вы со кую тра ву. Фільм 
рас каз вае, як жней кі ў апош ні дзень жні ва ла дзяць 
свя та. Як з пес ня мі на ні ву йдуць, і з пес ня мі ж 
пра цу юць. Пры тым са мая па ва жа ная жан чы на, 
раз мер ка ваў шы ўсіх па ні ве, пер шай па чы нае жні
во: у та кой ро лі вы сту пі ла Ва лян ці на Джу пі на.

Быў на зды мач най пля цоў цы й пры го жы да
жы нач ны Снопгас па дар, у які па вод ле даў няй 
тра ды цыі кож ная са жне ек да ва ла сваю жме ню 
зжа тай зба жы ны. Той сноп, мы ве да ем, нес лі 
по тым з пес ня мі праз вёс ку ды пе ра да ва лі гас
па да рам ні вы: у мі ка ла еў скім тэ ле філь ме іх ро
лі вы кон ва юць Тац ця на Бусь ко ды Ігар Ці тоў скі. 
Да жы нач ны сноп зай маў га на ро вае мес ца ля сна
па за жы нач на га — у чыр во ным ку це, пад аб ра за
мі ў ха це гас па да роў. Яны ж ад дзяч ва лі жней кам, 
друж най та ла цэ за пра цу, да ва лі па час тун кі — па
чы на ла ся за стол ле з тан ца мі й пес ня мі.

Пры клад на па та кой сцэ нар най схе ме й зды маў
ся фільм. У ім упер шы ню на пры ро дзе пра гу ча ла 
зна ка мі тая бе ла рус кая пес ня “Ка сіў Ясь ка ню шы
ну”, якая ёсць у рэ пер ту а ры ан самб ля “Род ныя на
пе вы”, што дзей ні чае пры су по лцы “Го лас Ра дзі
мы”. Гу ча ла яшчэ пес ня “Ця чэ ва да ў ярок”, а юная 
Юлія Паў люк з пры го жай са ма пад тан цоў кай вы ка
на ла пес ню “Дзяў чын кабе ла ру сач ка”.

ІванЖдановіч

Актывісты суполкі “Голас Радзімы” паўдзельнічалі 
ў здымках тэлесюжэта, прысвечанага беларускім 
народным традыцыям
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У ін тэр нэ це мож на знай
сці ві дэа за піс ім прэ зы па сло
вах “Те ле мост в под держ ку 
рус скобел орус ской друж бы” 
https://www.youtube.com/watch?v 
=9U20lG3mXc Зра зу ме ла, для 
ча го ён ла дзіў ся: у Бе ла ру сі ж 
пара ней ша му не спа кой на. Пра
даў жа юц ца пас ля вы бар чыя пра
тэст ныя ак цыі, у ча се якіх агуч
ва лі ся й тэ зі сы на згорт ван не 
бе ла рус кара сій скіх кан так таў. 
Та му лі да ры на цы я наль ных 
куль тур ных аб’ яд нан няў Таль я
ці вы ра шы лі па га ва рыць пра тое, 
што яд нае на шы на ро ды, а за ад
но па цвер дзіць: у лю бых умо вах 
вар та ўма цоў ваць між куль тур ны 
дыя лог, спры яць по шу кам зго ды 
ў гра мад стве — як у бе ла рус кім, 
так і ў ра сій скім.

Па чы на ю чы раз мо ву, кі раў
нік Рус ка га куль тур на га цэнт ра 
ў Таль я ці Ігар Паў лін на га даў, 
што ў бе ла ру саў, рус кіх, укра ін
цаў — адзі ны сла вян скі ка рань. 
Праў да, спрэч ны мі па да юц ца 
мне яго ныя тэ зі сы, ні бы та “мы 
единый на род”, і што “мы все 
ду ма ем одинаково, дей ству ем 
одинаково”. Ну не са вец кія ж 
мы школь ні кі, каб пла ваць у та
кіх ілю зі ях. Ка лі б так бы ло “все 
едино”, то й на го ды ў тэ ле мос
це не ўзнік ла б. У гіс то рыі на
ро даў, бу дзем шчы ры мі, ха па ла 
ўся го, і сён ня не ўсё глад ка. Та
му на ад ва рот: як раз у дзі вос най 
шмат стай нас ці жыц ця на ро даў, 
што ма юць агуль ны куль тур на
цы ві лі за цый ны склад нік, і ёсць 
са праўд ная пры га жосць. У тым, 
што яд нае, а не ў “одинаково
сти”, якая да мес ца хі ба што ў 
ар мей скім страі. А на конт та го, 
што сён ня міль ё ны лю дзей ва 
Укра і не, Бе ла ру сі, Ра сіі моц на 
па яд на ныя ся мей ны мі, ро да вы
мі по вя зя мі, цал кам зго дзен са 
спа да ром Іга рам. Пры кла даў 
шмат, і ў мя не са мо га жон ка — 
укра ін ка з Хар каў шчы ны. Та кая 
вось крэў ная, мож на ска заць, 
пер са ні фі ка ва ная род насць — 
ма гут ны пад му рак для та го, каб 
гар ма ніч на вы бу доў ваць на да
лей на шыя ста сун кі.

Не па рыў нае бе ла рус карус
каўкра ін скае тры адзін ства ня
се ў са бе Люд мі ла Дзё мі на: мае 
ўкра ін скія ды бе ла рус кія ро да
выя ка ра ні, на ра дзі ла ся ў Баб руй
ску, са сту дзе ня 1986га жы ве ў 
Таль я ці. Ва ўну каў Люд мі лы Іва
наў ны ў кры ві дык уво гу ле “цэ
лы ін тэр на цы я нал”! Кі раў ні ца 
праў лен ня Мяс цо вай гра мад скай 
ар га ні за цыі “Бе ла рус кая на цы
я наль накуль тур ная аў та но мія 
“Нё ман” га рад ской акру гі Таль я
ці”, мас тац кая кі раў ні ца ан самб
ля бе ла рус кай пес ні “Ку па лін ка” 
рас ка за ла, што су пол ку ар га ні за
ва ла ў 2005 го дзе. Пры чым пас ля 
та го, як па тра пі ла на вы ступ хо ру 
Укра ін ска га зям ляц тва “Дніп ро”: 
“Тое ві до ві шча вель мі кра ну ла, і 
на га да ла: я ж ро дам з Бе ла ру сі, 
дзе так са ма хо ра ша спя ваюць. Да 
та го ж вы рас ла ў пеў чай сям’і: 

бліз кая ро дзіч ка — опер ная спя
вач ка, на род ная ар тыст ка Укра і
ны. (Мы ўдак лад ні лі: гэ та Ра і са 
Са мсо наў на Ка лес нік. Ба бу ля 
Люд мі лы Іва наў ны і ма ці Ра і сы 
Са мсо наў ны — род ныя сёст
ры, бы лі ро дам з го ра да Бу рынь 
Су мской воб лас ці. Спя вач ка за
кон чы ла Кі еў скую кан сер ва то
рыю, выконвала вя ду чыя пар
тыі ў Да не цкім тэ ат ры опе ры й 
ба ле та, вы сту па ла з кан цэр та мі. 
У 1972м уда сто е на зван ня на
род най ар тыст кі Укра і ны. У Да
не цкай му зыч най дзярж ака дэ міі 
за гад ва ла ка фед рай ака дэ міч
ных спе ваў, пра фе сар му зы кі. — 
Аўт.). Вось і за ха це ла ся мне праз 
пес ні ўма ца ваць ду хоў ныя по вя зі 
з Бе ла рус сю, якую вель мі люб
лю. Хо ра ша пі саў Алесь Ста вер: 
“Каб лю біць Бе ла русь на шу мі
лую — трэ ба ў роз ных кра ях па
бы ваць”. Гэ та й пра мя не! Жы ву 
ў Таль я ці — а сэр ца маё ў Бе ла
ру сі. Ту гу па Ра дзі ме пры ці шае 
су пол ка “Нё ман”, пры якой ёсць 
ан самбль бе ла рус кай пес ні “Ку

па лін ка”. У 2017м ён аба ра ніў 
зван не на род на га са ма дзей на га, 
а ў 2020м гэта зван не мы па
цвер дзі лі”.

Паз ней Люд мі ла Іва наў на пі
са ла мне, што ка лі ўзнік ла ў іх 
з Ула дзі мі рам Па та ка вым ідэя 
пра вес ці тэ ле мост, то ме ла яна 
раз мо вы з бе ла ру са мі Но ва сі
бір ска, Са ма ры, Не клі наў ска га 
ра ё на Рас тоў скай воб лас ці: яны 
га то выя бы лі пад клю чыц ца да 
раз мо вы. І вы ка заць свае ар гу
мен ты на ка рысць бе ла рус ка
рус кай друж бы. Што ж, па куль 
не скла ла ся з імі. Ула дзі мір Па
та каў, які за сна ваў Рус кі куль
тур ны цэнтр у Таль я ці, больш 
за год з сям’ ёй жы ве ў Мін ску. 
Паў дзель ні чаў у тэ ле мос це і 
ён, і Га лі на Шы ма но віч з аг ра
га рад ка Чар ка сы (Дзяр жын скі 
ра ён). Тэх ніч ную да па мо гу ў ар
га ні за цыі тэ ле мос та па прось бе 
Люд мі лы Дзё мі най ака за лі ві
дэа апе ра тар Аляк сандр Мак сі
маў, рэ дак цыя га зе ты “Площадь 
сво бо ды”, а спе цы я ліс ты фі лі
яла Са мар ска га аб лас но га до
ма друж бы на ро даў да па маг лі з 
мес цам яго пра вя дзен ня.

У ча се тэ ле мос та Люд мі ла 
Дзё мі на пры во дзі ла пры кла
ды та го, як дзей насць су пол кі 

“Нё ман” спры яе на ладж ван ню 
бе ла рус кара сій скіх кан так таў: 
“Мы што год ез дзім у Бе ла русь 
з кан цэрт ны мі пра гра ма мі. Вы
сту па ем на фэс тах, кон кур сах. 
У 2014 і 2017 га дах удзель ні ча лі 
ў Між на род ным фальк лор ным 
фэс це “Вя нок друж бы”, што 
пра хо дзіць у Баб руй ску, збі рае 
ар тыс таў з больш чым 25 кра ін. 
У 2018м паў дзель ні ча лі ў двух 
фэс тах: “Алек санд рыя збі рае 
сяб роў” пры Дняп ры і ў “Сяб
роў скім фэс це” ў Ваў ка выс ку. І 
ўжо не раз пе ра кон ва лі ся: дзя ку
ю чы пес ням лю дзі лепш ра зу ме
юць адзін ад на го. На пе сен ным 
по лі, воб раз на ка жу чы, най лепш 
друж ба ро дзіць”.

Люд мі ла Іва наў на з цеп лы нёй 
ка за ла, што й ак ты віс ты Укра ін
ска га зям ляц тва “Дніп ро”, Рус
ка га куль тур на га цэнт ра — для 
бе ла ру саў Таль я ці род ныя лю
дзі: “Мно гія ім прэ зы пра во дзім 
су мес на, вы сту па ем у шко лах і 
на ву чаль ных уста но вах, біб лі я
тэ ках, на роз ных сцэ ніч ных пля

цоў ках го ро да. Хо дзім адзін да 
дру го га ў гос ці, на та кія ім прэ зы, 
на прык лад, дзе сма ку ем стра вы 
ўкра ін скай, бе ла рус кай, рус кай 
кух ні. Без умоў на, мы ў мно гім 
па доб ныя — на ват і ў стра вах: 
буль ба, боршч, клёц кі ў роз ных 
ва ры я цы ях. І шмат слоў у мо вах 
па доб ныя. Ад нак на іў на лі чыць, 
ні бы та ве да ю чы па рутры сло вы 
су се дзяў — ты ўжо спа сціг ду
шу на ро да. Гэ та па вяр хоў ны па
ды ход”. 

Люд мі ла Іва наў на зга да ла, 
што Бе ла русь пры мае гас цей 
з Таль я ці як сва іх: “У 2015м у 
“Ку па лін цы” бы ло шмат пад
лет каў, і я па вез ла іх у Бе ла русь. 
Дык не ха це лі ў Ра сію вяр тац ца! 
На Бе ла ру сі так чыс та й так пры
го жа, так смач на кор мяць, ка за лі, 
што хо чац ца там жыць. Ім спа
да ба ла ся ста біль насць у гра мад
стве, ці шы ня, пры га жосць. І пад
лет кі не маг лі тое не за ўва жыць”.

Люд мі ла Дзё мі на лі чыць 
важ ным, каб сяб роў ства між 
на ро да мі, кра і на мі ўма цоў ва
ла ся: “Та му што ў друж бе на
ра джа ец ца іс ці на. Ка лі бу дзем 
ра зу мець і чуць адзін ад на го — 
бу дзем жыць у гар мо ніі з усім 
све там і з са мі мі са бой”. Рас ка
за ла: па між су пол кай “Нё ман” 

і Ваў ка выс кім рай вы кан ка мам 
Гро дзен шчы ны ёсць Да мо ва аб 
су пра цоў ніц тве. І што год сяб
роў з Таль я ці ту ды за пра ша
юць, і мяс цо выя жы ха ры іх ужо 
ве да юць, і кі раў ніц тва ра ё на. 
“Ла дзяць нам та кія свя ты! Не 
за быць. А ў 2009м ан самбль 
“Ула да ры” з Ваў ка выс ка, 6 ар
тыс таў, вы сту паў у Таль я ці. Гле
да чы бе ла ру сам апла дзі ра ва лі 
сто я чы. Вель мі цёп лая, сяб роў
ская ат мас фе ра бы ла на кан цэр
це, роз ныя пес ні ў рэ пер ту а ры: 
лі рыч ныя, па тры я тыч ныя, жар

тоў ныя. І гра юць ар тыс ты на 
мно гіх ін стру мен тах, не ка то
рых тут і не ба чы лі”.

Сё ле та — 15га до вы юбі лей і ў 
су пол кі “Нё ман”, і ў гур та “Ку па
лін ка”. Пан дэ мія, га во рыць Люд
мі ла Дзё мі на, пе ра шко дзі ла зла
дзіць юбі лей на леж ным чы нам. 
Яна вель мі ўдзяч ная Бе ла ру сі за 
пад трым ку: сцэ ніч ны мі кас цю
ма мі, ме та дыч ны мі ма тэ ры я ла мі. 
Трой чы Люд мі ла Іва наў на бы ва
ла ў Мін ску на кур сах па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі кі раў ні коў бе ла рус
кіх мас тац кіх гур тоў за меж жа, і 
што раз ад кры ва ла для ся бе неш
та но вае, зна ё мі ла ся з ці ка вы мі 
людзь мі. Удзель ні кам кур саў да
ры лі на Баць каў шчы не кні гі, аль
бо мы. Пад вя ла ж ры су ў раз ва гах 
пра тое, як важ на сяб ра ваць бе ла
ру сам і ра сі я нам Люд мі ла Дзё мі на 
та кімі сло ва мі: “Нас ні хто не па
сва рыць, не раз лу чыць. Мы заў сё
ды бы лі, ёсць і бу дзем ра зам!”.

Пра свае по вя зі з Бе ла рус
сю — ро дзі чы жывуць у Мін
ску, Дзяр жын ску, на Гро дзен
шчы не — рас ка заў Ігар Паў лін. 
Бы ва ю чы ў іх не раз, ён за ўва
жыў: у Бе ла ру сі збе ра га юць усё  
леп шае, што за ста ло ся ад Са вец
ка га Са ю за, раз ві ва юць брэн да
выя вы твор час ці, ро бяць смач
ныя пра дук ты. І ра сі я нам яны 
да спа до бы.

Тац ця на Анд рэ е ва, кі раў ні ца 
су пол кі “Дніп ро”, жы ве ў Таль я
ці, ро дам з Укра і ны. Ро дзі чы яе 
жы вуць і ў Бе ла ру сі, па рад ні
лі ся з рус кі мі. Тац ця на лю біць 
укра ін скія пес ні, а дзя ку ю чы 
су по лцы мае маг чы масць больш 
рас каз ваць у го ра дзе пра ўкра
ін скую куль ту ру. “Друж ба ўкра
ін цаў, бе ла рус кіх, рус кіх мае 
глы бо кія ка ра ні, та му й дрэ ва 
над звы чай моц нае, і яго не па

ру шыш, не зні шчыш па ней чым 
за га дзе”.

Да лей на су вязь з Таль я ці 
вый шаў з Мін ска Ула дзі мір Па
та каў: яны з ра сі ян кай, ураль
скай ка зач кай па на ра джэн ні 
Га лі най Шы ма но віч бы лі на 
Пло шчы Сва бо ды, ля бу дын ка 
Ра ту шы. Га лі на Мі хай лаў на жы
ве ў аг ра га рад ку Чар ка сы, рас ка
за ла пра цёп лыя ўза е ма ад но сі ны 
з ту тэй шы мі людзь мі. Яны ма
юць пры ся дзіб ныя гас па дар кі, 
гэ та пра ца ві ты на род. Са ма Га
лі на вы шы вае, шые, вя жа, і зроб
ле ныя рэ чы па каз вае на вы ста
вах на род най твор час ці. Спя вае 
ў ан самб лі “Сяб роў кі” мяс цо ва
га До ма куль ту ры. Пен сія ў аг ра
га рад ку, ка жа, хоць і не вя лі кія, 
але жыць мож на. Ме дабс лу гоў
ван не бяс плат нае, на ват скла да
ныя да сле да ван ні. “Наш аг ра га
ра док прос та рас цвіў за апош нія 
10 га доў! — ка за ла рус кая жы
хар ка Бе ла ру сі. — Ад но прад
пры ем ства “Штад лер” у Фа ні
па лі ча го вар тае! На ім ро бяць 
су час ныя элект рыч кі. Пра цу юць 
на шы аг ра га рад коў цы й на За
вод зе ко ла вых ця га чоў, і на аг ра
кам бі на це “Дзяр жын скі”. Уя ві це 
са бе: на комп лек сах — ра ней жа 
бы лі жы вё ла га доў чыя фер мы — 
лю дзі пра цу юць у чыс ці ні, у бла
кіт ных ха ла тах. Комплексаў 6 у 
гас па дар цы, і яшчэ бу ду юць”. 
Хто не ля ну ец ца — мо жа доб
ра жыць, за клю чае Га лі на Шы
ма но віч. Да та го ж у бе ла ру саў 
паважлівае стаў лен не да лю дзей 
роз ных на цы я наль нас цяў, ня ма 
між на цы я наль ных кан флік таў. І 
ні ко лі, на яе дум ку, не ад мо вяц ца 
бе ла ру сы ад рус кай мо вы, якая 
ім вель мі бліз кая. Гурт “Сяб роў
кі” спя вае пес ні на бе ла рус кай, 
рус кай, поль скай, яў рэй скай, 
укра ін скай мо вах. І з дзець мі ў 
шко лах спя вач кі су стра ка юц ца ў 
пра ек це “Ба бу лі ны каз кі” — пе
ра ня лі до свед ад Люд мі лы Дзё
мі най.

Пра жыц цё ў Бе ла ру сі ці ка ва 
га ва рыў бы лы маск віч, баць ка 
пе ця рых дзя цей, кан ды дат на
вук, вы пуск нік МГІ МО Ула дзі
мір Па та каў, і мы пра тое рас
ка жам асоб на. Уво гу ле ж усе 
ўдзель ні кі тэ ле мос та за свед чы
лі: важ на ўсі мі сі ла мі збе ра гаць 
адзін ства, ду хоў нае бра тэр ства 
між сла вян скі мі на ро да мі. Гэ та 
тое, што нас яд нае, ня гле дзя чы 
на ча со выя спрэч кі, дзяр жаў ныя 
ме жы. Люд мі ла Дзё мі на яшчэ 
на га да ла, што сён няш нім дзе
цям хо чац ца ўся го й ад ра зу, і ў 
тым ёсць праб ле ма. Вар та пры
ві ваць юным на шы са праўд ныя 
ма раль ныя каш тоў нас ці, больш 
ува гі на да ваць вы ха ван ню ды 
па ва зе да лю дзей роз ных на цы
я наль нас цяў. Пры ві ваць лю боў 
да пра цы, да лю дзей і ца ніць тое, 
што ма ем. А цяж кас ці ўспры
маць толь кі як сту пе ні, як маг
чы мас ці для ду хоў на га рос ту.

ІванЖдановіч

У дружбе 
нараджаецца ісціна
Кіраўніца беларускай суполкі “Нёман” з Тальяці, ураджэнка 

Бабруйска Людміла Дзёміна была адной з арганізатарак 
тэлемоста паміж паволжскім горадам і Мінскам

Праект “Бабуліны казкі” — цікавы для дзяцей

Людміла Дзёміна

Удзельнікі тэлемоста ў Тальяці
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
На га да ем, што “Да ро га да 

свя ты няў” — што га до вая экс
пе ды цыя. Сё ле та па лом ні кі ад
пра ві лі ся ў да ро гу з мінск ага 
Свя таДу ха ва ка фед раль на га 
са бо ра. Гіс то ры кі, пісь мен ні кі, 
дзея чы культуры й мас тац тва, 
на ву коў цытэ о ла гі й свя та ры іш
лі ў Бя лы ні чы з аг нём ад Гро ба 
Гас под ня га і За гор’еСта ло віц
кай іко най Па кро ва Пра свя той 
Ба га ро дзі цы ў ру ках. Іх шлях 

пра ля гаў праз Свя тое По ле ля 
вёс кі За гор’е Ба ра на віц ка га ра
ё на, Асі по ві чы, Крас на пол ле, 
Кас цю ко ві чы, Хо цімск, Клі ма
ві чы. Не здар ма, да рэ чы, пер
шым пунк там пры пын ку ста ла 
Свя тое По ле: як раз там у 1983м 
быў зной дзе ны аб раз Па кро ва 
Пра свя той Ба га ро дзі цы. Кі ра ваў 
экс пе ды цы яй на ву ко вы су пра
цоў нік На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі Аляк сандр Ла
па таЗа гор скі. Удзель ні кі яе су
стра ка лі ся з жы ха ра мі зга да ных 
па се лі шчаў, пра во дзі лі кан фе
рэн цыі, удзель ні ча лі ў ма леб нах 
у хра мах, да ва лі ўро кі ў на ву
чаль ных уста но вах, на вед ва лі 
мяс цо выя біб лі я тэ кі й му зеі.

Сім ва ліч на, што цэнт раль ным 
экс па на там Бя лы ніц ка га ра ён на
га мас тац ка га му зея імя Ві толь да 
Ка я та на ві ча Бя лы ніц ка гаБі ру лі 
(ён на пя рэ дад ні свя та пе ра ехаў у 

но вы бу ды нак) ста ла фрэс ка “Ня
сен не кры жа, або Узы хо джан не на 
Гал го фу”. Яе ў кан цы 70х вы вез лі 
з раз бу ра на га ма нас ты ра кар ме лі
таў у Бя лы ні чах мас такрэ стаў ра
тар Юры Ма лі ноў скі з ка ле га мі. 
Юры зай маў ся кан сер ва цы яй і рэ
стаў ра цы яй тво ра, які збе ра гаў ся ў 
му зе ях Ма гі лё ва, ён жа раз мя шчаў 
фрэс ку ў но вым му зеі. Яе з’яў
лен не ў вы ста вач най за ле му зея ў 
Бя лы ні чах рас ца ні лі як вяр тан не 
каш тоў нас ці на гіс та рыч ную ра

дзі му. І ёсць на дзея, што фрэс ка 
бу дзе вы клі каць ці ка васць у жы
ха роў ра ё на й ту рыс таў. Но вы бу
ды нак мас тац ка га му зея, на зва на
га ў го нар зна ка мі та га бе ла рус ка га 
жы ва піс цапей за жыс та Ві толь да 
Бя лы ніц ка гаБі ру лі (1872–1957) 
так са ма быў ура чыс та ад кры ты ў 
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства. 
Ра ней экс па зі цыі раз мя шча лі ся ў 
бы лым бу дын ку кі на тэ ат ра, ця пер 
кар ці ны, аса біс тыя рэ чы мас та ка 
вы стаў ля юц ца ў пра стор най га
ле рэі. З’я ві лі ся но выя за лы: на
прык лад, за ла “Ду хоў насць”, за ла 
для пры ваз ных вы ста вач ных экс
па зі цый. На вед ні кі гіс та рыч най 
за лы му зея змаг лі па зна ё міц ца з 
Бя лы ні ча мі 1810 го да й па ба чыць 
ма ке ты бу дын каў кас цё ла кар ме
лі таў, уні яц кай царк вы й ся дзі бы 
Агін скіх.

Яшчэ цу дам Бя лы ніц кай 
зям лі мож на лі чыць лю дзей, 

якія сва і мі та лен та мі яе пра сла
ві лі. У свя точ ныя дні ўспа мі на
лі ад на го з пер шых лі та ра та раў 
краю, іе ра ма на ха Ва сі ля (Жуд
ро). Да сюль не вя до ма, дзе і ка
лі ён на ра дзіў ся, дзе па ха ва ны. 
Але ў Бя лы ні чах яго ве да юць 
як ад на го з пер шых там тэй шых 
паэ таў і края знаў цаў. Ва сіль 
(Жуд ро) — аў тар дзя сят ка па
ву чан няў, якія пра маў ляў пе рад 
вер ні ка мі. Усе яны вы кла дзе ны 
у цар коў ных бра шу рах. Ён пад
рых та ваў пад руч нік “Уроки за
ко на Божия” для цар коў напры
ход скай шко лы, пе ра ка заў змест 
кні гі “Эс фір”. Ма нах вы даў гіс
та рыч ную кні гу пра ма нас тыр 
Рас тваБа га ро дзіц кай царк вы, 
у якім слу жыў. Яго паэ тыч ную 
спад чы ну скла да юць тры збор
ні кі рус ка моў ных вер шаў “Сти
хотворения иеромонаха Васи
лия Жуд ро” (па ба чы лі свет у 
1909–1912 га дах). Вер шы, якія 
на пі саў ма нах, гу ча лі ў дзень 
свя та ля царк вы ў го нар Іко ны 
Бя лы ніц кай Бо жай Ма ці.

На твор чых лю дзей Бя лы
ніч чы не шан цуе. З гэ тай зям лі 
ро дам пісь мен ні кі На тал ля Бат
ра ко ва, Ва сіль Най дзін, Ры гор 
Са ро ка, Мі ко ла Пад абед, Ры гор 
Яў се еў, Ян ка Ша ра хоў скі, мас
та кі Вік тар Аль шэў скі, Ла ры
са Жу ра во віч, ак цё ры Ге надзь 
Аў сян ні каў, Мі ко ла Ра гаў цоў, 

опер ны спя вак Юры Га ра дзец кі 
ды мно гія ін шыя.

Ад ной з яр кіх па дзей свя
та ста ла ўша на ван не лаў рэ а таў 
На цы я наль най лі та ра тур най 
прэ міі на га лоў най кан цэрт най 
сцэ не го ра да. Прэ мія, на га да ем, 
за сна ва на ў 2015 го дзе Са юзам 
пісь мен ні каў і Мі ніс тэр ствам ін
фар ма цыі Бе ла ру сі. Проз ві шчы 
лаў рэ а таў заў сё ды агуч ва юць на 
свя це бе ла рус ка га пісь мен ства. 
Сё ле та кам пе тэнт нае жу ры аб
ра ла леп шых у 7 на мі на цы ях. 
Ва ле рый Грыш ка вец стаў пе ра
мож цам у жан ры “Паэ зія”, леп
шым пуб лі цыс там пры зна ны 

Ігар Пра ка по віч за ра бо ту “Па
стаў шчы на”. Іван Са вер чан ка 
ўша на ва ны ў на мі на цыі “Леп шы 
твор лі та ра тур най кры ты кі й лі
та ра ту раз наў ства”. Ка ця ры на 
Ха да се вічЛі са вая з кні гайквэс
там “Ключ ад Вя лі кай Каш тоў
нас ці” пе ра маг ла ў на мі на цыі 
“Леп шы твор для дзя цей і юнац
тва”, Ула дзі мір Сця пан — у на
мі на цыі “Леп шы твор про зы”. 
А Воль зе Ні кі цен цы зван не леп
шай дэ бю тант кі кон кур са пры
нёс збор нік вер шаў “Су зор’е 
птуш кі”. Мі ністр ін фар ма цыі 
Ігар Луц кі, уша ноў ва ю чы лаў рэ
а таў, ад зна чыў, што ўдзел у кон
кур се пры мае ўсё больш і больш 
пісь мен ні каў. Прэ мія сты му люе 
іх твор часць, і вель мі важ на, каб 
сён ня з’яў ля ла ся як ма га больш 
вы со ка мас тац кіх тво раў.

Дзень бе ла рус ка га пісь
мен ства ўпер шы ню прай шоў у 
1994 го дзе, і пер шай ста лі цай 
свя та быў По лацк. За тым у роз
ныя га ды та кі го нар ме лі Ня свіж, 
Мір, На ва гру дак, Ту раў, За слаўе, 
Мсці слаў, Мір, Шклоў, Бы хаў, 
Сло нім, Шчу чын ды ін шыя га
ра ды. Уся го ста ліц бе ла рус ка га 
пісь мен ства на сён няш ні дзень 
23, на ступ най у 2021 го дзе ста не 
Ка пыль.

ГаннаЛагун.
Фота: ЯўгенПясецкі.

Цу ды зям лі Бя лы ніц кай

Удзельнікі экспедыцыі нясуць агонь ад Гро ба Гас под ня га 
і За гор’е-Ста ло віц кую іко ну Па кро ва Пра свя той Ба га ро дзі цы 

Выстава кніг мясцовых пісьменнікаў

Урачыстае адкрыццё мастацкага музея
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Са ло ма ў сне зе — гэ та... Ма тыль кі і бом бы
У вы да вец тве “Мас тац кая лі та ра ту ра” 
па ба чы ла свет ба га тая на паэ тыч ныя 
ад крыц ці кні га вер шаў Вік та ра Шні па 
“Бе лае, чор нае і за ла тое”.

Чы та ю чы мно гія га ды (як мі ні мум — тры дзе
ся ці год дзі) паэ зію гэ та га та ле на ві та га май стра, 
не пе ра стаю здзіў ляц ца яго мас тац
кім вы шу кам, ад крыц цям. Ра ду ю ся 
кож ны раз, ба ча чы скар бы, зда бы
тыя паэ там з глы бі няў бе ла рус ка га 
сло ва. Вік тар Шніп і ў но вай кні зе 
за ста ец ца Мас та ком з вя лі кай лі та
ры. І ў раз мо ве пра та ям ні цы на ша
га ланд шаф ту — як у вер шы “Ба ло
ты”: “ба ло ты прый шлі/ з не ба/ каб 
нас ра та ваць/ ад са міх ся бе/ сва ім 
жур бот ным спа ко ем/ сва і мі сон ны
мі ту ма на мі/ дзе жы вуць пры ві ды/ 
бе лыя і чор ныя/ і ха ва юц ца ў тра вах 
ру дых/ як у атра вя не лым аг ні/ да па
ры да ча су/ па куль ты ся дзіш/ до ма/ 
і ча ка еш/ во се ні/ ка лі зай цы на ба
лот ных аст ра вах/ пач нуць ва рыць пі ва/ да да ючы 
ў яго жу ра ві ны/ чыр во ны бурш тын/ у якім жы ве 
свят ло/ да лё кіх зо рак/ з якіх да нас/ прый шлі ба
ло ты”. І ў хо ку, якім у кні зе ад да дзе ны цэ лы раз
дзел, — “Ра са, якая не вы сы хае”. “са ло ма ў сне зе/ 
як зо ла та ў ма ла цэ/ Млеч на га Шля ху”. Ці вось 

яшчэ хо ку: “чор ны яб лык/ ні бы змерз лая зор ка/ 
на сцеж цы ў са дзе”.

Але са мым ураж лі вым па да ец ца раз дзел, 
які скла да ец ца з ба лад. Яны як паэ тыч ны ле та
піс жыц цяў зна ка мі тых бе ла ру саў у вы кла дан
ні Вік та ра Шні па — і ба ла да пра Ф. Ска ры ну 

(“Сон ца Фран ціш ка Ска ры ны (ка
ля 1490–1551)”, і тво рызгад кі пра 
ін шых: “Зям ля Фер ды нан да Ру
шчы ца (10.12.1870–30.10.1936)”, 
“Лі пень Ян кі Ку па лы (07.07.1882–
28.06.1942)”, “Ліс та пад Яку ба Ко
ла са (03.11.1882–03.08.1956)”, 
“Ванд ра ван не з Ян кам Маў рам 
(10.05.1883–03.08.1971)”. Гэ тыя 
ды ін шыя тво ры — ба ла ды ўзвы
шэн ня, ве лі чы, кра сы бе ла рус ка га 
свят ла.

Веч ныя бе ла рус кія па ку ты, дра
мы й тры во гі, ра дас ці й ня бес нае 
за сва ен не бе ла рус ка га кос ма су — 
усё мож на знай сці і ў ба ла дах, і ў 

ін шых тво рах Вік та ра Шні па. Яго но вая кні га “Бе
лае, чор нае і за ла тое” — доб ры па да ру нак усім, 
хто чуй на ста віц ца да род на га: і ў мо ве, і ў асвет
ніц тве ды куль ту ры, і ў шмат аб ліч най на шай паў
ся дзён нас ці.

МіколаБерлеж

Рых ту ец ца да вы ха ду 
ў свет ан та ло гія в’ет нам скай 
паэ зіі на бе ла рус кай мо ве

Па эт і пе ра клад чык, лаў рэ
ат Дзярж прэ міі Бе ла ру сі Мі ко
ла Мят ліц кі за вяр шыў пра цу 
над ства рэн нем ан та ло гіі в’ет
нам скай паэ зіі. Пабе ла рус ку 
ў яго ных пе ра кла дах за гу ча лі 
тво ры 14 паэ таў, якія прый шлі 
ў лі та ра ту ру ў 1960–70я га ды, 
на свае во чы ба чы лі па ку ты, вы
пра ба ван ні на ро да В’ет на ма ў 
шмат аб ліч ных вой нах. “Пла ды 
кру шы ны — быц цам бы гра на
ты,/ Сцяб лі на ку ку ру зы — як 
руж жо./ На пе рац гля ну — ку
лю ба чу ўжо,/ Зір ну на нгоу — 
па ра шут на пя ты.” (“Мой сад”, 
Вы онг Ча унг; верш на пі са ны ў 
1965 го дзе).

Рад кі ў ан та ло гіі “Ма тыль кі 
і бом бы” як ку лі, стро фы — гэ
та спо ла хі вай ны. Сім ва лы, мас
тац кія ар хе ты пы в’ет нам скай 
паэ зіі — гэ та ад бі так жыц ця, які 
за ста нец ца на мно гія ста год дзі. 
На ўвесь час, па куль бу дзе жыць 
на пла не це на род В’ет на ма.

Кні га за пла на ва на да вы дан
ня ў Вы да вец кім до ме “Звяз да”. 
Банг В’ет, Тхі Ха анг, Ань Нгок, 
Чан Ню ан Мінь, Нгу ен Дык Маў, 
Ле Ань Су ан, Нгу ен Хыў Тхінь, 
Фан Тхі Тхань Нен, Су ан Ку інь, 
Фа ен Ты ен Зу ат, Вы онг Ча унг, 
Нгу ен Зюй, Нгу ен Кхоа Д’ем, 
Чан Дан Кхоа — аў та ры бе ла рус
кай ан та ло гіі в’ет нам скай паэ зіі.

Вар та на га даць, што ў на
шай лі та ра ту ры ёсць даў нія 
тра ды цыі пе ра клад чыц кай ува
гі да в’ет нам скай паэ зіі, про зы. 
У свой час Язэп Се мя жон вы даў 
збор нік тво раў в’ет нам скіх паэ
таў у сва іх пе ра кла дах “Апа ле
ны ло тас”. Па ба чы лі свет ін шыя 
кні гі. Ся род іх — “В’ет нам скія 
ле ген ды” ў пе ра кла дах Сяр
гея Мі халь чу ка. Бы ло ня ма ла 
пуб лі ка цый пе ра кла даў тво раў 
в’ет нам скіх пісь мен ні каў у бе
ла рус кіх лі та ра тур намас тац
кіх пе ры я дыч ных вы дан нях. У 
В’ет на ме па бы ва лі пісь мен ні кі 
Сяр гей Па нізь нік, Ула дзі мір Ка
рыз на, Ігар Лап цё нак ды ін шыя.

КастусьЛадуцька

ЛІТАРАТУРНЫЯ МАСТЫПАЭТЫЧНЫ СУСВЕТ
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А та кое муж нае су праць
ста ян не атэ іс тыч най ула дзе на
ват і ўя віць са бе цяж ка ў тыя 
га ды! Вось дзе й пра яў ля ла ся 
ве лі зар ная моц, шля хет насць 
ду ха: са праўд ная, унут ра ная — 
а не пых лі вая, знеш няя. Так да 
па ры да ча су дра мае вя лі кая сі
ла ў зер ней ку, каб урэш це пад 
уз дзе ян нем роз ных аб ста ві наў 
абу дзіц ца, пра явіць ся бе, рэа лі
за ваць унут ра ны па тэн цы ял.

Ці ка ва з да ле чы ні ча су ўні
каць у тое, як змог вы ста яць 
наш вя лі кі су пля мен нік у тых 
ней ма вер на цяж кіх умо вах. 
Не зма гаў ся за свае пра вы, 
не слаў ні ко му ў Маск ву па ка ян
ных пісь маў… Ра біў сваю спра
ву. Ра біў так, як сам лі чыў тое 
па трэб ным — на ват у ссыл цы: 
ля чыў лю дзей, пры чым не бе ру
чы за тое гро шай, ма ліў ся. Што 
праў да, ка лі над та цяж ка прый
шло ся — быў не як 13дзён ны 
“до пыт кан ве е рам”, ка лі яго 
бі лі, са джа лі ў кар цар — то ён 
трой чы аб’ яў ляў га ла доў ку, вы
каз ва ю чы пра тэст. Ад ной чы на
ват зра біў спро бу пе ра рэ заць са
бе буй ную ар тэ рыю — не дзе ля 
са ма губ ства, а каб па тра піць 
у ту рэм ную баль ні цу ды мець 
не вя лі кую пе рад ыш ку. Зму ча
ны, ён па даў без пры том нас ці 
пра ма ў ка лі до ры, губ ляў ары
ен та цыю ў ча се й пра сто ры. 
Але ж — вы ста яў! І та кі до свед 
над звы чай каш тоў ны, як і ра
зу мен не: на ша ўнут ра ная шля
хет насць, стой касць ду ха ёсць 
га лоў ны ар гу мент у ба раць бе 
за ідэа лы.

З 1937 па 1941 год Ва лян
цін Вой наЯся нец кі жыў у ся
ле Баль шая Мур та Крас на яр
скай воб лас ці. Там і па чаў ся, 
па сут нас ці, пра цэс яго най 
рэ абі лі та цыі: да ссыль на га хі
рур гасвя та ра ў кан цы лі пе ня 
41га пры ля цеў на са ма лё це 
га лоў ны хі рург Крас на яр ска га 
краю ды ўпра сіў ля цець з ім, 
стаць у Крас на яр ску га лоў ным 
хі рур гам эва каш пі та ля. У да
ку мен таль ным філь ме “Боль
ше, чем лю бовь” пры вод зяц ца 
ўспа мі ны ар хі епіс ка па Лу кі пра 
той час. Як па вы ні ках пра цы ў 
ва ен ную па ру на пі саў не вя лі
кую кні гу “Поздние резекции 
при инфицированных ог нест
рель ных ранениях су ста вов”, 
якую ра зам з вя лі кай пра цай 
“Очерки гной ной хирургии” 
(яе за кон чыў, да рэ чы, ле там у 
1923 го дзе, ка лі быў у тур ме 
таш кенц ка га ГПУ…) прад ста
віў на су іс кан не Ста лін скай 
прэ міі. Па за кан чэн ні ж пра цы 
эва каш пі та ля Ва лян цін Вой на
Яся нец кі атры маў пад зяч ную 
гра ма ту ад ка ман да ван ня За
ход не сі бір скай ва ен най акру
гі, ме даль “За доб лес ную пра
цу ў Вя лі кай Ай чын най вай не 
1941–1945 гг.”. Да рэ чы, у су
вя зі з тым ме да лём ад зна чым: 
хрыс ці ян скае “пад стаў лен не 
шчок” для чар го вых уда раў яў
на не бы ло жыц цё вым крэ да 
бу ду ча га свя то га. Ёсць свед
чан ні, што, атры маў шы ўзна га
ро ду, ар хі епіс кап ска заў та кое, 
што парт ра бот ні кі збя ле лі: “Я 
вер нул жизнь и здо ровье сот
ням, а мо жет, и ты ся чам ра не
ных. И на вер ня ка по мог бы еще 
многим, если бы вы не схвати
ли ме ня ни за что ни про что 
и не таскали бы одиннадцать 
лет по ост ро гам и ссыл кам. 
Вот сколь ко времени по те ря но 
и сколь ко лю дей не спа се но от
нюдь не по мо ей вине”. Пред се

да тель облисполкома стал бы
ло говорить: мол, на до за быть 
прош лое и жить настоящим 
и будущим. “Ну нет уж, изви
ните, не за бу ду никогда!” — от
ветил вла ды ка Лу ка”. Жорст
кі, але й спра вяд лі вы ўрок для 
ўсіх, хто тво рыць лі ха.

Важ ным мо ман там та го ча су 
ў рэ лі гій ным жыц ці Рус кай пра
ва слаў най царк вы стаў Ар хі
ерэй скі са бор у Маск ве 8 ве рас
ня 1943 го да: у ім удзель ні чаў 
і ўжо ар хі епіс кап Крас на яр скі 
Лу ка Вой наЯся нец кі. Та ды 
аб ра лі Па тры яр хам міт ра па лі
та Сер гія, а крас на яр ска га ар
хі ерэя — па ста ян ным чле нам 
Свя шчэн на га Сі но да. Як раз 
на той хва лі “но ва га кур са Са
вец кай дзяр жа вы ў да чы нен ні 

да царк вы”, як паз ней ацэнь
ваў па дзеі па тры ярх Алек сій 
ІІ, зда ры ла ся ра ней зу сім не ве
ра год нае: хі рургар хі епіс кап 
Вой наЯся нец кі ў 1944м атры
маў… Ста лін скую прэ мію 1й 
сте пе ні за свае кні гі! Уру чы лі 
яе ў сту дзе ні 1946га, у маі ж 
ён быў пе ра ве дзе ны на па са ду 
ар хі епіс ка па Сім фе ро паль ска
га й Крым ска га. Як дык та ваў 
сак ра та ру ўжо цал кам аслеп лы 
ар хі епіс кап Лу ка ў 1958 го дзе, 
пры ля цеў ён ту ды са ма лё там 
26 мая. Па мёр жа свя тар, які 
зай маў ар хі епіс кап скую ка фед
ру ця гам 20 га доў, 11 чэр ве ня 
1961га, быў па ха ва ны ў Сім фе
ро па лі.

Ці ка ва па глыб ляц ца ў свед
чан ні пра тое, як урач ста на
віў ся свя та ром, ішоў да свя та
сці. Па да ец ца мне, што ней кія 
вель мі энер ге тыч ныя, міс тыч
ныя мо ман ты бы лі ў лё се Ва
лян ці на Фе лік са ві ча, на шля ху 
яго ным. Спа чат ку ж не меў ані
я кіх “свя та рскіх” пла наў, ка
заў: “Религиозного воспитания 
я не получил, если говорить 
о на след ствен ной религиозно
сти, то, ве ро ят но, я уна сле до вал 
её от от ца”. А Фе лікс Ста ні сла
ва віч, хоць быў пе ра ка на ным 
ка та лі ком, ды ў сям’і гас па да
ры ла жон капра ва слаў ная, і ён 
не на вяз ваў сва іх рэ лі гій ных 
по гля даў. Але вось жа: ме на ві та 
баць ку згад вае сын. За кон чыў
шы во сен ню 1903га Кі еў скі 
ме ду ні вер сі тэт, 26га до вы ма
ла ды ча ла век вы каз ваў жа дан не 
быць зем скім ура чом. А “ба
я вое хры шчэн не” як хі рург 
атры маў, пра цу ю чы з 1904 го да 
ў эва каш пі та лі ка ля Чы ты: іш
ла Рус каЯпон ская вай на. Там 
і ажа ніў ся ў той жа год з Ган

най Ва сіль еў най Лан ской, сяст
рой мі ла сэр нас ці, якую ве даў з 
Кі е ва. З яго ных ус па мі наў: “Ее 
называли свя той сест рой. Она 
покорила ме ня не столь ко сво
ей кра со той, сколь ко исключи
тельной доб ро той и кро тостью 
ха рак те ра. Там два вра ча про
сили ее руки, но она да ла обет 
дев ства. Вый дя за ме ня за муж, 
нарушила этот обет. Пе ред вен
чанием молилась — и вдруг ей 
по ка за лось, что Христос от вер
нул свой лик, и об раз его исчез 
из киота. Это, повидимому, 
бы ло напоминанием о ее обе те. 
И за нарушение его Гос подь тя
же ло на ка зал ее невыносимой, 
патологической рев ностью”.

Гэ та, ві даць, быў вель мі 
цяж кі крыж для ўсёй сям’і: як 

вя до ма, па та ла гіч ная рэў насць 
ад не се на сён ня да сур’ ёз ных 
псі хіч ных рас строй стваў. Зда
ра ец ца ж хва ро ба най час цей 
у тых, хто мае ўнут ра ныя комп
лек сы, пе ра нёс псі ха ла гіч ныя 
траў мы. А што мо жа быць боль
шым па тра сен нем для глы бо
ка га вер ні ка, як не дум ка, што 
Хрыс тос ад ця бе ад вяр нуў ся! 
Без умоў на, нёс той цяжкі крыж 
і Ва лян цін Фе лік са віч, па сут
нас ці, пад штурх нуў шы Ган ну 
Ва сіль еў ну сва ёй пра па но вай 
“ру кі ды сэр ца” да па ру шэн ня 
абе ту. Дзе бы ло шу каць вый
сце? Не ўскры еш жон чы ну ду
шу, як зба ле лы на рыў, не пра
вя дзеш на ёй апе ра цыю. Пэў на 
што Уся выш ні толь кі й мог да
па маг чы. І праз 15 га доў хво рая 
па мер ла: на ра дзіў шы чац вя рых 
дзя цей, у 1919м, ка лі сям’я жы
ла ў Таш кен це.

Ні бы та й бы ла важ кая “ма
тэ ры яль ная” пры чы на хва ро
бы: “В на ча ле 1917го приехала 
стар шая сест ра же ны, толь ко что 
похоронившая в Кры му свою 

мо ло день кую дочь, умер шую 
от ско ро теч ной чахотки. На ве
ликую бе ду, она привезла с со
бой ват ное оде я ло, под ко то рым 
ле жа ла ее боль ная дочь. Я гово
рил сво ей же не Ане, что в оде
я ле привезена к нам смерть. 
Так и случилось. Я обнаружил 
у Ани яв ные признаки ту бер
ку ле за легких”. Ад нак ту бер
ку лё зам за хва рэ ла толь кі жон ка 
хі рур га — больш ні хто з сям’і: 
ні муж, ні дзе ці, якім бы ло ад 
6 да 12 га доў. Пэў на, ме на ві та 
ў жан чы ны з па та ла гіч най рэў
нас цю па да рва лі ся аба рон чыя 
сі лы ар га ніз ма, іму ні тэт. А ву
чо ныя даў но зра бі лі вы сно вы 
пра цес ныя су вя зі ту бер ку лё за 
й па кут ча ла ве ка. Хва ро бу пра
ва куе не моц нае па тра сен не, 

а як раз пра цяг лы стрэс. Ту бер
ку лёз на зы ва юць вы ні кам мен
таль на га раз ла жэн ня, зга сан ня 
ча ла ве ка, якое зда ра ец ца зза 
бяз ра дас на га іс на ван ня. І яшчэ, 
ка жуць, “згры зае”, раз бу рае ча
ла ве ка ўнут ра нае па чуц цё ві ны, 
пры чым не аб грун та ва нае. Якое 
ўзні кае ў сціп лых ды сум лен
ных лю дзей з па вы шан ным па
чуц цём аба вяз ку й ад каз нас ці.

Пра тое, на коль кі быў уз ру
ша ны смер цю жон кі Ва лян цін 
Фе лік са віч, свед чаць яго ныя 
ўспа мі ны: ён дзве но чы сам чы
таў над тру ною Псал тыр, сто я
чы ля ног ня бож чы цы ў поў най 
адзі но це. І га дзі не а трэ цяй 
дру гой но чы ў 112й псаль ме 
апош нія сло вы яго вель мі ўзру
шы лі: “… не плод ную все ля ет 
в дом ма терью, радующеюся 
о де тях”. Гэ тыя сло вы “с со
вер шен ной не сом нен ностью 
воспринял как сло ва, обращен
ные ко мне. По че муто без ма
лей ше го сомнения я принял 
потрясающие ме ня сло ва псал
ма как указание Божие на мою 
операционную сест ру — Со
фию Сер ге ев ну Бе лец кую. 
О ко то рой я знал толь ко то, что 
она не да вно похоронила му жа 
и бы ла без дет ной. Я ед ва дож

дал ся шести ча сов утра, по шел 
к Софии Сер ге ев не, жившей 
в хирургическом отделении. 
Я спросил ее, ве ру ет ли она 
в Бо га и хо чет ли исполнить Бо
жее повеление: заменить моим 
де тям умер шую мать. София 
Сер ге ев на с ра достью согласи
лась”. Абы ва та лю та кі крок — 
знайс ці жон цы за ме ну, ка лі яна 
яшчэ ў тру не ля жыць… — мо
жа пад ацца не Бо жым за га дам, 
а вы клі кам гра мад скай ма ра
лі. Да рэ чы, Соф’я Сяр ге еў на з 
год нас цю прай шла свой зям ны 
шлях, па мер ла ў глы бо кай ста
рас ці ў до ме ма лод ша га сы на 
ар хі епіс ка па Лу кі — Ва лян ці на 
Ва лян ці на ві ча.

Пас ля смер ці жон кі Ган
ны Ва лян цін Фе лік са віч стаў 
свя та ром: у 1921м быў ру ка
пак ла дзе ны ў дзя ка ны, а праз 
ты дзень — у іе рэі. Так што 
яму да во дзі ла ся і апе ра цыі 
пра во дзіць, і су мя шчаць свя
та рскае слу жэн не з чы тан
нем лек цый на мед фа куль тэ це 
Дзяр жаў на га Тур ке стан ска
га ўні вер сі тэ та (яго за пра сі лі 
ўзна ча ліць про філь ную ка фед
ру во сен ню 1920 го да): “Лек
ции я читал в ря се с крес том 
на груди. В то вре мя бы ло еще 
воз мож но не воз мож ное те
перь. (Ус па мі ны дык та ва лі ся ў 
1958 го дзе. — Аўт.) Я ос та вал
ся и глав ным хирургом Таш
кент ской го род ской больницы, 
по то му служил в со бо ре толь
ко по воск ре сень ям”. 18 мая 
1923 го да хі рур га, вы клад чы
ка, баць ку чац вя рых дзя цей 
та ем на па стрыг лі ў ма на хі 
ды ру ка па ла жы лі ў ар хі ерэі. 
А праз два тыд ні ар хі епіс ка па 
Лу ку ўпер шы ню арыш та ва лі. 
Да лей — Бу тыр ская й Та ган
ская тур мы ў Маск ве, ссыл ка 
праз Но ва сі бірск і Крас на ярск 
у Ені сейск.

За кан чэн не бу дзе.
ІванЖдановіч

Месца сілы — Ясянец

Дарэчы. Сё ле та 21 чэр ве ня, у 
Дзень ме ды цын ска га ра бот ні ка, 
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін уз
на га ро дзіў ме да лём Лу кі Крым ска га 
ка ля 900 су пра цоў ні каў ра сій скіх ме
ды цын скіх і на ву ко вых уста ноў. Та
кой ура да вай уз на га ро дай ад зна ча ны 
ўнё сак ле ка раў у ба раць бу з пан дэ
мі яй COVІD19, іх са ма ад да насць і 
вы со кая пра фе сій насць. Уз на га ро ды 
ме ды кам, якія збе ра га юць жыц ці й 
зда роўе ра сі ян, уру ча ны прак тыч на 
ва ўсіх рэ гі ё нах Ра сіі.

Ганна Ланская з дзіцем

Архіепіскап Лука з народам

Помнік святому архіепіскапу 
Луку ў Краснаярску
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“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

З БАЦЬ КАЎ ШЧЫ НЫ ДАР

САМ-НА САМ З ПРЫ РО ДАЙ

Ёсць доб рыя на ві ны 
для тых, хто жа дае 
пры ехаць па ры ба ліць 
на бе ла рус кіх рэч ках 

Ры ба лоў ны за меж ны ту рызм у Бе ла
ру сі толь кі па чы нае раз ві вац ца, і ў яго 
ёсць вя лі кія перс пек ты вы. Пра тое га ва
ры ла ся на ня даў няй прэскан фе рэн цыі 
“Бе ла русь сі ня во кая. Ахо ва й за рыб лен не 
ва да ёмаў. Раз віц цё ры ба лоў на га ту рыз
му”, што прай шла ў мін скім До ме прэ
сы. Згад ваў ся пра ект Ука за Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі “Аб ры ба лоў стве й ры ба лоў най 
гас па дар цы”. У ім, у пры ват нас ці, за кла
дзе на та кая на ві на для ры ба коўама та раў 
з за меж жа, якія ма юць на мер пры ехаць 
да нас па ла віць ры бу: плат ная ры бал ка ў 
Бе ла ру сі на рэ ках бу дзе, па ўсёй бач нас
ці, ад ме не на. Ра ней аран да та ры пэў ных 
участ каў рэч кі ме лі маг чы масць уста наў
лі ваць пла ту за лоў лю ры бы. А згод на з 
но вым Ука зам рэ кі не бу дуць пе ра да вац ца 
ў арэн ду. Як за кон чыц ца тэр мін дзе ян ня 
апош няй да мо вы на арэн ду ва да цё каў — 
знік не й са ма з’я ва. Па но вых пра ві лах 
кож ны змо жа спа кой на ры ба ліць за кон
ны мі спо са ба мі ў лю бым мес цы, на ват 
там, дзе бу дзе вес ці ся пра мыс ло вая зда
бы ча рыбы. Да рэ чы, пра мыс ло вы бі лет 
пла ну ец ца ця пер вы да ваць на тэр мін да 
5 га доў (да гэ туль — на 1 год) і без ука
зан ня кан крэт на га ры ба лоў на га ўгод дзя.

У бяз вы плат нае па ста ян нае ка ры
стан не рэ кі ды азё ры, мяр ку ец ца, бу дуць 
пе ра да вац ца толь кі на цы я наль ным пар
кам або за каз ні кам. Ула дзі мір Ус цін, за
гад чык сек та ра за па вед най спра вы На ву
ко вапрак тыч на га цэнт ра На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па бія рэ сур сах, 
рас тлу ма чыў, што ў на цы я наль ных пар
ках і за каз ні ках акра мя Вод на га Ко дэк
са й пра віл вя дзен ня ры ба вод ства дзей
ні ча юць за ба ро ны й аб ме жа ван ні, якія 
ўста наў лі ва юц ца За ко нам “Аб асаб лі ва 
ахоў ных пры род ных тэ ры то ры ях”. І ка лі 
ры ба кі хо чуць ла віць ры бу ў азё рах і рэч
ках, што зна хо дзяц ца на пры ро да ахоў най 
тэ ры то рыі, то ім ле пей на бы ваць спец пу
цёў ку ў са мой пры ро да ахоў най уста но ве, 
на цпар ку або за каз ні ку. Ся род най больш 
пры ця галь ных для ры ба ло ваўту рыс
таў тэ ры то рый Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 

на зваў На цы я наль ны парк “Брас лаў
скія азё ры”: гэ та 70 азёр на паў ноч ным 
за ха дзе кра і ны. На яго дум ку, ама та раў 
рыб най лоў лі па ві нен за ці ка віць і На
цы я наль ны парк “Пры пяц кі”, на поўд ні 
Бе ла ру сі, дзе пра ця кае Пры пяць, ад на 
з са мых ба га тых на ры бу рэ чак у кра і
не. На зваў Рэс пуб лі кан скі ланд шафт ны 
за каз нік “Са ра чан скія азё ры” па блі зу 
Аст раў ца ды Рэс пуб лі кан скі лад шафт ны 
за каз нік “Сінь ша” (Ра сон скі ра ён Ві цеб
шчы ны). Рэс пуб лі кан скі гід ра ла гіч ны 
за каз нік “Доў гае” (Глыбоц кі ра ён Ві цеб
шчы ны) узяў пад ахову най глы бо кае ў 
кра і не во зе ра Доў гае, дзе так са ма во дзіц
ца шмат ры бы. У сек та ры за па вед най 
спра вы НПЦ НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур
сах, які на прэскан фе рэн цыі прад стаў
ляў Ула дзі мір Ус цін, і вы пра цоў ва юц ца 
рэ ка мен да цыі па раз віц ці эка ту рыз му, 

зя лё на га ту рыз му й ры ба лоў на га ту рыз
му на ахоў ных тэ ры то ры ях.

Яшчэ ад на доб рая на ві на: за меж ным 
гра ма дзя нам бу дзе да зво ле на пад вод нае 
па ля ван не. А каб зра біць яго больш бяс
печ ным, у Бе ла ру сі ўвод зяц ца спец на ву
чан не ды эк за ме ны для та кіх па ляў ні чых. 
Ар га ні за ва ны яны бу дуць, з вы да чай па
свед чан няў, у Бе ла рус кім та ва рыст ве па
ляў ні чых і ры ба ло ваў. Да рэ чы, чаль цам 
та ва рыст ва й ра ней да зва ля ла ся па ля
ваць пад ва дой. Гэ та са мая ма са вая ар
га ні за цыя ры ба ло ваўама та раў у на шай 
кра і не. На мес нік стар шы ні праў лен ня 

БТПР Ана толь Ма ла жаў скі рас ка заў, 
што ця пер на ўлі ку ў су пол цы — 36 ты
сяч ры ба коў. Яе чаль цы ма юць пра ва на 
лоў лю ры бы боль шай коль кас цю круч
коў (іх мо жа быць ад 6 да 10), на лоў лю 
на да рож ку з суд наў з ру ха ві ка мі.

Бе ла рус кае та ва рыст ва па ляў ні чых і 
ры ба ло ваў ак тыў на зай ма ец ца спар тыў
ным ры ба лоў ствам. БТПР функ цы я нуе 
яшчэ й як Фе дэ ра цыя ры ба лоў на га спор
ту Бе ла ру сі ды ўва хо дзіць у Між на род
ную канфе дэ ра цыю ры ба лоў на га спор ту 
ў прэс най ва дзе. Пад яго кі раў ніц твам 
што год у кра і не пра хо дзіць ка ля 100 спа
бор ніц тваў ра ён на га і між ра ён на га, аб
лас но га й рэс пуб лі кан ска га ўзроў няў. 
Та ва рыст ва ла дзі ла й пра во дзі ла між
на род ныя спа бор ніц твы, на якія пры яз
джа лі ры ба кі з 20 кра ін. Сё ле та ста сун кі 
та ко га кштал ту між ры ба ка міспарт сме

на мі з ін шых кра ін пры пы не ны зза ка
ра на ві ру су. Але тыя тры ма юць фор му, і 
ў ве рас ні 2020га па ві дэа су вя зі па ві нен 
ад быц ца Між на род ны кан грэс кан фе дэ
ра цыі (CІPS) па ло ве ры бы, бу дуць пры
ня ты ра шэн ні аб пра вя дзен ні спа бор ніц
тваў у 2021 го дзе.

Ана толь Аляк санд ра віч пры вёў та кія 
ліч бы. У Бе ла ру сі спар тыў ным ры ба лоў
ствам зай ма ец ца ка ля 3 ты сяч ча ла век, у 
тым лі ку ка ля 400 юных ры ба ло ваў. Пра
фе сій ным ры ба лоў ным спор там, які ў 
Бе ла ру сі афі цый на пры зна ны, зай ма ец ца 
ка ля 300 ча ла век. У рэ ест ры ві даў спор

ту, за цвер джа ным Мі ніс тэр ствам спор ту 
й ту рыз му, зна чац ца дыс цып лі ны: лоў ля 
ры бы на лет нюю па пла воч ную ву ду, лоў
ля ры бы фі дэ рам, лоў ля спі нін гам з лод кі 
ды з бе ра га, лоў ля на зім нюю мар мыш ку 
з іль ду, лоў ля на зім нюю блеш ню, лоў ля 
ры бы ўна хлыст.

Па пу ляр насць БТПР ся род бе ла рус кіх 
ры ба коў не аспрэч ная. Уз но сы чаль цоў 
да юць маг чы масць та ва рыст ву па спя хо ва 
за рыб ляць ва да ёмы й ва да цё кі на пра ця гу 
пя ці га доў. На прык лад, з 2015 па 2019 га
ды та ва рыст ва ўся лі ла больш за 160 тон 
ры бы роз ных ві даў у 73 рэч кі ды азё ры. 
Да рэ чы, но вы Указ пра ду гледж вае на кі
роў ваць на за рыб лен не й ахо ву ва да ёмаў 
і ва да цё каў не менш за 50% уз но саў.

З рыб ны мі гас па дар ка мі, якія раз
вод зяць ры бу, цес на су пра цоў ні чае 
Ін сты тут рыб най гас па дар кі НАН Бе
ла ру сі. Сён ня рэ кі й азё ры кра і ны за
рыб ля юц ца шчу кай, со мам, кар пам, 
ка ра сём, таў ста ло бі кам, бе лым аму рам, 
лі нём і сцер ляд дзю. Анд рэй Сяр ге еў, за
гад чык ла ба ра то рыі са жал ка ва га ды ін
дуст ры яль на га ры ба вод ства ін сты тута, 
рас ка заў, што ў бе ла рус кія ва да ёмы 
ўся ля юць і но выя ві ды рыб — у пры
ват нас ці, язя й чор на га аму ра. На шы 
на ву коў цы вы ву ча юць іх ты ё фау ну рэк 
і азёр су мес на з ка ле га мі з ін шых кра ін. 
З ра сі я на мі, на прык лад, што год пра во
д зяць ма ні то рынг Дняп ра. У гэ тую рэч
ку рэ ка мен ду юць уся ляць дра пеж ныя 
ві ды рыб (со ма, су да ка, шчу па ка), ад
наў ляць у ёй на ту раль ную па пу ля цыю 
сцер ля дзі. У Нё ма не ра зам з на ву коў
ца мі з Ка лі нінг рад скай воб лас ці бе ла
рус кія ву чо ныя спра бу юць ад на віць 
па пу ля цыю та кой ры бы, як ры бец. А 
Ві лію ма ні то раць су мес на з лі тоў скі мі 
ка ле га мі. Гэ та, да рэ чы, адзі ная ў Бе ла
ру сі рэч ка, па якой мо гуць пра хо дзіць 
на не раст рэд кія для нас кум жа й бал
тый скі ла сось. Гэ тыя ві ды рыб уся ляк 
збе ра га юць, і ад бра кань е раў у тым лі
ку. Ві лія — не па да лёк ад Бе ла рус кай 
АЭС, та му асоб на бу дзе вы ву чац ца яе 
ўздзе ян не на пад вод ных жы ха роў. Пад 
ува гай на ву коў цаў і вы ка ры стан не бія
рэ сур саў у во зе ры На рач. Так што дзя
ку ю чы на ву ко вым па ды хо дам ры ба ў 
Бе ла ру сі не пе ра во дзіц ца. Яе раз на
стай насць у азё рах і рэ ках пры цяг вае 
на іх бе ра гі ўсё больш ры ба коў.

ГаннаЛагун

Рыб ныя мес цы для за меж ных ту рыс таў

Вылавіць такога шчупака — шчасце

Ня даў на па прось бе стар шы ні Га лоў
на га ўпраў лен ня Бе ла рус ка га гра мад ска
куль тур на га та ва рыст ва ў Поль шчы Яна 
Сы чэў ска га вы шы тыя бе ла рус кім ар на
мен там су кен кі бы лі пе ра да дзе ны ў вёс ку 
Гра баў ку, што ў Бе ла стоц кім па ве це Бе ла
стоц ка га ва я вод ства Поль шчы. Дар з гіс
та рыч най Баць каў шчы ны атры ма ла трыа 
сяс цёр Астап чук (Ані, Олі ды Юліты), 
якія там жы вуць. Дзяў ча ты вель мі пры го
жа спя ва юць бе ла рус кія пес ні. Кас цю мы 
зра бі лі май стры з уні тар на га прад пры ем
ства “Скарб ні ца”, што ў Мін ску.

Як вя до ма, на за хад ад Бу га ў сі лу 
гіс та рыч ных пры чын спрад ве ку жы вуць 

дзя сят кі ты сяч бе ла ру саў. І ка лек ты ваў 
мас тац кай са ма дзей най твор час ці там 
шмат. А БГКТ пра во дзіць у Поль шчы вя
лі кую куль тур наасвет ніц кую ра бо ту ся
род бе ла ру саў даў но: з 1956 го да. Стар
шы ня та ва рыст ва Ян Сы чэў скі — даў ні 
сяб ра Бе ла ру сі. Ле тась на свят ка ван ні 
25год дзя Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра на
цы я наль ных куль тур ён быў уша на ва ны 
На груд ным зна кам Мі ніс тэр ства куль ту
ры “За ўнё сак у раз віц цё куль ту ры Бе ла
ру сі”.

У апа рат Упаў на ва жа на га па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў па сту па юць 
прось бы ад твор чых гур тоў бе ла ру саў 

за меж жа на па шыў сцэ ніч ных кас цю маў. 
Зва ро ты сіс тэ ма ты зу юц ца, пра вод зяц
ца не аб ход ныя кан суль та цыі: каб но выя 
строі бы лі ар тыс там да гус ту. Па за мо ве 
дзярж уста но вы кас цю мы шы юц ца й бяс
плат на пе ра да юц ца бе ла ру сам за меж жа. 
Праз апа рат Упаў на ва жа на га так са ма на
бы ва юц ца для іх кні гі бе ла рус кіх аў та раў, 
дзяр жаў ная сім во лі ка, су ве ні ры. Та кая 
пад трым ка су ай чын ні каў за мя жой пра
ду гле джа на ў пад пра гра ме “Бе ла ру сы ў 
све це” Дзярж пра гра мы “Куль ту ра Бе ла
ру сі” на 2016–2020 га ды. Толь кі сё ле та ў 
ме жах пра гра мы бе ла рус кія на цы я наль
ныя сцэ ніч ныя строі бы лі ад праў ле ны 

яшчэ ў Ра сію ды Гру зію, вы кон ва ец ца 
за каз і для Мал до вы.

ГаннаЛагун

Спявайце, дзяўчаты!
Но выя ары гі наль ныя на цы я наль ныя сцэ ніч ныя кас цю мы бяс плат на пе ра да юц ца ў су пол кі бе ла ру саў за мя жой. 
Пра тое кла по цяц ца су пра цоў ні кі апа ра та Упаў на ва жа на га па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў.

Нацыянальны касцюм,  
які перадалі ў Польшчу
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