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Каб лепш ра зу мець, што і 
дзе ля ча го ро біц ца да 75‑год дзя 
Вя лі кай Пе ра мо гі, да вай це па‑
раз ва жа ем.

75 га доў — не ма лы час у ча‑
ла ве чым жыц ці. 75 га доў — ім‑
гнен не ў да ло нях Веч нас ці.

Мно гае ў на шым жыц ці за‑
ле жыць ад та го, які пункт ад лі ку 
мы вы бі ра ем. Якія каш тоў нас‑
ці спа вя да ем. У тра ды цый ным 
бе ла рус кім све та по гля дзе ёсць 
мес ца куль ту прод каў, ге ро яў, 
вя лі кай па ва зе да тых, хто быў 
да нас, і дзя ку ю чы ка му ёсць мы 
ў гэ тым — бе лым! — све це.

З га да мі ўсё больш ра зу ме‑
еш, якую смя рот ную не бяс пе‑
ку для цы ві лі за цыі ня суць ідэі, 
які мі кі ра ва ла ся ня мец ка‑фа‑

шысц кая элі та, раз вяз ва ю чы ве‑
лі зар ную — су свет ную! — вай‑
ну, зні шча ю чы міль ё ны лю дзей: 
у імя сва ёй “свет лай бу ду чы ні”. 
І ка лі нех та ка жа, што ідэі не ма‑
юць сі лы — той, му сіць, хлу сіць 
аль бо па мы ля ец ца. Бо як там 
у кла сі ка: “Ідэя ста но віц ца ма‑
тэ ры яль най сі лай, ка лі яна ава‑
лод вае ма са мі”.

Гэ ты тон кі пе ра ход сіл‑суб‑
стан цый ду хоў ных у сі лы ма тэ‑
ры яль ныя — не ма лая та ям ні ца. 
Як для вер ні каў, так і для фі ло‑
са фаў, а ў на шым ча се, пэў на ж, 
і для на ву коў цаў, псі хо ла гаў, са‑
цы ё ла гаў, па лі то ла гаў, ды й па‑
лі ты каў. Коль кі трэ ба ма лень кіх 
“ге не ра та раў дум кі”, на стро е‑
ных ва ўні сон, каб вы пра ца ваць 

ра зам штось ці тон ка ма тэ ры яль‑
нае, што ўплы вае на свет ма тэ‑
ры яль ны? А як за рэ гіст ра ваць, 
вы ме раць ня ўлоў ную віб ра‑
цыю, ток “ма тэ ры яль най сі лы”? 

А ў яго ёсць по люс насць? Да бро 
і лі ха? Не сак рэт, бы вае ж па яд‑
нан не ду мак — з роз ны мі мэ та мі. 
Зрэш ты, у тон ка ма тэ ры яль ным 
све це вель мі лёг ка “збі ва юц ца 
на строй кі”, па прын цы пе: ха це‑
лі зра біць як лепш — атры ма ла‑
ся як заў сё ды…

У Еван гел лі, зга да ем, ёсць 
раз ва га‑сцвяр джэн не: “Дзе двое 
ці трое са бра ны ў імя Маё — 
там і Я па ся род іх”. Мо жа гэ та 
як раз пра тое, як дум ка “ава‑
лод вае ма са мі”? На шы прод кі, 
пэў на ж, ве да лі як пра вя лі кую 
каш тоў насць су поль най пра‑
цы (та ла ка), так і пра моц су‑
поль най ма літ вы: дзе ля та го ў 
тым лі ку, пэў на ж, і ўзво дзяц‑
ца хра мы. Та му вель мі сім ва‑
ліч на, што ў пра ек це “У сла ву 
агуль най Пе ра мо гі!” ак тыў на 
ўдзель ні чае пра ва слаў ная царк‑
ва. На га да ем, пра ект анан са ваў 
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн‑
ка ў ча се ўра чыс тай цы ры мо ніі, 
пры све ча най 74‑й га да ві не Пе‑
ра мо гі (“Па мя таць. І дзя цей на‑
ву чаць” — ГР, 16.05.2019). На‑

ста яль нік Усіхс вяц ка га пры хо да, 
про та і е рэй Фё дар Поў ны ад зна‑
чыў глы бі ню й маш таб насць но‑
ва га пра ек та. На дум ку свя та ра, 
Бе ла русь заў сё ды вы зна ча ла ся 
мі ра люб ствам, яна тра ды цый‑
на мае па яд наль ны па ча так. І, 
рэа лі зу ю чы пра ект, мы зноў 
па ка жам све ту, хто мы ёсць — 
не па хва ля ю чы ся, а з год нас цю, 
з усве дам лен нем ся бе як на ро да, 
як на цыі.

Ця пер да па тры я тыч най ак‑
цыі, якою ру піц ца Бе ла рус кі 
цэнтр ду хоў на га Ад ра джэн ня, 
шы ро ка да лу чы ла ся мо ладзь. 
Та кім чы нам ства ра ец ца но вая 
куль ту ра па мя ці пра Вя лі кую 
Ай чын ную: праз уве ка ве чан не 
ў хра мах Баць каў шчы ны (а зна‑
чыць, і ў ма літ вах шмат лі кіх 
свя та роў і вер ні каў) ім ёнаў ге‑
ро яў, вя до мых і не вя до мых, што 
ад да лі жыц ці за Ра дзі му. Та кім 
чы нам ад бы ва ец ца свое асаб лі‑
вае па яднан не — праз на шую 
ак тыў ную дум ку, па мяць — 
зям лі (зям ных подз ві гаў ге ро яў) 
і Не ба (Веч нас ці). Пер шы этап 
ак цыі — збор зям лі ў спе цы яль‑
ныя кап су лы ды пад рых тоў ка 
гіс та рыч ных да ве дак з тых мес‑
цаў во ін скай сла вы — раз гор тва‑
ец ца па ўсёй Бе ла ру сі. Мі тын гі, 
па ве дам ля юць СМІ, прай шлі 
на Ві цеб шчы не, Го мель шчы не, 
Брэст чы не, Ма гі лёў шчы не.

Сі ла вое по ле па мя ці, энер гія 
ду мак вель мі ўплы ва юць на на‑
шае паў ся дзён нае жыц цё.

Пра ход ак цыі мы бу дзем 
рас каз ваць. Спа дзя ем ся, да яе 
да лу чац ца і бе ла ру сы за меж жа.

Іван Ждановіч

Пабачыла свет новая кніга 
паэзіі, прозы, перакладаў 
беларускай пісьменніцы 
іспанскага паходжання 
Анхелы Эспіносы Руіс 
“Колер крылаў”

Кні га вый шла ў мін скім вы да вец тве 
“Кні га збор” (2019). Кож ны чы тач зной‑
дзе ў ёй неш та ці ка вае для ся бе, а мя не 
най больш ура зіў за вяр шаль ны раз дзел 
“Лі та ра тур ныя пе ра кла ды”. У ім — шэ‑
раг пе ра ўва саб лен няў на бе ла рус кую 
мо ву паэ тыч ных тво раў з роз ных мас‑
тац кіх пра стораў све ту: Банг ла дэша, Вя‑
лі ка бры та ніі, ЗША, Іс па ніі, Поль шчы, 
Ра сіі, Чы лі, Чэ хіі, Япо ніі. Дзе вяць кра‑
ін, адзі нац цаць аў та раў... Паэ ты роз ных 
па ка лен няў: Ра бінд ра нат Та гор, Ге ры 
Гельд, Пі тэр Удэл, Боб Ды лан, Фе дэ ры‑
ка Гар сія Лор ка, Лу іс Сэр ну да, Збіг неў 
Гер берт, Свя та слаў Ло гі наў, Па бла Не‑
ру да, Яра мір Но га ві ца, Чы ка Са га ва...

“Ка лі б ча ла век мог ска заць пра тое, 
што ка хае,/ Ка лі б ча ла век мог пад няць 
сваё ка хан не да не ба,/ Быц цам хма ра 
ў мо ры свят ла;/ Ка лі б, як сце ны, якія 
зваль ва юц ца,/ Каб па ві таць праў ду, якая 
па ды ма ец ца па ся рэ дзі не,/ Ча ла век мог 
бы зні шчыць сваё це ла/ І па кі нуць толь‑
кі праў ду пра сваё ка хан не,/ Праў ду пра 
са мо га ся бе,/ Якая на зы ва ец ца не сла вай, 
пос пе хам аль бо ам бі цы яй,/ А ка хан нем 
аль бо жа дан нем”, — паў та рае сле дам за 
Лу і сам Сэр ну дам Ан хе ла Эс пі но са Ру іс, 
якая прый шла ў бе ла рус кае на цы я наль‑
нае мо ра з Іс па ніі. Пры чым (о цуд!) зу сім 
не чу жа зем кай ака за ла ся ў кос ма се бе ла‑
рус кіх сім ва лаў і воб ра заў. ➔ Стар. 4
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Пад гітару, 
ля нач ных 
вог ні шчаў

Стар.  8

Кіно, 
якое па-над 
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З пе сень 
“Спад кі” 

на ра дзі лі ся 
Стар. 6

сябРы белАРусі

Зямля і Неба вечнай Памяці
светАПогляд

У Беларусі з верасня пачалася Міжнародная патрыятычная акцыя  “У славу агульнай Перамогі!”

Рэчыца. Парк Перамогі. Капсулу з зямлёй рыхтуюцца перадаць у крыпту Храма Усіх Святых.

Ка лі б ча ла век мог ска заць...
Вечны агонь — сімвал нашай памяці
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Падрыхтаваў Іван Ждановіч 

выдАнні

Ад удзяч ных на шчад каў — 
вя лі ка му кня зю

Пом нік вя лі ка му кня зю Літоўскаму Ге ды мі ну, 
які ў свой час (прыкладна 1275–1341) быў на ча ле 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га (з 1316 г.), ця пер ёсць 
у Лі дзе. Гэ та на поў начы ад ста ра жыт на га Лід ска га 
зам ка, па ча так бу даў ніц тва яко га гіс то ры кі звяз ва‑
юць з імем зна ка мі та га прод ка. Ве ліч ную брон за‑
вую кон ную ста тую ва гой ка ля 3 тон (яе вы шы ня з 
па ста мен там — больш за 5 мет раў) ад кры лі ў Лі дзе 
7 ве рас ня, ка лі го рад ад зна чаў 696‑год дзе. Аў та ры 
ма ну мен та “За сна валь нік зам ка князь Ге ды мін” — 
скульп та ры Воль га Ня чай і Сяр гей Ага наў, які на‑
ра дзіў ся ў Лі дзе. Ар хі тэк тар — Сяр гей Баг ла саў. 
На ўра чыс тас ці Сяр гей Ага наў ка заў, што не ка то‑
ры час жыў у Лі дзе, по тым па ста ян на пры яз джаў 
на ка ні ку лы. Скульп тар шчас лі вы, што, мож на ска‑
заць, так ад дзя ка ваў го ра ду за кло пат пра яго, да 
та го ж ад пра цы атры маў за да валь нен не.

Ля пад нож жа пом ні ка пры ма ца ва на вы ява 
гер ба ро да Ге ды мі на ві чаў “Ка люм ны” ды на пі са‑
на ўся го толь кі ад но сло ва па‑бе ла рус кі: Ге ды мін. 
Што ж, для асо бы та ко га ўзроў ню — да стат ко ва. 
За ўва жым, што ўсе ра бо ты па рас пра цоў цы й вы‑
ра бе пом ні ка апла ці ла пры ват ная фір ма “Бел текс 
Оптик” ды пе рад ала яго ў дар го ра ду.

У рэ кан стру я ва ным Лід скім за мку ад кры ла‑
ся тэ ма тыч ная вы ста ва, а ўнут ра ны двор яго стаў 
арэ най для ба ёў: тра ды цый на ж у Дзень го ра да 
ў Лі дзе ла дзіц ца ры цар скі тур нір. Яго ўдзель ні кі 
спры чы ні лі ся да тэ ат ра лі за ва най дзеі з на го ды ад‑
крыц ця пом ні ка.

Шматвектарны экс парт

У Бе ла ру сі ця пер не толь кі шмат век тар ная па‑
лі ты ка — і эка но мі ка раз ві ва ец ца з ары ен та цы яй 
на экс парт, пры чым па са мых роз ных кі рун ках. 
На ня даў няй прэс‑кан фе рэн цыі ў Мін ску пер шы 
на мес нік Мі ніст ра пра мыс ло вас ці Ге надзь Сві‑
дзер скі ад зна чыў: прад пры ем ствы Мінп ра ма Бе‑
ла ру сі экс пар ту юць ка ля 70 ад сот каў пра дук цыі, 

па стаў ля юць яе больш чым у 100 кра ін. Пра цу‑
юць з пры быт кам, най боль шы экс парт — у Ра сію, 
ін шыя кра і ны СНД, па шы ра юц ца па стаў кі так са‑
ма ў да лё кае за меж жа, пры чым саль да знеш ня га 
ганд лю ста ноў чае. Уся го за 7 ме ся цаў 2019‑га 
прад пры ем ствы Мінп ра ма экс пар та ва лі та ва раў 
на су му больш як $ 2,5 млрд.

Ад каз ва ю чы на пы тан не пра маг чы масць больш 
ак тыў най пры сут нас ці бе ла рус кіх вы твор цаў у ЕС, 
Ге надзь Сві дзер скі ад зна чыў: на гэ тым шля ху ёсць 
тэх ніч ныя і эка на міч ныя бар’ е ры, ад нак вя дзец ца 
роз на ба ко вая пра ца, каб іх лік ві да ваць.

Па‑ра ней ша му моц ная ў Бе ла ру сі га лі на — 
ма шы на бу да ван не: ка ля 200 прад пры ем стваў, 
на якіх пра цу юць больш за 150 ты сяч ча ла век. 
І лі ней ка тавараў Мінп ра ма над звы чай шы ро‑
кая: ад мік ра схем і кла па наў сэр ца да най вя лі кіх 
у све це кар’ ер ных са ма зва лаў. Да рэ чы, з кан ве е ра 
Бе лА За ў ве рас ні сы шоў юбі лей ны, 4000‑ы во лат 
гру за па ды маль нас цю 130 тон.

Самадзейныя: 
родныя, 
надзейныя

Скла даль ні кі вы дан ня — на чаль‑
нік ад дзе ла на род най твор час ці, кан‑
ды дат фі ла ла гіч ных на вук Алесь 
Лоз ка і на мес ні ца ды рэк та ра РЦНК 
Ва лян ці на Грыш ке віч. Яны пра вя лі 
вя лі кую да след чую пра цу, вы свет лі‑
лі: у све це дзей ні чае ка ля 200 твор чых 
бе ла рус кіх ка лек ты ваў. Ад шу каць іх 
да па ма га лі ў тым лі ку й дып ла ма ты 
з бе ла рус кіх ам ба са даў. Да рэ чы, вар‑
та мець на ўва зе: мно гіх мас тац кіх 

кі раў ні коў тых су по лак РЦНК мае 
маг чы масць за пра шаць на твор чыя 
ста жы роў кі, а са мі гур ты — на фэс ты 
бе ла ру саў све ту на Баць каў шчы ну.

Гэ та звы чай на бе ла рус кія ан самб лі 
пес ні, тан ца, ёсць на ват са ма дзей ныя 
тэ ат ры. Най больш твор чых гур тоў, як 
свед чыць вы дан не, у Ра сіі, Поль шчы, 
Лат віі, Літ ве, Эс то ніі, Укра і не, Ка зах‑
ста не, ЗША, Мал до ве, Іта ліі. Асоб‑
ныя твор чыя гру пы ёсць у Ар ген ці не, 

Ар ме ніі, Аў стра ліі, Із ра і лі, Ка на дзе, 
Сер біі, Уз бе кі ста не, Фран цыі, на ват у 
Паўд нё ва‑Аф ры кан скай Рэс пуб лі цы. 
Не ка то рым з іх су пра цоў ні кі ад дзе ла 
на род най твор час ці РЦНК ужо да па‑
маг лі з на быц цём бе ла рус кіх на цы я‑
наль ных кас цю маў, му зін стру мен таў, 
пе ра да юць су пля мен ні кам‑эн ту зі яс‑
там і ме та дыч ную лі та ра ту ру.

У на ву ко ва‑па пу ляр ным вы дан ні 
апі са ны эта пы раз віц ця й ста наў лен ня 
твор чых су по лак бе ла ру саў за мя жой. 
Вя лі кая ўва га на да ец ца ў пер шую 
чар гу мас тац кім ка лек ты вам, якія ак‑
тыў на прэ зен ту юць бе ла рус кую куль‑
ту ру ў роз ных кра і нах. У вы дан ні 
мож на знай сці шмат ці ка вых звес так 
пра жыц цё на шых су пля мен ні каў па‑
за ме жа мі Баць каў шчы ны ў роз ныя 
гіс та рыч ныя пе ры я ды.

Кні га вый шла дзя ку ю чы 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. Ця пер у Рэс пуб лі кан скім 
цэнт ры на цы я наль ных куль тур пра‑
цу юць над дру гім то мам вы дан ня. Яго 
пла ну ец ца пры свя ціць не па срэд на вя‑
до мым твор чым ка лек ты вам бе ла рус‑
кіх су по лак за меж жа.

Ган на Лагун

дзень бе ла рус ка га пісь мен ства 
свят ка ва лі ў эс тон скім го ра дзе 
Пяр ну — дзя ку ю чы эн ту зі яс там 
з там тэй шай бе ла рус кай су пол кі

Не толь кі бе ла рус кія ро да выя ка‑
ра ні па яд ноў ва юць гас цей ды ўдзель‑
ні каў свя та “Дзень бе ла рус ка га пісь‑
мен ства”, якія са бра лі ся 7 ве рас ня ў 
Пяр ну. Бы лі ў за ле пры го жыя лю дзі, 
не абы яка выя да бе ла рус кай куль ту‑
ры, якім ці ка ва чуць ме ла дыч ную 
бе ла рус кую мо ву, нашыя пес ні, атры‑
мліваць аса ло ду ад шчы рых ста сун каў 
з зем ля ка мі ды зна ё мы мі.

Пры ем на, што й нас, на стаў ні каў, 
вуч няў з баць ка мі Бе ла рус кай ня дзель‑
най шко лы “Бус лі кі” з Та лі на, сяб ры 
за пра сі лі для ўдзе лу ў ім прэ зе. Ла дзі лі 
яе, да рэ чы, ак ты віс ты мяс цо ва га Бе ла‑
рус ка га та ва рыст ва “Лад”. Сар дэч на 

су стра ка ла гас цей гас па ды ня‑ар га ні за‑
тар Ак са на Вол ка ва. Ад ра зу ж мы апы‑
ну лі ся ў сяб роў скай ат мас фе ры, ад чу‑
ва лі ся бе доб ра і ўтуль на — як до ма. 
Па він ша ваць су ай чын ні каў, гас цей са 
свя там пры ехаў і Ам ба са дар Бе ла ру сі 
ў Эс то ніі Вя ча слаў Ка ча наў з жон кай. 

Ён і ві таў усіх, ад кры ваў свя точ ную ім‑
прэ зу. По тым Ак са на Вол ка ва рас каз‑
ва ла пра гіс то рыю свя та, рас па вя дала, 
якія гіс та рыч на знач ныя куль тур ныя 
цэнт ры кра і ны яго пры ма лі. Га ва ры ла 
так са ма, што сё ле та ста лі цай Дня бе‑
ла рус ка га пісь мен ства быў Сло нім — 
адзін з най ста ра жыт ных га ра доў Гро‑
дзен шчы ны, даў ні цэнтр куль тур на га й 
ду хоў на га жыц ця Бе ла ру сі.

Кан цэрт ную част ку пра гра мы ад‑
кры лі спя вач кі з Бе ла рус ка га та ва рыст‑
ва “Спад кі” (Тар ту). (Больш пад ра бяз на 
пра су пол ку чы тай це ў гэ тым ну ма ры 
га зе ты — ар ты кул “З пе сень “Спад кі” 
на ра дзі лі ся”. — Рэд.) Гу ча лі бе ла рус‑
кія пес ні, по тым — вер шы, а так са ма 
зна ка мі тыя пес ні “Руш ні кі” ды “Ка‑
сіў Ясь ка ню шы ну” яшчэ ў “да пес ня‑
роў скім” пер ша ва ры ян це. А по тым на 

сцэ ну вый шлі на шы “Бус лі кі” са сва ёй 
пра гра май. Хлоп цы спя ва лі на род ныя 
пес ні, вы ка на лі “Та нец з лыж ка мі”, а 
юная Вік то рыя чы та ла вер шы пра ле‑
та. За ла вель мі цёп ла су стрэла та кі вы‑
ступ. І я са ма пра чы та ла не каль кі сва‑
іх вер шаў. Мно гіх да слёз кра нуў твор 

“Спо ведзь”, пры све ча ны ма ці. У кан цы 
свай го вы сту пу я па да ры ла спа да ры ні 
Ак са не Вол ка вай збор нік сва іх вер шаў, 
а так са ма ад Бе ла рус ка га цэнт ра ву чо‑
бы і раз віц ця EVA‑Studіorum — бе ла‑
рус кія пры сма кі.

По тым сцэ ну ўпры го жыў зна ка‑
мі ты бе ла рус кі та нец “Ля во ні ха”, які 
прад ста ві лі на суд гле да чоў тан цо ры 
з вы дат на га ка лек ты ву “Сударушки”. 
Вель мі пры ем на, што ў свя точ най пра‑
гра ме паў дзель ні чаў і ан самбль “Рус‑
ская пес ня”, які вы ка наў як рус кія, 
так і бе ла рус кія пес ні, пры чым за ла 
пад пя ва ла ра зам з ар тыс та мі. Так са ма 
і ўкра ін ска му ан самб лю “Барвинок” 
знай шло ся мес ца на бе ла рус кім свя‑
це: ён па ра да ваў нас вя сё лы мі пес ня‑
мі ды яр кі мі кас цю ма мі. О, доб ра га 
на строю, за па лу ўкра ін скім сяб рам не 
зай маць! Так што на гэ тым свя це ўсім 
бы ло доб ра ра зам: і бе ла ру сам, і рус‑
кім, і ўкра ін цам, і эс тон цам.

Мне вель мі пры ем на, што ця пер 
Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства на‑
бы вае, ска жам так, між на род нае гу‑
чан не. То мо жа б, на бу ду чы ню, і ў 
ін шых бе ла рус кіх су пол ках за меж‑
жа яго пад тры маць? А па коль кі мы, 
бе ла ру сы, — лю дзі та ле рант ныя, то 
вар та б за лу чаць у сяб роў скае ко ла й 
прад стаў ні коў ін шых ды яс пар. Свя та 
ў Пяр ну ўда ло ся як раз та му, што аб’‑
яд на ла мно гіх лю дзей роз ных на цы я‑
наль нас цяў, роз ныя твор чыя гур ты. А 
ўсе ж яны бе раж лі ва ста вяц ца да на‑
цы я наль ных куль тур ных тра ды цый.

Вя лі кі дзя куй ар га ні за та рам ім прэ‑
зы, асаб лі ва — Ак са не Вол ка вай. Гэ та 
ж вель мі здо ра ва, што ёсць між на мі 
доб ры “Лад”!

Ні на Пэ эр на,  
вы клад чы ца Бе ла рус кай  

ня дзель най шко лы “Бус лі кі”, г. Та лін

КАРысны досвед

Ёсць між на мі доб ры “Лад”

Выйшаў першы том кнігі  “Творчыя калектывы беларусаў замежжа”. 
Ён падрыхтаваны супрацоўнікамі Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур.

Ансамбль “Купалінка” з Тальяці на нядаўнім фэсце ў Самары

Удзельнікі свята з Амбасадарам Беларусі ў Эстоніі Вячаславам Качанавым
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Ар хі тэк ту ра, вы яў лен чае і дэ ка ра‑
тыў на‑пры клад ное мас тац тва, тэ ат‑
раз наў ства, му зы ка, фа та гра фія, кі но, 
а так са ма эт на куль ту ра, фальк ла рыс‑
ты ка і ант ра па ло гія... Гэ тыя важ ныя 
сфе ры куль тур на га жыц ця гра мад ства 
на два ве рас нёў скія дні апы ну лі ся ў 
по лі зро ку на ву коў цаў. У Цэнт ры да‑
сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, 
мо вы і лі та ра ту ры На цы я наль най ака‑
дэ міі на вук Бе ла ру сі са бра лі ся вя ду‑
чыя спе цы я ліс ты з Бе ла ру сі ды кра ін 
СНД: Ар ме ніі, Ка зах ста на, Мал до вы, 
Ра сіі, Укра і ны, Уз бе кі ста на.

У пер шы дзень, 12 ве рас ня, вя лі кая 
ўва га бы ла на да дзе на му зы цы. На ву‑
коў цы са бра лі ся за круг лым ста лом 
“Бе ла рус кае кан цэрт нае вы ка наль ніц‑
тва ў кан тэкс це су свет най куль ту ры”. 
Аб мяр коў ва лі, як ака дэ міч ная му зы ка 
гу чыць, ка лі гра ец ца на та кіх му зін‑
стру мен тах, як гі та ра, ба ла лай ка, альт, 
ві я лан чэль, скрып ка і на ват... ліч ба вае 
фар тэ пі я на — яно па раў наль на ня даў‑
на па ча ло вы ка рыс тоў вац ца ў му зы цы. 
Кан цэр ты ака дэ міч най му зы кі ў акус‑
тыч ных умо вах “Оў пэн эйр” — так‑
са ма но вая з’я ва су час най куль ту ры, 
якая ўжо ста ла тэ май на ву ко вых да‑

сле да ван няў. Аб мяр коў ва лі ся і но выя 
ві ды су час на га вы ка наль ніц тва, ся род 
якіх, на прык лад, “вір ту аль ны хор”. 
На ву коў цы асоб на пра ана лі за ва лі бе‑
ла рус кую мо ву ў ха ра вых тво рах на‑
цы я наль ных кам па зі та раў. Звяр ну лі 
ўва гу на кан тэнт му зыч ных ін тэр нэт‑
сай таў, якія мо гуць да па маг чы ака дэ‑
міч най му зы цы знай сці сва іх слу ха чоў.

У дру гі дзень кан фе рэн цыі яе 
ўдзель ні кі пра ца ва лі па сек цы ях. 
Пры жа дан ні мож на бы ло на ве дац ца 
ў лю бую з іх або па тра піць ад ра зу ў 
не каль кі. Ці ка ва бы ло, ска жам, па‑
слу хаць вы ступ лен ні спе цы я ліс таў па 
ар хі тэк ту ры. Яны не толь кі на га да лі 
пра пом ні кі ста ра жыт на га дой лід ства 
По лац ка, гіс та рыч ныя па бу до вы Брэс‑
та, але й раз ва жа лі пра кас ма ла гіч ную 
сім во лі ку бе ла рус кай ха ты, ін шыя 
важ ныя рэ чы.

Пра мас тац кія асаб лі вас ці па ста‑
но вак Ко ла саў ска га тэ ат ра і яго вы‑
дат ных ар тыс таў мож на бы ло больш 
да ве дац ца на пад сек цыі “Тэ ат раль на‑
га мас тац тва”. І на ват пра лед ні ко выя 
ва лу ны Бе ла ру сі га ва ры лі на кан фе‑
рэн цыі — на сек цыі “Праб ле мы за‑
ха ван ня і па пу ля ры за цыі куль тур най 
спад чы ны”.

Гос ці Мін ска на ве да лі за лу экс‑
па зі цыі Чар но быль скай зо ны Му зея 
ста ра жыт на бе ла рус кай куль ту ры і 
Цэнт раль ны ба та ніч ны сад НАН Бе‑
ла ру сі.

Ган на Лагун

кола дзён

дыялог КультуР 

На ву ко вы по гляд на куль ту ру
ПАдзеі вестКі з суПолАК

Паэзія злучае душы
у рэс пуб лі кан скім до ме  
друж бы прай шла прэ зен та цыя  
дзвюх моў най кні гі “на аб ца сах/ 
на під бо рах” укра ін скай  
паэ тэ сы вік то рыі Шэ вель

Вер шы Вік то рыі па да дзе ны на 
ўкра ін скай і бе ла рус кай мо вах. Вый‑
шла кні га ў бе ла рус кім вы да вец тве 
“Га лі я фы” на кла дам 500 асоб ні каў. 
Пе ра ства ры лі тво ры па‑бе ла рус ку 
па эт Мі ко ла Адам і га лоў ны рэ дак тар 

ча со пі са “Нё ман” Юлія Алей чан ка. 
Яны, як і са ма Вік то рыя Шэ вель, бы‑
лі на куль тур най ім прэ зе. А яшчэ — 
стар шы ня куль тур на‑асвет ніц ка га 
та ва рыст ва ўкра ін цаў у Бе ла ру сі 
“Обрий” Таццяна Струк. З твор час цю 
Вік то рыі ды пе ра клад чы ка яе вер шаў 
Мі ко лы Ада ма гас цей зна ё мі ла да‑
цэнт Бел дзярж уні вер сі тэ та Ка ця ры‑
на Лю бец кая.

Вік то рыя Шэ вель ак тыў на па пу‑
ля ры зуе ва Укра і не бе ла рус кую мо ву. 
Яна аў тар кніг паэ зіі “Я ха чу ліў ня”, 
“У лю бо ві спа кою ня ма”. Свят ло яе 
паэ зіі — та кое ж цёп лае, як і со неч‑
ныя лас ка выя пром ні. Жы ве ў го ра‑
дзе Пе ра яс лаў‑Хмяль ніц кі, пра цуе 
ся мей ным ура чом.

Па эт і пе ра клад чык Мі ко ла 
Адам — ура джэ нец зна ка мі тай вёс кі 
Мі ка лаў шчы ны са Стаўб цоў шчы ны: 
зям ляк Яку ба Ко ла са. Гэ та ж ра дзі‑
ма паэ таў Але ся Ка ма роў ска га, Мі‑
ко лы Ма ляў кі. Мі ко ла Адам — аў тар 
кніг паэ зіі “Ка лы хан ка для ка ха най”, 
“Під лацканами споминіЎ” (у пе ра‑
кла дзе на ўкра ін скую мо ву), про зы 
“Шоўк”. Ён ад зна ча ны прэ мі я мі імя 
Мі ко лы Бі дэн кі ды імя Ры го ра Ска‑
ва ра ды. Юлія Алей чан ка, якая так са‑
ма спры чы ні ла ся да пе ра кла ду кні‑
гі, — лі та ра тур ны кры тык, па эт ка, 
пра за ік.

У ча се прэ зен та цыі Вік то рыя Шэ‑
вель чы та ла свае вер шы на ўкра ін‑
скай мо ве, а Мі ко ла Адам агуч ваў іх 
у пе ра кла дзе на бе ла рус кую. На пры‑
кан цы ім прэ зы і аў та рка, і пе ра клад‑
чык яе вер шаў па да ра ва лі пры сут ным 
кні гу са сва і мі аў то гра фа мі.

Бе ла ру саў і ўкра ін цаў па яд ноў вае 
шмат ве ка вое сяб роў ства, род насць 
моў і не па хіс нае па мкнен не жыць і 
на да лей у зго дзе. Су стрэ ча ў До ме 
друж бы яшчэ раз па цвер дзі ла, што 
са праўд ная паэ зія лу чыць ду шы брат‑
ніх на ро даў: бе ла рус ка га ды ўкра ін‑
ска га.

Ля вон Це леш
Вік то рыя Шэ вель  

і Ка ця ры на Лю бец кая

X Між на род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя 
“Тра ды цыі і су час ны стан куль ту ры і мас тац тваў” прай шла ў Мін ску

у ра сій скім наль чы ку ўша на ва лі ве тэ ра наў, 
якія ўдзель ні ча лі ў пар ты зан скім ру ху, 
вы зва ля лі бе ла русь 
ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў

Ак ты віс ты Ка бар дзі на‑Бал кар ска га гра мад‑
ска га ру ху “За яд нан не, сяб ры!” на да юць вя лі кую 
ўва гу пра цы з людзь мі ста рэй ша га па ка лен ня. А 
ня даў на, у дзень Дзяр жаў нас ці КБР, мы ў Фон дзе 
куль ту ры рэс пуб лі кі ўру ча лі  ме да лі “75 год вы‑
зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка‑фа шысц кіх за хоп‑
ні каў” удзель ні кам Вя лі кай Ай чын най вай ны, якія 
ця пер жы вуць у Ка бар дзі на‑Бал ка рыі.

Ся род пер шых уз на га ро джа ных — і ўра джэн‑
ка Бе ла ру сі Яд зві га Па пі неў ская. У вай ну гэ тая 
муж ная жан чы на бы ла па моч ні цай па кам са мо ле 
ка ман дзі ра ад на го з атра даў у пар ты зан скай бры‑
га дзе Баць кі Мі ная. Яд зві га Іг на цеў на — ка ва лер 
ор дэ на Чыр во най Зор кі, уз на га ро джа на ме да лём 
“Пар ты за ну Ай чын най вай ны”. Наш су ай чын нік 
Ула дзі мір Ан то на віч Ба ры се віч так са ма ўша на‑
ва ны юбі лей ным ме да лём, ён — бы лы фран та вік, 
удзель нік узяц ця Бер лі на.

На ўра чыс тасць прый шлі прад стаў ні кі роз ных 
на ро даў, якія жы вуць у на шай рэс пуб лі цы. Мы 
га ва ры лі: Вя лі кая Пе ра мо га ста ла маг чы маю дзя‑
ку ю чы друж бе на ро даў СССР. Уру чэн не ме да лёў 
чар га ва ла ся з ну ма ра мі кан цэр та — вы сту памі ан‑
самбля “Ка ла рат”: ён працуе пры на шай су по лцы. 
У го нар ве тэ ра наў быў да дзе ны свя точ ны пры ём.

Ця пер уру чэн не юбі лей ных ме да лёў Бе ла ру сі 
ў КБР пра даў жа ец ца: да ўзна га род прад стаў ле на 
20 ве тэ ра наў, якія на сён ня за ста лі ся ў жы вых.

Па вел Сі да рук, 
стар шы ня Ка бар дзі на‑Бал кар ска га 

гра мад ска га ру ху “За яд нан не, сяб ры!”

Даніна павагі

Вулічнае мастацтва ў Дзень беларускага пісьменства. Слонім, 2019.

Лідскі замак — адзін з найстарэйшых у Беларусі. Ён заснаваны ў 1323 годзе.
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“Лі ры ца” ў За ўрал лі
у Кур ган скай воб лас ці Ра сіі вы сту па ла 
вя до мае ін стру мен таль нае трыа з бе ла ру сі

Гэ тую на ві ну па ве да мі ла ў рэ дак цыю Люд мі‑
ла Урван ца ва — яна ўзна чаль вае Кур ган скую аб‑
лас ную гра мад скую ар га ні за цыю “На цы я наль ны 
куль тур ны цэнтр бе ла ру саў За ўрал ля “Батькавщи‑
на”, спя вае ў на род ным ан самб лі бе ла рус кай пес‑
ні “Жу ра вач ка”. Скі ну ла спа сыл ку на ві дэа сю жэт, 
які быў па ка за ны, ві даць, на ўсю кра і ну — бо вый‑
шаў у пра гра ме “Вести” на тэ ле ка на ле “Россия 1”.

Ад кры ваем. Гля дзім. Тэ ле вя ду чая па ве дам ляе, 
што ў Кур ган пры еха ла вы сту паць ін стру мен таль‑
нае трыа “Лі ры ца” з Бе ла ру сі. А пе рад кан цэр та мі 
му зы кан ты за гля ну лі ў гос ці ў Куль тур ны цэнтр 
“Батькавщина”. І вось у кад ры бач на, як рых ту‑
юц цца су стра каць су пля мен ні каў кур ган скія бе ла‑
ру сы. На кры лі вя лі кі пры го жы стол, на якім шмат 
роз ных страў. “Кож ны бе ла рус, ка лі пры хо дзіць 
да нас у гос ці — ні ко лі не ідзе з пус ты мі ру ка мі: 
та кая ў на ро дзе тра ды цыя, — рас каз вае тэ ле жур‑
на ліс там Люд мі ла Урван ца ва. — І гас цей у “Бе‑
ла рус кай ха це” так са ма заў сё ды су стра ка ем са 
шчод ра на кры тым ста лом”.

Ка ме ра па каз вае, што гэ та са праў ды так. Ся род 
іншых стра ваў на ста ле — пі ра гі, са ла, гры бы. Ак‑
ты віст “Батькавщины “ з гу ма рам рас каз вае, ча му 
бе ла ру сы толь кі ў дождж па гры бы хо дзяць — бо ў 
со неч ныя дні заў сё ды ж пра цу юць. На ста ле ў “Бе‑
ла рус кай ха це”, да рэ чы, ёсць груз ды. Жур на ліс ты 
ўдак лад ня юць, што мяс цо выя, але зга та ва ныя па 
бе ла рус кім рэ цэп це: з кро пам, лаў ро вым ліс том і 
ду шыс тым пер цам. А звер ху смя тан ка...

І вось — гос ці ў ха ту! Пра ма з Го ме ля, з ін стру‑
мен та мі. Жур на ліс ты рас каз ва юць: ка лек ты ву “Лі‑
ры ца” 20 гадоў, гэ та — ну прос та му зыч ная пяр лі на 
бе ла рус ка га Па лес ся. Ёсць, да рэ чы, сайт у нэ це — 
глянь це: http://www.lіrіtsa.com. Але на Соч не ва ў 
трыа грае на цым ба лах, Анд рэй Соч неў — на ба ла‑
лай цы‑кант ра ба се, ба ян у ру ках Дзя ні са Ла ба чо ва. 
Су стра ка юць гас цей кур ган цы вя сё лай, ба дзё рай 
ві таль най пес няй “За пра ша ем вас да нас”.

Ну а по тым — ві даць, пад ма ца ваў шы ся з да ро‑
гі, му зы кан ты па ка за лі свой клас. Вель мі хва лю ю‑
чым быў мо мант: за ўраль цы спя ва юць, а бе ла ру сы 
з Па лес ся — гра юць. Прос та су пер!

Му зы кан ты по тым вы сту па лі ў Шад рын ску й 
Кур га не. А ў кад ры Анд рэй Соч неў, кра ну ты цёп‑
лай су стрэ чай, ка заў: “Та кое ад чу ван не, быц цам 
мы — до ма”. Ну бо хто ж уда ле чы ні ад Баць каў‑
шчы ны лепш су стрэ не, чым род ныя лю дзі з “Бать‑
кавщины”!

Іван Ждановіч
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ПлАнетА людзей

Ка лі б ча ла век мог ска заць...

Су час ны боль аме ры кан ска га кла сі ка

(Заканчэнне. 
Пачатак на стар. 1) 

З прад мо вы паэ тэ сы да 
раз дзе ла “Лі та ра тур ныя пе‑
ра кла ды”: “Бы ло б сум на, 
ка лі б не я вы ка рыс тоў ва ла 
свае моў ныя ве ды (гор шыя 
ці леп шыя, але на яў ныя) 
дзе ля та го, каб інт ры гоў ныя 
тво ры за меж ных лі та ра тур 
пра гу ча лі па‑бе ла рус ку. 
У збор ні ку дру ка ва лі ся ўсе 
пе ра кла ды, якія на збі ра ла 
за той час, як па рую з бе ла‑
рус кай мо вай. Іх ня мно га, 
але па тро ху ўся го: ад бен‑
галь скай кла сі кі да Бо ба 
Ды ла на; ад япон ска га ма‑
дэр ніз му да Гар сіі Лор кі”.

Ад кры вае раз дзел Ра‑
бінд ра нат Та гор. Вя лі кі па эт 
Ін дыі, які пі саў на бен галь‑
скай ды анг лій скай мо вах. 
І ця пер, ві даць, зу сім ла гіч на 
(ха ця й не ча ка на!), што лаў рэ ат 
Но бе леў скай прэ міі ў га лі не лі‑
та ра ту ры за 1913 год Ра бінд ра нат 
Та гор “за лі ча ны” “ў штат” на‑
цы я наль най лі та ра ту ры Банг ла‑
дэша. Твор часць кла сі ка як раз і 
сфар ма ва ла лі та ра ту ру й му зы ку 
той краіны. Так, на ра дзіў ся па эт 
у Бры тан скай Ін дыі. Аду ка цыю 
атры маў бен галь скую… Ва “Ус‑
па мі нах” Та гор на пі ша: “На ша 
ду хоў нае вы ха ван не іш ло па спя‑
хо ва та му, што мы ву чы лі ся ў дзя‑
цін стве ме на ві та на бен галь скай 
мо ве… Ня гле дзя чы на тое, што 
паў сюль сцвяр джа лі пра не аб‑
ход насць анг лій ска га вы ха ван ня, 
мой брат быў да стат ко ва цвёр ды, 
каб даць нам “бен галь скае”.

У 1877 го дзе як раз Та гор 
на дру ка ваў пер шае апа вя дан не 
на бен галь скай мо ве. З 1890 го‑
да па эт жыў у ся дзі бе ве лі зар на‑
га ма ёнт ка Шы лай да ху (ця пер 
тэ ры то рыя Банг ла дэш)… Банг‑
ла дэш аб вяс ці ла аб сва ёй не за‑
леж нас ці 26 са ка ві ка 1971 го да. 
Гім нам краіны з’яў ля ец ца верш 
Ра бінд ра на та Та го ра “Мая за ла‑
тая Бен га лія”, які быў на пі са ны 
на са мым па чат ку XX ста год‑
дзя. Банг ла дэш цы ата я сам ля‑
юць свае лі та ра тур ныя, мас тац‑
кія за ці каў лен ні са зроб ле ным, 
здзейс не ным вя лі кім Та го рам. І 
тое пра чу ла ды асэн са ва ла Ан‑
хе ла Эс пі но са Ру іс.

Да рэ чы, у кні зе “Ко лер кры‑
лаў” зме шча на так са ма яе эсэ 

“Апош ні пе ры па тэ тык”, 
пры све ча нае аў та ру “Гі‑
тан джа лі”. Мя не ўра зі лі 
сло вы з та го тэкс та: “… 
Мне ха це ла ся б, каб вы 
са мі ка лі‑не будзь па раз‑
маў ля лі пра лі та ра ту ру з 
ча ла ве кам з Банг ла дэша. 
На бен галь скім лі та ра тур‑
ным не ба схі ле ёсць яс ныя 
зор кі не ве ра год на га ха‑
раст ва, і чы та чы не блу ка‑
юць цём най ноч чу. За тое 
бен галь ская лі та ра ту ра 
за ста ец ца амаль ня бач най 
для прад стаў ні коў ін шых 
на ро даў…” 

Чы та ем у пе ра кла дзе Ан‑
хе лы “Апош ні верш” Та го ра: 
“Ці чу еш ты, як не смя рот ны 
час/ Ля ціць уда леч, мі нае 
нас,/ І ка ляс ні ца ча су мкне 
праз цем ру ў не ба схіл,/ І з 

веч най цем на ты ня бёс пяе, кры‑
чыць, мір гае зор ны/ пыл?/ О 
ся бар мой,/ У ча се тон кай сет‑
цы/ У па ло не я — ля цім, а ме‑
сяц све ціць./ Да ро гу асвят ляе 
нам,/ І час мне шэп ча ў ву ха, “не 
ад дам”…/ О ся бар мой, бы вай!” 

…У не вя лі кім раз дзе ле “Лі‑
та ра тур ныя пе ра кла ды”, які ўся‑
го толь кі част ка кні гі Ан хе лы 
Эс пі но сы Ру іс, пісь мен ні ца па‑
шы ры ла на шы ўяў лен ні пра свет 
паэ зіі, пра кос мас паэ зіі, па ся лі‑
ла ў на шых ду шах і сэр цах свят‑
ло да лё кіх кра ін. Да да ла на шым 
раз ва гам пра жыц цё но выя хут‑
ка сці. І тым са мым яна, іс пан ка 
па на ра джэн ні, уз ба га ці ла й бе‑
ла рус кі паэ тыч ны свет.

Кас тусь Ладуцька

сябРы белАРусі літАРАтуРныя мАсты

дыя лог з на го ды вы ха ду 
ў вы да вец тве “мас тац кая 
лі та ра ту ра” кні гі уол та 
уіт ме на “ліс це тра вы” — 
да 200-год дзя кла сі ка 
аме ры кан скай лі та ра ту ры

Гэ та — ле ген дар ная кні га, з 
якой звя за на мност ва куль тур ных, 
мас тац кіх гіс то рый. Яна ж і сён‑
ня, з грун ту XІX ста год дзя, уплы‑
вае на чы та ча й твор цаў. Не толь кі 
ў паэ зіі ды мас тац кай лі та ра ту ры, 
але й на твор цаў у му зы цы, на ват 
у кі не ма то гра фе. Пры кла даў, каб 
сцвер дзіць тое, мност ва. “Ліс це 
тра вы” — жы вы, дзея здоль ны 
твор. Мо та му і ў Бе ла ру сі пе ра‑
клад гэ тай кні гі, які не ка лі ажыц‑
ця віў Ян ка Сі па коў, пры хо дзіць да 
чы та ча ўжо трэ цім вы дан нем…

На ша раз мо ва з ды рэк та рам 
вы да вец тва “Мас тац кая лі та ра ту‑
ра” Але сем Ба да ком — пра Уіт‑
ме на, пра яго кні гу, пра мас тац кі 
пе ра клад і паэ зію ўво гу ле.

— Алесь Мі ка ла е віч, 
на ваш по гляд: на коль кі су
час ны Уолт Уіт мен?

— Са праўд ная паэ зія заў сё‑
ды су час ная. Але паэ зія Уіт ме на 
раз лі ча ная на пад рых та ва на га 
чы та ча. І сён ня, як і паў та ра ста‑
год дзя та му, яна ка гось ці мо жа 
раз драж няць. Мо жа, на ват зной‑
дзец ца кры тык, які ска жа, што 
леп шая ўзна га ро да, якой за слу‑
гоў вае аў тар за “Ліс це тра вы”, 
гэ та бі зун. І на за ве яго вар’ я там, 
які ўцёк з псі хі ят рыч най баль‑
ні цы… А нех та ж, як сла ву ты 
аме ры кан скі кры тык, су час нік 
Уіт ме на, ска жа: гэ та най леп шы 
па эт, яко га да ла све ту аме ры кан‑
ская зям ля. Уіт мен пі саў пра веч‑
нае, а веч нае заў сё ды су час нае.

— Ці трап ля ла, да рэ чы, 
вам у ру кі пер шае бе ла рус кае 
вы дан не кні гі “Ліс це тра вы” 
у пе ра кла дзе Ян кі Сі па ко ва? 
Та кая пры го жая, у бе лай су
пер вок лад цы кні га… Мож на 
ска заць, аформ ле ная стыль на. 
Там, на ват, зда ец ца, шрыф ты 
асноў на га ма сі ву тэкс ту бы лі 
тлус ты мі, вель мі вы раз ны мі…

— На жаль, не трап ля ла. 
Зга да нае вы дан не з’я ві ла ся ў 
1978‑м, ка лі я ву чыў ся ў пя тым 
кла се вяс ко вай шко лы. І кні га 
та ко га кштал ту мя не маг ла за‑
ці ка віць хі ба толь кі стыль ным 
афарм лен нем. Але й паз ней я ні 
ра зу яе не ба чыў, на ват у бу кі ніс‑
тыч най кра ме. Да рэ чы, для мя не 
тое заў сё ды бы ло вя лі кай за гад‑
кай: у са вец кі час бе ла рус кая лі‑
та ра ту ра, як і пе ра кла ды су свет‑
най кла сі кі на бе ла рус кую мо ву, 
вы хо дзі лі вя лі кі мі ты ра жа мі. 
А сён ня ці ка вых кні жак, што 

вы да ва лі ся та ды, у бу кі ніс тыч‑
ных за ва лах, як ка жуць, днём з 
аг нём не зной дзеш.

— Пі я нер сва бод на га вер
ша — вер ліб ра, Уіт мен вы сту
паў су праць куль та до ла ра, 
свед чыў праз свае паэ тыч ныя й 
пуб лі цыс тыч ныя пе ра ка нан ні, 
што гро шы — ні што ін шае, як 
шлях да ду хоў на га спус та шэн ня. 
Як кла дзец ца тое пе ра ка нан не 
на сён няш нюю рэ ча іс насць? 
Ня ўжо хтось ці па чуе Уіт ме на? 
Мы ж усе імк нем ся быць сва бод
ны мі, за бяс пе ча ны мі…

— У прын цы пе, з ім нель га 
не па га дзіц ца: гро шы — вель мі 
доб ры сты мул, у тым лі ку, і для 
твор час ці, але гэ та яшчэ й вель мі 
моц ны нар ко тык. Ужо даў но ні‑
ко га не здзіў ляе, на прык лад, што 
мы га во рым не “эст ра да”, а “шоу‑
біз нес”… А гэ та ж свед чан не та‑
кой вось нар ка за леж нас ці ад гро‑
шай част кі на шай куль ту ры.

— А ў чым сі ла паэ зіі ўво
гу ле? Вось Уіт ме на ў 1873м — 
а ро дам ён з 1819га — раз біў 
па ра ліч. Не вы ле чыў шы сваю 
жорст кую хва ро бу, ён усё ж 
пра цяг ваў пі саць уз нёс лыя, 
ап ты міс тыч ныя вер шы яшчэ 
амаль 20 га доў: яго не ста ла ў 
1892м…

— Ну, у да дзе ным вы пад ку 
вер шы для паэ та, на пэў на, бы лі 
свое асаб лі вы мі ду шэў ны мі ле‑
ка мі. Як пра ві ла, фі зіч ны боль 
су пра ва джа ец ца ду шэў ным бо‑
лем. І твор часць — не са мы гор‑
шы спо саб ха ця б пры ці шыць 
той боль. Пры тым, ка лі пі саць 

туж лі выя, на поў не ныя без вы‑
ход нас цю вер шы, то на ўрад ці ад 
та го на сэр цы па ляг чэе. А ўво‑
гу ле, сі ла паэ зіі ме на ві та ў яе 
моц ным уз дзе ян ні на сэр ца, наш 
ду шэў ны стан. Доб рая паэ зія, як 
ма літ ва, ачы шчае ду шу.

— Ён дэк ла ра ваў, што яму 
бліз кія роз ныя лю дзі, не за леж
на ад іх са цы яль на га ста ту са, 
ра сы, по ла, кан фе сіі — та му 
Уіт мен ба чыц ца нам пры хіль
ні кам са цы я ліс тыч най ідэі. 
Як вы лі чы це?

— Для мя не Уіт мен — гэ та 
най перш ча ла век і па эт, які ўсё 
жыц цё быў ад да ным сва ёй ра‑
дзі ме, лі чыў Аме ры ку леп шай 
кра і най у све це і, па сут нас ці, 
пры свя ціў ёй сваю кні гу “Ліс це 
тра вы”, пра што сам жа й ка заў: 
“Кож ны, хто за хо ча да ве дац ца, 
што та кое Аме ры ка, у чым ад‑
гад ка той вя лі кай за гад кі, якой 
з’яў ля ец ца для ўсіх чу жа зем цаў 
ат ле тыч ная дэ ма кра тыя Но ва га 
Све ту, хай возь ме гэ тую кні гу, 
і ўся Аме ры ка ста не яму зра зу‑
ме лая”. Са праў ды, яго мно гія 
паэ тыч ныя па сту ла ты вель мі 
бліз кія са цы я ліс тыч най ідэі, але, 
мне зда ец ца, іх трэ ба раз гля даць 
у больш шы ро кім сэн се, чым так, 
як тое трак та ва ла са вец кая ідэа‑
ло гія. Ён і сам ся бе ў “Ліс ці тра‑
вы” на зы ваў “сва воль ні кам”, і, 
я ду маю, лю бую дакт ры ну га то‑
вы быў “пад ка рэк ці ра ваць” пад 
ся бе, пад свае звыч кі й сла бас ці.

— Уіт мен не пры зна ваў 
іе рар хіі каш тоў нас цяў, быў 
у за хап лен ні ад тэх ніч на

га пра грэ су. Мо яшчэ й та му 
ён — над звы чай су час ны?

— Ма я коў скі так са ма ўсх ва‑
ляў тэх ніч ны пра грэс, а Ясе нін з 
жа лем пі саў, што ён апош ні па эт 
вёс кі. Ку па ла ж тое ясе нін скае 
ад чу ван не ў вер шы “О так, я пра‑
ле тар!” пе ра даў знач на шы рэй і 
мац ней: “Мне сняц ца сны аб Бе‑
ла ру сі”. І ўсе яны, паэ ты, і ця пер 
вель мі су час ныя. А су час насць 
Уіт ме на, па да ец ца мне, у тым, 
што ён, у пер шую чар гу, су час‑
ны ўнут ра на, ду шэў на. Яго ду ша 
вель мі раз ня во ле ная, ад кры тая 
ўся му све ту, ёю ён раз маў ляе і з 
жаб ра ком, і з Су све там.

— Ад ным з пер шых Уіт ме
на аца ніў кла сік рус кай лі та ра
ту ры Іван Сяр ге е віч Тур ге неў. 
На ват пе ра кла даў яго. У Маск
ве ў 2009 го дзе на тэ ры то рыі 
Мас коў ска га дзяржуні вер сі тэ та 
па стаў ле ны пом нік Уол ту Уіт
ме ну. Магчыма і ў Бе ла ру сі мо
жа па чац ца яго, Уіт ме на, узы хо
джан не, чы тан не й ша на ван не 
яго паэ тыч ных ад крыц цяў?

— Уіт мен, без умоў на, за слу‑
гоў вае та го, каб пра яго больш 
ве да лі, каб чы та лі яго больш 
і ў нас так са ма. Паэ зія Уіт ме‑
на вель мі фі ла соф ская, муд рая. 
Сён ня ў Бе ла ру сі шмат хто, асаб‑
лі ва з ма ла дых паэ таў, звяр та ец‑
ца ў сва ёй твор час ці да воль на га 
вер ша, вер ліб ра. І Уіт мен — гэ та 
най больш яр кі ўзор та го, што та‑
кое са праўд ны вер лібр. У ім — 
раз гад ка, як трэ ба пі саць, каб 
ця бе чы та лі й праз ста год дзі.
Гу та рыў Мі ко ла Раўнапольскі

Анхела Эспіноса Руіс (злева) 
з  паэтэсай Аксанай Спрынчан

Гэ та не пер шая су стрэ ча бе ла рус ка га чы та ча з твор час цю кал‑
мыц ка га мас та ка сло ва: ра ней вер шы яго дру ка ва лі ся ў лі та ра‑
тур на‑мас тац кіх пе ры я дыч ных вы дан нях Бе ла ру сі. Кні гу “Пес ня 
ка вы лю” пе ра ства рыў на бе ла рус кую мо ву стар шы ня Мінск ага 
га рад ско га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі хась Па‑
зня коў.

Доб рыя бе ла рус ка‑кал мыц кія лі та ра тур ныя су вя зі наладж ва лі‑
ся здаў на. Яшчэ ў 1960‑я га ды ў Эліс це па ба чы лі свет кні гі на‑

род ных пес ня роў Бе ла ру сі 
Яку ба Ко ла са і Ян кі Ку‑
па лы на кал мыц кай мо ве. 
Ся род шчы рых пра па ган‑
дыс таў на шай лі та ра ту ры 
ў Кал мы кіі быў Мі ха іл 
Хо ні наў. А ня даў на ў рай‑
цэнт ры Бе ра зі но кал мыц‑
ка му паэ ту, дра ма тур гу, 
пра за іку, пе ра клад чы ку й 
бе ла рус ка му пар ты за ну 
Міхаілу Хо ні на ву ўста ля‑
ва на ме ма ры яль ная дош ка. 
Як раз у мяс ці нах на па‑
меж жы Мін шчы ны і Ма‑
гі лёў шчы ны слаў ны сын 

кал мыц ка га на ро да пар ты за ніў, за ба я выя подз ві гі быў ад зна ча ны 
ор дэ нам Чыр во на га Сця га.

У роз ныя га ды ў Бе ла ру сі вый шлі кні гі паэ зіі Да ві да Ку гуль‑
ці на ва, Мі ха і ла Хо ні на ва. І ця пер у пе ры я дыч ным дру ку Бе ла ру сі 
дру ку юц ца тво ры Ры мы Ха ні на вай, Ра і сы Шур га на вай, Ве ры Шуг‑
ра е вай у пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву.

Што да Эрд ні Эль ды ша ва, то ён аса біс та як стар шы ня праў лен‑
ня Са ю за пісь мен ні каў Кал мы кіі пры кла дае шмат на ма ган няў для 
ар га ні за цыі пе ра кла даў і пуб лі ка цый тво раў бе ла рус кіх аў та раў у 
Кал мы кіі.

Мі ко ла Берлеж

“Песня кавылю” 
даляцела з Элісты
у мінску выйшла кніга 
народнага паэта Калмыкіі, сябра 
беларускай літаратуры Эрдні Эльдышава 

Эрдні Эльдышаў
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За меж ні кі на кі на сту дыю 
“Бе ла русь фільм” апош нім ча‑
сам пры яз джа юць з зайз дрос‑
ным па ста ян ствам. У ве рас ні, 
на прык лад, у Мін ску прай шоў 
пер шы са вет ды рэк та раў дзяр‑
жаў ных кі на сту дый кра ін СНД і 
Гру зіі, на які за пра сі лі прад стаў‑
ні коў “Кыр гыз філь ма”, “Уз бек‑
філь ма”, “Та джык філь ма”, “Ка‑
зах філь ма”, “Гру зія‑філь ма” ды 
іншых. У ра бо чай ат мас фе ры 
гос ці аб мер кавалі роз ныя праб‑
ле мы кі на ін дуст рыі, у тым лі ку 
й ад мет нас ці су час на га кі на пра‑
ва во га по ля. Фільмы, якія яны 
прывезлі з сабой, пакажуць на 
Тыдні кінадружбы, што абвеш‑
чаны ў Беларусі з 1 кастрычніка. 
Шэсць кінастудый падпісалі да‑
мову аб супрацоўніцтве.

Ня даў на “Бе ла русь фільм” 
быў ка пі таль на рэ кан стру я ва ны 
і ця пер пе ра жы вае са праўд ны 
“рэ не санс”. Ды рэк тар Ула дзі мір 
Ка ра чэў скі лі чыць, што кі на сту‑
дыя доб ра пад рых та ва ла ся для 
ўдзе лу ў між на род ных пра ек тах 

і ця пер шу кае парт нё раў як у 
кра і нах бліж ня га, так і да лё ка‑
га за меж жа. Мы су стрэ лі ся з ім, 
каб пра гэ та па га ва рыць больш 
кан крэт на.

— Ула дзі мір Мі хай ла віч, 
бе ла рус кія зды мач ныя гру
пы і ра ней маг лі без пе ра шкод 
пра ца ваць у ін шых кра і нах. 
Ця пер жа кі на сту дыя імк нец
ца да та го, каб за меж ныя ка
ле гі пры яз джа лі зды маць но
выя філь мы ў Бе ла русь. Якія 
ў гэ тым ёсць вы га ды?

— Кі но — гэ та ін тэр на цы я‑
наль ны від мас тац тва. Утрым‑
лі ваць кі на сту дыю ў кра і не з 
10 міль ё на мі ча ла век, а зна чыць, 
з ма лень кім рын кам про да жу, 
ня прос та. Для та кой невялі кай 
кра і ны, як на ша, кі на ін дуст‑
рыя — да ра гое за да валь нен не. 
Яна ж най лепш раз ві ва ец ца там, 
дзе ёсць вя лі кі ўнут ра ны ры нак 
або на ла джа ны доб рыя су вя зі 
з ін шы мі кра і на мі. Вось та му 
сён ня мы па шы ра ем не толь кі 
ўлас ную кі на вы твор часць, але 
і шу ка ем но вых парт нё раў, якія 
пры яз джа лі б зды маць філь мы 
да нас.

Здым кі філь маў за ме жа мі 
сва ёй кра і ны па він ны быць уза‑
е ма вы гад ны мі для ўсіх удзель‑
ні каў зды мач на га пра цэ су. Пры 
тым пра ліч ва ец ца кошт мно гіх 

склад ні каў: арэн да зды мач на га 
па віль ё на, кі на па слугі, уліч ва‑
ец ца па да так на здым кі за меж‑
на га кі но ў той або ін шай кра і‑
не… Усё гэ та ўплы вае на кошт 
кі на стуж кі. Да ўся го між на род‑
ныя зды мач ныя гру пы аплоч ва‑
юць не толь кі кі на па слу гі, але 
і пра жы ван не ў га тэ лях, хар ча‑
ван не ды ін шае.

Кі на вы твор часць, кі на мас‑
тац тва на сён няш ні дзень — не 
толь кі баў лен не воль на га ча су. 
Гэ та сфе ры, якія тым або ін шым 
чы нам здоль ныя па пу ля ры за‑
ваць на шу кра і ну і раз ві ваць ту‑
рызм. У прык лад ма гу пры вес ці 
здым кі кі на стуж кі “Хо біт” (рэ‑
жы сёр Пі тэр Джэк сан) у Но вай 
Зе лан дыі: гэ тая кра і на пас ля та‑
го, як фільм вый шаў на эк ра ны, 
ста ла пры ця галь ным мес цам 
для ту рыс таў з уся го све ту.

— Са праў ды, апош нім ча
сам у ка лі до рах кі на сту дыі 
мож на су стрэць за меж ні каў, 
якія зна ё мяц ца з на шай кі на
вы твор час цю, з бе ла рус кі мі 

зды мач ны мі гру па мі, агля да
юць па віль ё ны для зды мак. 
Ад куль та кая піль ная ўва га з 
бо ку за меж ных гас цей?

— Апош нім ча сам я шмат 
ез джу па све це і зна хо джу но‑
вых парт нё раў. Ка лі рас каз ва‑
еш, па каз ва еш, прэ зен ту еш ім 
на шы маг чы мас ці, у за меж ных 
ка лег на тва рах ба чыш не пад‑
роб нае здзіў лен не: яны ж і не 
ду ма лі, што Бе ла русь та кая 
пры го жая і бяс печ ная, а кі на‑

па слу гі та кія тан ныя. Спра ва 
ў тым, што ў кра і нах да лё ка га 
за меж жа толь кі па чы на юць ад‑
кры ваць для ся бе на шу кра і ну. 
Хто пе ра ка наў ся ва ўсіх вы га‑
дах зды мак філь маў у Бе ла ру сі, 
пры яз джае зна ё міц ца з кі на сту‑
ды яй. Для іх мы га то выя стаць 
буй ным пад рад чы кам, які мае 
су вя зі ў Мін ску. Але і з кі раў ні‑
ка мі ін шых рэ гі ё наў у нас на ла‑
джа ны кан так ты. Ця пер скла да‑
ем геа гра фіч ную кар ту аб’ ек таў, 
якія мо гуць быць ці ка вы мі для 
за меж ных кі на вы твор цаў. Ня‑
свіж скі за мак, Лід скі за мак, На‑
ва груд скі за мак, Ру жан скі за мак, 
а так са ма Баб руй ская крэ пасць, 
му зей ны комп лекс ста ра даў ніх 
на род ных ра мёст ваў і тэх на ло‑
гій “Ду дут кі”, му зей “Ло шыц‑
кая ся дзі ба”, па лац Ру мян ца вых 
і Па ске ві чаў у Го ме лі, Бла кіт ныя 
азё ры, тэ ры ко ны ў Са лі гор ску і 
не толь кі — усё гэ та ўні каль ныя 
мес цы, дзе мож на зды маць ці ка‑
выя кі на стуж кі. Ну і, зра зу ме ла, 
за меж ныя кі на вы твор цы не мо‑
гуць не за ўва жыць, што ў нас 
шмат пры го жых, та ле на ві тых 
ак цё раў.

— З ча го звы чай на па чы
на ец ца парт нёр ства ў кі на ін
дуст рыі? Якія на прам кі яго 
вар та бу дзе асво іць бе ла ру
сам?

— Пер шы крок — гэ та ўдзел 
у днях кі но і кі на фес ты ва лях на 
тэ ры то рыі той або ін шай кра‑
і ны. У плы ні Дзён бе ла рус ка га 
кі но, ска жам, нас за пра ша юць 

у Ра сію, Кі тай, ЗША ды ін шыя 
кра і ны. Мы ў сваю чар гу вы ву‑
ча ем, у якіх фес ты ва лях, ін шых 
ім прэ зах наш удзел най больш 
мэ та згод ны. У тым нам да па‑
ма гае Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў Бе ла ру сі, кан суль ту ем ся з 
прад стаў ні ка мі бе ла рус кай ды‑
яс па ры за мя жой.

Дру гі ва ры янт парт нёр скіх 
ад но сін, да яко га мы імк нем‑
ся — гэ та су мес ная з ін шы мі 
кра і на мі кі на вы твор часць. За‑
меж ным ка ле гам мо жам пра‑
па на ваць і на шы кі на па слу гі. 
Та му за ці каў ле ны ў іх раз віц ці. 
На прык лад, “Бе ла русь фільм” 
ня даў на да па мог рэ кві зі там зды‑
мач най гру пе се ры я ла “Чар но‑
быль”, які ства раў ся аме ры кан‑
скім тэ ле ка на лам НВО су мес на 
з бры тан скай тэ ле сет кай Sky. 
Ка ле гі, да рэ чы, вы со ка аца ні лі 
кас цю мер ную, збро е вую і рэ кві‑
зі тар скую ба зы на шай кі на сту‑
дыі. Яны вы ка рыс та лі ўсе на шы 
маг чы мас ці.

— Ці не сак рэт, з кі на сту
ды я мі якіх кра ін “Бе ла русь
фільм” па чынае вес ці кан
крэт ныя пе ра мо вы?

— У нас па бы ва лі кі на вы‑
твор цы з Ін дыі, Ка зах ста на, Ра‑
сіі, Укра і ны. За ці ка ві лі ся на шы‑
мі пра па но ва мі ка ле гі з Га лі ву да 
(ЗША). Бы лі на кі на сту дыі кі на‑
вы твор цы з Фран цыі, Паўд нё вай 
Ка рэі. Ёсць жа дан не пры ехаць 
да нас, каб па зна ё міц ца блі жэй, і 
ў ка лег з Поль шчы. Гэ та ўсё тыя, 
з кім мы па ча лі вес ці кан крэт ныя 

раз мо вы пра здым кі філь маў. А 
ня даў на кі на сту дыя пад пі са ла 
па гад нен не аб су пра цоў ніц тве 
ў сфе ры кі не ма та гра фіі на пяць 
га доў з ТАА “Синтилейтинг 
Гло бал” (Ін дыя). Да мо ві лі ся на‑
конт вы ка ры стан ня ін дый скім 
бо кам кі на тэх на ла гіч ных па слуг 
і сту дый ных маг чы мас цяў “Бе‑
ла русь філь ма”, а так са ма на конт 
ар га ні за цый най і мар ке тын га вай 
пад трым кі адзін ад на го. 

Асноў нымі парт нё рамі для 
нас за ста юц ца кі на вы твор цы з 
Ра сіі. Але мы па ча лі ўжо вес ці 
раз мо вы аб су пра цоў ніц тве з 
ка ле га мі з Ка зах ста на, Уз бе кі‑
ста на, Кір гі зіі ды ін шых кра ін 
Ся рэд няй і Цэнт раль най Азіі. 
Мы за ці каў ле ны ў су пра цоў ніц‑
тве з кра і на мі як бліз ка га, так і 
да лё ка га за меж жа: на прык лад, 
з Поль шчай, ЗША і Ка на дай. 
Пры сут насць там бе ла рус кіх 
ды яс пар мо жа толь кі да па маг чы. 
Та му што лю дзі, якія па мя та юць 
бе ла рус кую мо ву і бе ла рус кую 
куль ту ру, з за да валь не ннем бу‑
дуць гля дзець і бе ла рус кія кі на‑
філь мы як са вец кіх ча соў, так і 
су час ныя.

Ня даў на я быў на кі на фо‑
ру ме ў Кі таі, там па зна ё міў ся з 
ка ле га мі з Азі яц ка‑Ці ха акіян‑
ска га рэ гі ё ну. Яны так са ма за ці‑
ка ві лі ся на шай кра і най і на шай 
кі на сту ды яй. У вы ні ку ня даў на 
мы да мо ві лі ся з са лід най кі на‑
кам па ні яй Кі тая зняць су мес ны 
фільм пра ха кей.

У та кіх кра і нах, як Ла ос, 
В’ет нам, Ін дыя, Кі тай, Ман‑
го лія, мы збі ра ем ся па каз ваць 
ста рое бе ла рус кае кі но з на шых 
фон даў.

— Ула дзі мір Мі хай ла віч, 
што най перш па ві нен ве даць 
сён ня за меж ны гля дач пра на
цы я наль ную кі на сту дыю “Бе
ла русь фільм”?

— Што “Бе ла русь фільм” — 
ад на з вя ду чых кі на сту дый на 
пост са вец кай пра сто ры і ад на з 
ня мно гіх, якая пра цуе ў ра ней‑
шым фар ма це: тут іс ну юць ад‑
на ймен ныя кі на фаб ры ка і кі на‑
вы твор часць. У ад роз нен не ад 
не ка то рых кі на сту дый у ін шых 
кра і нах, якія згу бі лі ма ё мас ныя 
пра вы на свае біб лі я тэ кі, “Бе‑
ла русь фільм” сён ня мо жа га на‑
рыц ца ўні каль ны мі фон да мі — 
гэ та ка ля 600 мас тац кіх філь маў, 
больш 1 ты ся чы да ку мен таль‑
ных, а так са ма вя лі кая коль касць 
ані ма цый ных. Мно гія кі на стуж‑
кі ста лі куль та вы мі. Ся род іх 
“Руины стре ля ют в упор”, “За‑
сло нов”, “Де воч ка ищет от ца”, 
“Бе лые ро сы”, “Приключения 
Буратино”, “Крас ная Ша поч ка”, 
“Звёзд ный мальчик”, “Дениски‑
ны рас ска зы”, “В авгус те 44‑го”. 
Вя лі кая філь ма гра фія свед чыць 
пра ба га тую гіс то рыю на шай кі‑
на сту дыі, якой сё ле та спаў ня ец‑
ца 95 га доў. На га даю, што кі на‑
сту дыя “Со вет ская Белоруссия” 
бы ла ство ра на ў да лё кім 1924 го‑
дзе ў Ле нін гра дзе (ця пер Санкт‑
Пе цяр бург). Трэ ба яшчэ ска заць 
вя лі кі дзя куй на шай дзяр жа ве, 
якая пад тры ма ла і за ха ва ла бе‑
ла рус кае кі но.

Ган на Лагун

На цы я наль ная кі на сту дыя “Бе ла русь фільм” 
пра цяг вае пра цу над кар ці най пра Ян ку Ку па лу. 
Гэтымі днямі вя дзец ца ман таж ад зня та га ма тэ‑
ры я лу. Фільм на мер ва юц ца па ка заць шы ро кай 
гра мад скас ці 17 снеж ня — у Дзень бе ла рус ка га 
кі но. На пе ра дзе ў філь ма фес ты валь ны пра гляд. 
А ў 2020 го дзе карціна выйдзе на экраны.

Па коль кі імя Ян кі Ку па лы вя до ма не толь кі 
ў Бе ла ру сі, фільм збі ра юц ца па ка заць і ў ін шых 
кра і нах. Ве ра год на, што трэй лер бу дзе пе ра кла‑
дзе ны з бе ла рус кай на рус кую, ан гель скую і кі‑
тай скую мо вы. Рэ жы сёр кі на стуж кі — Ула дзі мір 
Ян коў скі. Здым кі вя лі ся не толь кі ў Бе ла ру сі, 
але і Літ ве, Ра сіі. Да рэ чы, га лоў на га ге роя філь‑
ма грае лат вій скі ак цёр з бе ла рус кі мі родавымі 
ка ра ня мі Мі ка лай Шас так. У ро лі Па ўлі ны Мя‑
дзёл кі зня ла ся Ве ра ні ка Пляш ке віч, ак трыса На‑
цы я наль на га ака дэ міч на га дра мтэ ат ра імя Максіма Гор ка га.

Гіс та рыч ная дра ма рас каз вае пра лёс на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян кі Ку па лы. У воб раз най і паэ‑
тыч най ма не ры ў кар ці не рас кры ва юц ца асноў ныя ве хі жыц цё ва га й твор ча га шля ху паэ та, што 
су паў з най больш тра гіч ны мі па дзея мі XX ста год дзя.

мастацтва
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Кіно, якое па-над межамі
На кінастудыі “Беларусьфільм” пачынаюць актыўна займацца не толькі ўласнай кінавытворчасцю, 

але і супрацоўнічаць з іншымі краінамі. Шукаюць партнёраў у замежжы.

Акцёр Мікалай Шастак у ролі Янкі Купалы

На здымачнай пляцоўцы

Уладзімір Карачэўскі
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З Гомельшчыны родавыя карані

З пе сень “Спад кі” на ра дзі лі ся
Апо вед пра су пол ку, якая 

мац нее ў Тар ту, хо чац ца мне 
па чаць з та кой раз ва гі: усё, што 
з на мі ад бы ва ец ца па жыц ці, 
за кла дзе на яшчэ да на ра джэн‑
ня. А за тым, ка лі рас цем — ідзе 
раз віц цё, ста наў лен не ха рак та‑
ру, ін та рэ саў. Так і ў мя не, са 
мной ад бы ло ся.

З дзя цін ства па мя таю пес‑
ні, якія гу ча лі ў на шай вя лі кай 
сям’і. Мае дзя ду ля й ба бу ля, 
ма мі ны баць кі‑бе ла ру сы па 
во лі лё су ў жніў ні 1945‑га ў 
Тар ту апы ну лі ся. Мы жы лі ў 
ра ё не Кар ла ва на ву лі цы Ця‑
хэ (Зор ная) у ста рым драў ля‑
ным до ме. Нас бы ло шмат, і 
та му свя ты спраў ля лі гур том. 
А дзе за стол ле — там і пес ні! 
Гэ та бы лі, у асноў ным, ста ра‑
даў нія, туж лі выя бе ла рус кія 
на пе вы. Так і за пом ні лі ся мне, 
ува бра лі ся, як ка жуць, з ма ла‑
ком ма ці. А ма ма, Ва лян ці на 
Паў лаў на, спя ва ла заў сё ды: 
ля плі ты, ка лі ў до ме пры бі‑
ра ла, у ле се — ка лі ез дзі лі па 
гры бы‑яга ды… Я доб ра па мя‑
таю, як шчыль на за веш ва лі ў 
на шым до ме ўве ча ры вок ны, 
спраў ля ю чы Ка ля ды ў снеж ні. 
То бы ло, да рэ чы, двай ное свя‑
та ў нас: бо мам чын ма лод шы 
брат як раз на ра дзіў ся ў гэ ты ж 
дзень.

Прай шлі га ды. Даў но ня ма 
з на мі боль шас ці сва я коў… І 
вось паў ста ла ды ўма ца ва ла ся 
ў мя не дум ка: не стра ціць тыя 
род ныя на пе вы. Спа чат ку я за‑
пі са ла на па пе ры “ма мі на” лю‑
бі мае, што най больш час та яна 
спя ва ла, ды па пра сі ла яе ўспом‑
ніць яшчэ што‑не будзь. Так з’я‑
віў ся кам пакт‑дыск з дзе сяц цю 
пес ня мі. Гэ та бы ло на ша хат‑
няе ві дэа, аў тар за пі су — Сір’е 
Пень ям. Яна ж па пра сі ла ў нас 

да зво лу па ста віць ад ну з тых 
пе сень і на ютуб — глянь це, там 
ёсць бе ла рус кая пес ня “Па сею 
гу роч кі” (з пры піс кай, што спя‑
ва юць Іры на і Ва лян ці на — гэ та 
мы з ма май).

Ад пе сень за ха це ла ся ру хац‑
ца да лей: ства рыць Бе ла рус кае 
та ва рыст ва Тар ту. Спа чат ку мы 
прад стаў ля лі ся бе як та ва рыст‑
ва “Спад чы на”, по тым “Сяб ры” 
з На рвы па ра і лі змя ніць наз ву: 
каб у эс тон скім на пі сан ні наз вы 
абы хо дзіц ца без лі тар “з шап ка‑
мі” (ёсць та кія ў ла ці ні цы). Па‑
коль кі ж сэнс наз вы змень ваць 
не ха це ла ся, то вы бра лі ця пер 
ма ла ўжы ва льнае, але жы вое, 
са ка ві тае бе ла рус кае сло ва: 
“Спад кі”. Пад та кою наз ваю 
ўвай шлі ў рэ гістр не ка мер цый‑
ных та ва рыст ваў Эс то ніі 22 мая 
2017 го да.

На шы “хрос ныя” — гэ та 
зга да ная су пол ка “Сяб ры” з На‑
рвы. З па да чы там тэй шых бе‑
ла ру саў мы па бы ва лі на свя це 
“Ку пал ле” ў Клай пе дзе, вы сту‑
пі лі на трэ цім Фэс це мас тац‑

тваў бе ла ру саў све ту ў Мін ску 
(пра трыа “Спад кі” з Эс то ніі мы 
згад ва лі та ды ў тэкс це “Ёсць на‑
дзея, бо фэст ма ла дзее” — ГР, 
21.09.2017. — Рэд.), з’ез дзі‑
лі на “Сла вян скі ба зар – 2018” 
у Ві цебск. Шмат ра зоў по тым 
вы сту па лі на свя тах у На рве і 
Ма ар ду. Я да та го ж прай шла 
кур сы кі раў ні коў твор чых бе‑
ла рус кіх ка лек ты ваў з за меж‑

жа ў Мін ску. Пэў на, за два га ды 
дзей нас ці “Спа дак” гэ та — ня‑
ма ла. Вя до ма ж, мы шмат спя ва‑
ем і на ін шых ім прэ зах. На на‑
шых су стрэ чах у Тар ту бы ваў 
ра ней шы Ам ба са дар Бе ла ру сі 
ў Эс то ніі Ана толь Сцё пусь. 
А сё ле та 6 лі пе ня мы ра зам з 
на рвскі мі “Сяб ра мі” ад зна ча лі 
вя лі кія, юбі лей ныя для Бе ла ру сі 
да ты — у На рве. “Спад кі” спя‑
ва лі на ад ной сцэ не з ан самб лем 
“Плі са” з пасёлка Акцябрскі 
Сма ля ві цкага раёна. Не за быў‑
ны мо мант! Дзя куй вя лі кі на‑
рві ця нам, што за пра сі лі нас! 
Вель мі спа да ба ла ся тая ім прэ за 
“Сяб роў”: так ду шэў на ўсё бы‑
ло, са сля за мі на ва чах га ва ры лі 

пра жа хі вай ны, Вы зва лен не Бе‑
ла ру сі, вя лі кую Пе ра мо гу.

На ступ ным днём, 7 лі пе ня, 
на шы мі гас ця мі на свя це Ку пал‑
ля ў Тар ту бы лі як зга да ны гурт 
“Плі са”, так і на рвскія “Сяб ры”. 
У пар ку Юлей ыэ на шы гос ці 
па да ры лі слу ха чам вы дат ныя 
бе ла рус кія пес ні, мы ўсе ра зам 
па вод ле Ку паль скай тра ды цыі 
зві ва лі вян кі, пус ка лі іх у ра ку.

Вяс ною, 25 мая 2019 го да, 
мы ад зна чы лі двух год дзе су‑
пол кі “Спад кі”. Пры еха лі да 
нас у гос ці “Сяб ры” з На рвы, 
Зі на і да Клы га і яе “БЭЗ” — гэ та 
Згур та ван не бе ла рус кай куль ту‑
ры з па ве та Іда‑Ві ру маа, “Ялін‑
ка” з Ма ар ду, ба я ніст ка й фа то‑
граф Та ма ра Со отс з Сет ту маа, 
спя вач ка Ні на Пят ро ва з го ра да 
Пя чо ры. На ве даў свя та Пер шы 
сак ра тар Ам ба са ды Бе ла ру сі 
ў Эс то ніі Аляк сандр Та тар кін 
з сям’ ёй. (Ін тэр нэт пад каз вае: 
Аляк сандр Ва лер’ е віч ку ры руе 
кон суль скія й да га вор на‑пра‑
ва выя пы тан ні, гу ма ні тар ную 
й куль тур ную су пра цу, ту рызм, 
пра цу з ды яс па рай. — Рэд.). З 
пра мо вай і він ша ван нем вы сту‑
піў Урмас Кла ас, мэр Тар ту. Бы‑
ло пры ем на ба чыць та кую ўва гу 
да нас, і што по бач — сяб ры.

Мы былі пад вялікім ўра‑
жан нем ад святкавання 30‑год‑
дзя згур та ван ня “БЭЗ” у Йых ві 
21–22 ве рас ня. Хутка адзначылі 
і 20‑год дзе “Сяб роў” у На рве. 
Так, во сень у нас — вя сё лая, ці‑
ка вая.

Праз га зе ту звяр та ем ся да 
бе ла ру саў Тар ту ды ўсіх, хто 
мае кан так ты з су пля мен ні ка мі 
ў го ра дзе: ад гук ні це ся, вы ходзь‑
це на сувязь! Най вя лі кая праб ле‑
ма “Спа дак” — знай сці “сва іх” 
у Тар ту. Па вод ле апош ня га пе ра‑
пі су нас у го ра дзе больш за 300, 
але ж до сту пу да рэ гіст ра не ма‑
ем. Так што шу ка ем бе ла ру саў, 
га то вых да су пра цы. Мы ўдзяч‑
ныя за пад трым ку на шых па чы‑
нан няў спе цы я ліс там з мэ рыі 
Тар ту, ад дзе ла куль ту ры, Га рад‑
ской біб лі я тэ цы імя О. Лут са.

З па жа дан нем усім доб ра га 
зда роўя,

Іры на Хэ ла Ка ла мі ец.

Бе ла рус кая су пол ка ў эс тон скім го ра дзе Тар ту  “пра рас ла” да жыц ця, 
ні бы та пры го жая на паў за бы тая ме ло дыя: дзя ку ю чы моц ным бе ла рус кім пе сен ным тра ды цы ям

Хто ёсць Хто

РЭдАКцыйны КАментАР

Спа да ры ня Іры на Хэ ла да сла ла 
нам тэкст на рус кай мо ве пад наз вай: 
“«Спад кі» з эс тон ска га го ра да Тар ту — 
на ша спад чы на”. Ста лыя чы та чы “ГР”, 
мо жа, па мя та юць ар ты кул “Зем ля кі 
ў люс тэр ку СМІ” (№ 18, 18.05.2017), 
у якім мы ні бы за сту пі лі ся за наз ву но‑
вай су пол кі. Рас каз ва ю чы пра су стрэ чу 
ак ты віс таў за меж ных су по лак бе ла ру‑
саў з Упаў на ва жа ным па спра вах рэ лі гій 
і на цы я наль нас цяў Ле а ні дам Гу ля кам, 
зга да лі й пра тро хі штуч ную спрэч ку 
на конт наз вы су пол кі “Спад кі”. Не ка то‑

рыя на стой ва лі: маў ляў, та ко га сло ва ў 
бе ла рус кай мо ве ня ма. Ад нак — ці доб‑
ра мы род ную мо ву ве да ем? Яе ж мож‑
на спа сці гаць бяс кон ца! І ў ін тэр нэ це, 
у слоў ні ках фік су ец ца сло ва “спад кі” 
як раз моў нае. Азна чае: “Ма ё масць, якая 
пас ля смер ці ўла даль ні ка пе ра хо дзіць 
у ка ры стан не ка го‑не будзь”. Спад‑
кі — неш та кан крэт нае, што за ста ец ца 
ў спад чы ну. Мы пі са лі на пры кан цы: “І 
ка лі ўжо ёсць да су пол кі “Спад кі” та кі 
вось ін та рэс, то й нам вар та бу дзе пра 
яе рас ка заць”. Што мы ўрэш це й ро бім, 

даў шы маг чы масць су по лцы больш ся‑
бе пра явіць.

Кан такт з Іры най Хэ лай Ка ла мі ец мы 
на ла дзі лі дзя ку ю чы “Сяб рам” з На рвы. 
На прось бу да даць больш кан крэ ты кі 
пра ся бе кі раў ні ца “Спа дак” на пі са ла, 
што на ра дзі ла ся 4 са ка ві ка 1954 го да ў 
Тар ту, мае дзве вы шэй шыя аду ка цыі. 
Спа чат ку за кон чы ла Эс тон скую сель гас‑
ака дэ мію воч на (ЭС ХА, ця пер Аграр ны 
ўні вер сі тэт), ста ла ін жы не рам‑ме ха‑
ні кам і ад пра ца ва ла па спе цы яль нас ці 
10 га доў у сель скай гас па дар цы. По тым 
за воч на за кон чы ла Та лін скі пе дінс ты тут 
імя Э. Віль дэ па спе цы яль нас ці “рус кая 
фі ла ло гія” ды 15 га доў бы ла на стаў ні цай 
рус кай мо вы, ме ла клас нае кі раў ніц тва 
ў эс тон скай шко ле. Да лей — Тар тус кая 
медш ко ла, спе цы я лі за цыя — са цабс лу‑
гоў ван не, ра бо та са школь ні камі‑аўтыс‑
тамі. З 1994‑га па гэ ты час Іры на Хэ ла 
зай ма ец ца аль тэр на тыў най ме ды цы най, 
ска рыс тоў ва ю чы ве ды з япон скай шко‑
лы Шын‑До, кі тай скай на род най ме ды‑
цы ны, мае дып ло мы ца лі це ля.

Ма ці яе, Ва лян ці на Паў лаў на Ка‑
ла мі ец, у дзя воц тве Алек сі на, бы ла 
бел арус ка (1929–2016). Баць ка, Дзміт‑
ры Аляк се е віч, укра і нец (1927–2001). 
Баць ка ма ці — Па вел Май се е віч Алек‑
сін (1904–1976), ро дам з Го мель скай 

воб лас ці (вёс ка Руд ня), пра ца ваў па 
лі ніі МУС. Яго жон ка Ган на (Аку лі‑
на) Мі ка ла еў на (у дзя воц тве Уса ва) 
(1907–1983) — так са ма ро дам з Го мель‑
шчы ны, з вёс кі Стру кі, бы ла да маш няй 
гас па ды няй, га да ва ла пя цё ра дзя цей. 
“Не каль кі га доў та му я за пра ша ла го‑
мель скую рад ню ў Тар ту на злёт, ад нак 
ад туль мне прый шла ад мо ва па ста не 
зда роўя, — дзе ліц ца Іры на Хэ ла Ка ла мі‑
ец. — Той зі мой ад пра ві ла тры ліс ты па 
на яў ных у мя не ад ра сах у Го мель (тра‑
ім дзядзь кам, стры еч ным бра там ма ці), 
ды ад ка заў не атры ма ла. Апош ні раз 
мы су стра ка лі ся з імі на дру гі год пас‑
ля Чар но быль скай ка та стро фы ў ча се 
ад пуск но га па да рож жа. Я жа даю ад шу‑
каць сваю рад ню”.

Та му, да рэ чы, мы й па да ем та кія пад‑
ра бяз нас ці ў га зе це: гэ та мо жа да па маг‑
чы ў по шу ках. Яшчэ мы да ве да лі ся, што 
кі раў ні ком су пол кі аформ ле ны Ан тон 
Ва сіль еў, ста рэй шы сын (іх у яе двое) 
ак ты віст кі “Спа дак” і не фар маль най кі‑
раў ні цы су пол кі. Ан тон па маг чы мас ці 
аказ вае да па мо гу ма ці, ка лі ла дзяц ца ім‑
прэ зы, яны абод ва — сяб ры праў лен ня 
су пол кі, “у якой нас, ак тыў ных, уся го 
трое. Асноў нае — спе вы й вер шы. Толь‑
кі ад на ўдзель ні ца ва ло дае бе ла рус кай 
мо вай”.
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Ірына Хэла Каламіец з музыкам ансамбля “Пліса”

Ансамбль “Пліса” са Смалявіччыны на Купаллі ў Тарту. 2019 г.

Ірына Хэла Каламіец спявае разам з маці, 
Валянцінай Паўлаўнай



7Голас Радзімы  пятніца, 27 верасня, 2019 повязь часоў
Пер шы ры вок Ка зі мі ра Ма ле ві ча

Твор чае аб’ яд нан не “УНО‑
ВИС” (“Утвердители но во го 
искусства”) бы ло ство ра на ў Ві‑
цеб ску ў лю тым 1920 го да і ста‑
ла яд ром Ві цеб ска га на род на га 
мас тац ка га ву чы лі шча. Ка зі мір 
Ма ле віч (родавыя карані яко‑
га  — беларускія, з Капыля. — 
Рэд.) пры ехаў у го рад 25 каст‑
рыч ні ка 1919 го да і па ся ліў ся ў 
са мім “ВНХУ” (аб рэ ві я ту ра са 
слоў “Витебское На род ное ху‑
до жест вен ное училище”), дзе 
яму з яго сям’ ёй да лі асоб ны 
цёп лы па кой.

У снеж ні 1919‑га ў Ві цеб‑
ску, што быў па блі зу фрон ту, 
Ка зі мір Ма ле віч не толь кі ўзяў 
удзел у дыс пу це пра но вы жы ва‑
піс, але й зрабіў “рэз кі рух”, так 
зва ны “чыр во ны геа мет рыч ны 
штурм”, што ўклінь ваў ся све‑
жым па ве вам у сты лую і ня рво‑
вую паў ся дзён насць. Вось што 
мас так пі саў 21 снеж ня ў Маск‑
ву: “Жыц цё кі піць, учо ра Ві цеб‑
скі пра ле та ры ят ішоў са сця га мі 
Су прэ ма тыз му. За ла тэ ат ра бы ла 
дэ ка ра ва на Су прэ ма тыз мам, дзе 
за ся да лі Са ве ты ра бо чых”. (Су
прэ ма тызм (ад лац. supremus — 
най вы шэй шы) — кі ру нак у 
аван гар дысц кім мас тац тве, за‑
сна ва ны Ка зі мі рам Ма ле ві чам. 
Гэ та раз на від насць аб страк цы я‑
ніз му. Су прэ ма тызм вы яў ля ец ца 
ў кам бі на цы ях роз на ка ля ро вых 
плос кас цяў най прос тых геа мет‑
рыч ных аб ры саў (у фор мах пра‑
мой лі ніі, квад ра та, ко ла і пра ма‑
ву голь ні ка. — Рэд.) 

Праз ча ты ры ме ся цы ме на ві‑
та гэ ты “пер шы ры вок” Ма ле віч 
прад ста віць як пер шую вя лі‑
кую па ка заль ную пра цу “УНО‑
ВИСа” (яко га яшчэ не бы ло, але 
які ўжо існаваў): “Ка мі тэт па ба‑
раць бе з бес пра цоў ем звяр нуў ся 
да чле наў “УНОВИСа” з пра па‑
но вай дэ ка ра ваць усе май стэр ні, 
скла ды ма га зі на да свай го юбі‑
лею. Усе дэ ка ра цыі й рос пі сы 
бы лі зроб ле ны ў су прэ ма тыч ных 
фор мах. Вя лі кую ці каў насць вы‑
клі ка лі су прэ ма тыч ныя сця гі”.

На пры кан цы снеж ня 1919‑га 
ў ліс це да ра сій ска га мас та ка й 
тэ а рэ ты ка мас тац тва Пят ра Мі‑
ту ры ча мас тач ка Ні на Ко ган 
пі са ла: “Су прэ ма тызм ужо па‑
ка за ны ў Ві цеб ску на га да ві не 
ад ной ра бо чай ар га ні за цыі — 
Ма ле віч зра біў дэ ка ра цыю ў 
тэ ат ры і ўпры го жыў 2 фа са ды 
су прэ ма тыч ны мі фор ма мі. Усё 
бы ло па спя хо ва; ды яшчэ ўпер‑
шы ню су прэ ма тыч ныя сця гі 
бы лі зроб ле ны й па ка за ны на 
ву лі цы”.

21 сту дзе ня 1920 го да Ма ле віч 
на пі саў з Ві цеб ска: “Аб вя шчаю 
пар тыю Су прэ ма тыс таў у Мас‑
тац тве”. Гэ тую ідэю ён пад ра бяз‑
на вы клаў у тэкс це “Пра пар тыю 
ў мас тац тве”: “За клад ка та ко га 
пар ні ка не з’яў ля ец ца толь кі ра‑
шэн нем мяс цо ва га зна чэн ня, яно 
з’яў ля ец ца су свет ным пы тан нем. 
…Пар тыя ня се з са бою вя до мы 
све та по гляд, які атры маў ся ад на‑
ву ко ва га, фі ла соф ска га, прак тыч‑
на га, эка на міч на га да сле да ван ня. 
…Ву чэн не на ва та раў па він на 
пай сці ў ма су і пра вес ці ў жыц цё 
з яе да па мо гай свае дас ка на лас ці 
са праўд на га бу даў ніц тва куль‑
тур на га пар ні ка но ва га фор маў‑
тва рэн ня”.

28 сту дзе ня ў ліс це да ад на го 
з лі да раў рус ка га аван гар ду, мас‑
та ка Мі ха і ла Ма цю шы на Ма ле‑
віч па ве дам ляў: “Ця пер ар га ні‑
зоў ва ец ца Ві цеб скай мас тац кай 
Мо лад дзю мі тынг і ад зна ча ец ца 
га да ві на Ву чы лі шча. Мае сяб ры 
і я бу дзем так са ма вы сту паць”.

Пра спек такль, які быў па ка‑
за ны ве ча рам 6 лю та га ў Ла тыш‑
скім клу бе, аў тар ар ты ку ла ў “Из‑
вестиях…” так са ма пі саў, што 
асаб лі ва ці ка вы мі бы лі ме на ві та 
дэ ка ра цыі й кас цю мы, не звы‑
чай ныя ды ары гі наль ныя. Гэ ты 
ве чар стаў ве ча рам лек цый–пяр‑
фор ман саў, пер шым у Ві цеб ску.

Пачаўся вечар з так званага мі‑
тын гу, які ста ў дыс ку сій ным кат‑
лом, дзе су тык ну лі ся “вуч ні мас‑
тац ка га кла са мас та коў Ма ле ві ча 
і Ер ма ла е вай, Гаў рыс, Зу пер ман і 
На скоў”, якія га ва ры лі пра но вае 
мас тац тва, а так са ма Пус ты нін з 
яго вы ступ лен нем “Да здрав ству‑
ет До лой!” і — Па вел Мядз ве дзеў, 
які па раў ноў ваў усё гэ тае но вае 
мас тац тва з мёрт ва на ро джа ным 
Га мун ку лам. Рэз кую вод па ведзь 
даў апа не нту Ла зар (Эль) Лі сіц‑
кі, які сцвяр джаў, што “ма ла дая 
ар мія Твор час ці” — гэ та бліз кая 
бу ду чы ня, а “ві цеб скія мас та‑
кі — па пя рэд ні кі гэ тай бу ду чай 
ар міі”. Ку нін так са ма ўсур’ ёз спа‑
чат ку кі нуў ся ў тэ а рэ тыч ны бой, 
але яму “пе ра шко дзі ла здрад лі‑
вая за сло на”, што бес цы ры мон на 
пе ра пы ні ла “бліс ку чую ты ра ду 
слоў пра но вае мас тац тва”. Гэ‑
тая спрэч ка так і за ста ла ся б мі‑
тын гам, ка лі б не бы ло дру гой 
част кі — “Пе ра мо гі над Сон цам” 
і трэ цяй — “Су прэ ма тыч на га ба‑
ле та”, якія не прос та ілюст ра ва лі 
ды раз ві ва лі вы каз ван ні на ва та‑
раў, але ра зам з вы ступ лен ня мі 
мі тын гу ю чых пе ра ўтва ра лі ся ў 
адзі нае сло ва‑дзе ян не.

Ідэя і мас тац кі сэнс тае лек‑
цыі‑пяр фор ман са за клю ча лі ся ў 
“ку біз ме, фак ту ры, ру ху жы ва‑
пі су, кан струк цыі, па бу до ве пра‑
мой, кры вой, аб’ ёму, плос кас ці, 
уз год не нас ці су пя рэч нас цей”. 
Вы ка наў ца мі бы лі са мі мас та кі.

Тыя ка рот кія, кід кія, а ча сам 
і паў на вар тас ныя ідэі толь кі 
ця пер зра бі лі ся дыс кур сам су‑
час на га мас тац тва. У пра ек це 
6 лю та га 1920 го да як у фай ле 
сха ва на ўся зба лан са ва ная пра‑
гра ма роз ных сфер дзей нас ці 
“УНОВИСа” (та ды яшчэ на‑
зы ваў ся “ПОСНОВИС”): аду‑

ка цыі, вы стаў, вы ступ лен няў, 
ак цый, на ву кі–фі ла со фіі ды 
ўлас най струк ту ры ар га ні за‑
цыі–пар тыі–ор дэ на.

Ві цеб скі “УНОВИС” па чаў 
сваю гіс то рыю фак тыч на ад ра‑
зу па пры ез дзе Ма ле ві ча ў Ві‑
цебск. Пры сту піў шы да пра цы ў 
“ВНХУ”, ён пра па на ваў пра ект, 
рас пра ца ва ны ў вы гля дзе ста ту‑
та Дзяр жаў най твор чай ар це лі. 
У тым да ку мен це тлу ма чы ла ся, 
што яе ства рэн не “вы клі ка на 
не аб ход нас цю рэ ва лю цый на га 
жыц цё ва га ру ху … твор чая ар‑
цель па він на скла дац ца з сі лаў 
вы на ход ні каў, якія змаг лі б даць 
на са мой спра ве но вую фор му і 
аб на віць но вае жыц цё, бо вы на‑
ход нік — ула дар све ту і жыц ця”. 
Ра ней шыя фор мы мас тац тва ад‑
маў ля лі ся, та му што паў та рэн не 
ста ро га ні ко лі не ру хае жыц цё 
на пе рад. Важ най па зі цы яй пра‑
ек та ста ла сцвяр джэн не, што 
ар цель “па він на стаць на ка лек‑
тыў ную да ро гу і ўся кая асо ба ў 
ёй па він на раз ві вац ца ў сіс тэ ме 
цэ ла га све та ру ху”. Ас но вай ар‑
це лі бы лі Ша гал, Лі сіц кі, Ер ма‑
ла е ва, Якер сон, Ко ган, Векс лер і 
Ма ле віч, а “ра бо чая трой ка” — 
гэ та Ша гал, Лі сіц кі, Ма ле віч.

Ад нак на са мым па чат ку 
1920‑га ўсё змя ні ла ся, і ар цель 
на бы ла ін шую кан фі гу ра цыю. 
17 сту дзе ня бы ла ство ра на су‑
пол ка ма ла дых ку біс таў, праз 
два дні на зва ная “МОЛПОСНО‑
ВИС” (“Мо ло дые последователи 
но во го искусства”). Праз 9 дзён 
яна злі ла ся са ста рэй шай су пол‑
кай і ад ра зу атры ма ла імя “ПО‑
СНОВИС” (“Последователи 
но во го искусства”), якая й ства‑
ры ла ві цеб скі ва ры янт “Пе ра мо‑
гі над Сон цам”, а пас ля мі тын‑
гу–лек цыі–пяр фор ман са быў 

аб ве шча ны “УНОВИС”. Гэ тае 
імя ўвай шло ў гіс то рыю мас тац‑
тва аван гар да, рэ ва лю цы я ні за ва‑
ла ўсю мас тац кую дзей насць су‑
пол кі. І яе “васт рыё” скі ра ва ла ся 
скрозь каг ні тыў ную пра сто ру ў 
пра сто ру рэ аль ную з мэ тай пе‑
ра ўтва рэн ня гэ тай рэ аль нас ці. 
14 лю та га бы ла кан чат ко ва за‑
цвер джа ная наз ва “УНО ВИС”.

У сту дзе ні 1921‑га ў ліс це 
Да ві ду Штэ рэн бер гу, ад на му з 
асноў ных прад стаў ні коў рус ка‑
га вы яў лен ча га мас тац тва пер‑
шай па ло вы XX ста год дзя, Ка‑
зі мір Ма ле віч дзя ліў ся, што ён 
за ня ты пі сан нем і за трач вае ня‑
ма ла па пе ры, за хоп ле ны Бе лым 
су прэ ма тыз мам, су мня ва ец ца ў 
вы кла дзе ным і зноў вяр та ец ца 
да на пі са на га, злу ча ю чы су прэ‑
ма тызм з аст ра но мі яй. У ліс це 
ён спа сы лаў ся на свой мас коў скі 
ар ты кул пра “УНОВИС”: “Ня‑
хай жы ве чыр во ны “УНОВИС”, 
які сцвяр джае но вае мас тац тва 
фор маў, бо ў гэ тым паў на та ка‑
му ніс тыч на га пла на су ад но‑
сін… Вы кі ну ты сцяг чыр во на‑

га “УНОВИСа”, і ён ча кае вас, 
утво рым су свет ную ар мію но‑
вых мас тац тваў і скі нем абел іс‑
кі, ня ма для іх мес ца на чыр во‑
ных пло шчах. На шы ву чы лі шчы 
для но вых плы няў, бо ў іх на ша 
ма ла досць, мы не ву чым ся ез‑
дзіць на рым скіх ка ляс ні цах, бо 
ў нас ма ла дыя аэ ра пла ны і ма‑
то ры”.

Пра гра ма “УНОВИСа” ўяў‑
ля ла з ся бе “Шлях адзі най жы‑
ва піс най аў ды то рыі” для ства‑
рэн ня “адзі най ар міі но ва га 
мас тац тва но ва га све ту”: “Мы — 
су прэ ма тыя но ва га, мы ма ла дыя 
і чыс тыя”. “Адзі ная аў ды то рыя” 
аб’ яд на ла жы ва піс, ар хі тэк ту ру, 
скульп ту ру ў “аў ды то рыю збу да‑
ван няў”. “Чар ці це на да ло нях — 
раз бу рэн не ста ро га све ту фор‑
маў і ства рэн не но ва га”. Праз 
ку бізм і фу ту рызм, якія раз бу ра‑
лі ста ры свет рэ чаў, “уна віс ты” 
скі ра ва лі ся да су прэ ма тыч на га 
ўты лі тар на га і ды на міч на га ду‑
хоў на га све ту рэ чаў.

Пра гра ма ж “адзі най аў ды‑
то рыі жы ва пі су” ўяў ля ла з ся бе 
па шы ра ную й да поў не ную мас‑
коў скую пра гра му Ка зі мі ра Ма‑
ле ві ча. Яе асноў ныя па ла жэн ні 
за цвяр джа лі кі ру нак май стэр‑
ні — ку бізм, фу ту рызм, су прэ ма‑

тызм, да та го ж яны сіс тэ ма ты‑
за ва лі “кан струк цыі збу да ван няў 
жы ва пі су, раў на ва гу збу да ван‑
няў фор маў у жы ва пі се”.

У пер шай гру пе су прэ ма‑
тыс ты раз гля да лі жы ва піс ную 
і скульп тур ную фор мы ды зна‑
ё мі лі ся з сіс тэ май збу да ван няў 
на па лат не і ў пра сто ры. Дру‑
гая гру па зай ма ла ся ку біз мам, 
яго тэ о ры яй, сіс тэ май па бу до вы 
фор маў, ку біс тыч ны мі эле мен‑
та мі. У трэ цім ад дзе ле вы ву ча лі 
фу ту рызм і рух рэ чаў. Чац вёр ты 
ад дзел быў за ся ро джа ны на су‑
прэ ма тыч ным ру ху ка ля ро вай 
энер гіі, на аб’ ём ным су прэ ма‑
тыз ме і на фі ла со фіі су прэ ма‑
тыз му. У гэ тай жа гру пе асоб‑
ным кі рун кам бы ло вы зна чэн не 
адзін ства ка лек ты ву й асо бы, а 
ка лек тыў раз гля даў ся як га лоў‑
ны ін стру мент адзін ства, якое 
па він на бы ло быць да сяг ну та.

Мас та кі “УНОВИСа” імк ну‑
лі ся пе ра адо лець за мкнё насць 
асоб ных май стэр няў шля хам 
аб’ яд нан ня ме то дык вы кла дан‑
ня пад ло зун гам вы ву чэн ня су‑
час на га мас тац тва, яго раз віц ця 
ў плы ні агуль ных рэ ва лю цый‑
ных змен у па лі ты цы, эка но мі‑
цы, у со цы у ме — све та по гля дзе. 
Пад экс пан сі яй “УНОВИСа” 
ра зу ме ла ся за ва ё ва шы ро кай 
мас тац кай пра сто ры. Га лоў ная 
ідэя: пад па рад ка ваць уты лі тар‑
нае ася род дзе і пе ра ўтва рыць 
яго, пры чым, у пер шую чар гу з 
да па мо гай су прэ ма тыз му. Та кая 
па зі цыя ад ра зу бы ла вы зна ча на 
пры ства рэн ні су пол кі, а по тым 
на дру ка ва на ў пер шай улёт цы 
твор ча га ка мі тэ та (твар ка ма).

У ліс та па дзе 1920‑га бы ла 
вы пу шча на ўлёт ка Ві цеб ска‑
га Твар ка ма № 1. Ча ка ла ся, што 
та кія ўлёт кі, дзе чле ны “УНО‑
ВИСа” бу дуць “вы каз ваць сваю 
свя до масць”, ста нуць рэ гу ляр‑
ны мі. Аб вя шчаў ся га лоў ны дэ віз 
“УНО ВИСа”: “раз бу рэн не ста‑
ро га све ту мас тац тва ды бу дзе 
вы чар ча нае на ва шых да ло нях”. І 
за клік: “На сі це Чор ны квад рат як 
знак су свет най эка но міі. Чар ці це 
ў ва шых май стэр нях Чыр во ны 
квад рат як знак су свет най рэ ва‑
лю цыі мас тац тваў. Ачы шчай це 
пло шчы су свет най пра сто ры ад 
ха а тыч нас ці, якая ў ёй па нуе”. 
Ства рэн не су прэ ма тыч най ай ку‑
ме ны па раў ноў ва ла ся з пе ра мо‑
гай су свет най рэ ва лю цыі.

Ка лек тыў ная твор часць вы‑
зна ча ла ся ўнут ра ны мі ўмо ва‑
мі — ад ноль ка вы мі ўяў лен ня мі 
пра мас тац кія ка но ны, пра за да‑
дзе насць па ра мет раў тво ра, пра 
су мес нае “над ін ды ві ду аль нае бу‑
даў ніц тва аформ ле на га на ва кол‑
ля”. Ін дыві ду аль най маг ла быць 
толь кі дэ та лі за цыя част кі ў агуль‑
ным пра ек це. Агуль ны ж пра ект 
быў поў на маш таб ным і ахоп лі‑
ваў цал кам усё са цы яль нае ася‑
род дзе, пра ні ка ю чы ва ўсе сфе ры 
дзей нас ці. Мас тац кая абра насць, 
элі тар насць, ма гут ны ін тэ ле кту‑
аль ны па тэн цы ял, які ўтрым лі‑
ваў ся ў яд ры “УНОВИСа” — усё 
гэ та су ад но сі ла ся з фі ла со фі яй 
пі фа га рэй ска га бра тэр ства.

Тац ця на Ка то віч,  
док тар мас тацт ва знаў ства, 

пра фе сар Ві цеб ска га 
дзярж уні вер сі тэ та 

імя П. М. Ма шэ ра ва 

Хут ка ў све це бу дуць ад зна чаць 100-год дзе ства рэн ня “УНОВИСа” — свое асаб лі вы юбі лей су прэ ма тыз му. 
Як раз у Ві цеб ску гэ ты кі ру нак аван гард на га мас тац тва пра хо дзіў ста наў лен не, і вар та пры гле дзец ца да та кой з’я вы з вы шы ні га доў.

Пад Ві цеб скай мас тац кай шко лай, якая бы ла пер шай на Бе ла ру сі, ра зу ме юць ме на ві та шко лу Ка‑
зі мі ра Ма ле ві ча, яго вя до мы мно гім у све це “УНОВИС”, які мае пра мое да чы нен не да су час на га 
мас тац тва. Пра тое бы ло на ву ко вае па ве дам лен не Тац ця ны Ка то віч на ня даў няй X Між на род най на‑
ву ко вай кан фе рэн цыі “Тра ды цыі і су час ны стан куль ту ры і мас тац тваў”у Мін ску. Тац ця на Вік та раў на 
пад рых та ва ла га зет ны ва ры янт сва іх да сле да ван няў і раз ва гаў — пра па ну ем яго на шым чы та чам.

Да след чы ца вя до мая ў Бе ла ру сі як аў тар пра ек та “Ма ле віч. Кла січ ны аван гард. Ві цебск” і кні гі 
“Энциклопедия рус ско го аван гар да”.

Заслона да паседжання ў Віцебскім тэатры. 1920 г. 

Казімір Малевіч у маладосці

Вокладка брашуры, 
аформленая ў стылі 

супрэматызму
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Пад гітару, ля нач ных вог ні шчаў

ПлАнетА людзей

Мае пер шыя пе сен ныя фэс‑
ты прый шлі ся на па ча так 70‑х. 
Усё па чы на ла ся са сту дэнц кіх 
турз лё таў, у пра гра ме якіх у аба‑
вяз ко вым па рад ку бы лі кон кур‑
сы пес ні пад гі та ру. Я ў той час 
ву чыў ся ў Бе ла рус кім дзярж ін‑
сты ту це на род най гас па дар кі. 
Ува хо дзіў у склад збор най ін‑
сты ту та па спар тыў ным ары‑
ен та ван ні. Але, шчы ра ка жу чы, 
бра лі мя не на спа бор ніц твы ў 
асноў ным з‑за ма іх пе сень, дзя‑
ку ю чы якім я не раз пры но сіў 
род най ВНУ лаў рэ ац кія зван ні.

Пас ля за кан чэн ня ін сты ту та 
я прый шоў у 1975‑м у Мін скі 
клуб аў тар скай пес ні “Кры ні‑
ца”. І ў хут кім ча се бы лі вы ез‑
ды ў скла дзе клу ба на ўсе са юз‑
ныя пе сен ныя фэс ты. Вяс ной 
76‑га я ўжо спя ваў у Кі е ве, за‑
тым у Маск ве, Адэ се і, на рэш‑
це, на па чат ку лі пе ня па ля цеў 
на зна ка мі ты “Гру шын скі”… 
Вар та на га даць: фес ты валь 
імя Ва ле рыя Гру шы на 1976 го‑
да ўрэ за ўся ў маю па мяць не 
толь кі не ча ка ным для мя не 
лаў рэ ацтвам, але най перш той 
не ве ра год най сяб роў скай ат‑
мас фе рай, якая па на ва ла на свя‑

це пес ні. Там усе бы лі роў ныя: 
і ўдзель ні кі кон кур су, і чле ны 
жу ры — вя до мыя і лю бі мыя 
бар ды. Усе жы лі ў па лат ках. І 
га ла сы мэт раў гу ча лі не толь кі 
з га лоў най сцэ ны “Гі та ра”, якая 
ля жыць на хва лях, але й ля мен‑
шых пры па ла тач ных вог ні шчаў 
па ўсім фэст‑ла ге ры. Мож на 
бы ло іс ці па нач ной па ля не з 
ты ся ча мі на мё таў, вы бі ра ю чы 
кі ру нак на зна ё мыя і ці но выя 
га ла сы. Не дзе ля вог ні шча спя‑
ваў Юрый Віз бар, там — Тац‑

ця на і Сяр гей Ні кі ціны, а там 
гу чаў го лас Ва дзі ка Яго ра ва… 
Кож ны вы бі раў “свой” го лас па 
ду шы…

Пес ні ў тыя га ды раз ля та лі ся 
па ўсім Са вец кім Са ю зе ім гнен‑
на і без уся ля ка га ін тэр нэ ту. 
Вар та бы ло толь кі ўзяць гі та ру, 
пры сеў шы ка ля фес ты валь на га 
вог ні шча, і пра спя ваць пес ню, 
як ва кол ця бе тут жа збі ра лі‑
ся лю дзі з маг ні та фо на мі ды з 
ву дзіль на мі, на якіх бы лі пры‑
кру ча ныя мік ра фо ны. Ты спя‑
ваў, ця бе за піс ва лі, час ад ча су 
пра сі лі на зваць сваё імя і го рад, 
з яко га ты пры ехаў. І лі та раль‑
на праз па ру тыд няў та бе пры‑
хо дзіў ліст, ска жам, з Сі бі ры, 
або чуў ся тэ ле фон ны зва нок з 
Ула дзі вас то ка. І не зна ё мыя лю‑
дзі за пра ша лі ця бе ўжо на свае 
фэс ты або кан цэр ты, пры зна ю‑
чы ся ў лю бо ві да тва іх пе сень, 
па чу тых з маг ні та фо наў сяб роў, 
якія пры еха лі з Гру шын ска га ці 
ней ка га ін ша га фэс ту.

Пом ніц ца, у тыя га ды Куй‑
бы шаў скі фес ты валь быў га лоў‑
ным су вяз ным звя ном з ама та ра‑
мі пе сен на га жан ру ве лі зар най 

кра і ны з наз вай СССР. Коль кі 
са праўд ных сяб роў ён па да рыў 
мне та ды! Дзя ку ю чы “Гру шы” 
маё пе сен нае жыц цё на поў ні‑
ла ся асаб лі вым сэн сам. І хто ве‑
дае, ці пай шоў б я ў кан цы 80‑х 
на пра фе сій ную сцэ ну, ка лі б не 

меў “ахоў най гра ма ты” — зван‑
ня лаў рэ а та Гру шын ска га фес‑
ты ва лю, пра які ве да лі й чы ноў‑
ні кі Мін куль ту ры.

Яшчэ два га ды за пар я пры‑
ля таў на свя та, з го на рам прад‑
стаў ля ю чы мін скую шко лу аў‑
тар скай пес ні. І ка лі 1977‑ы стаў 
го дам не май го тры ум фу (та ды 
ўша на ва лі бе ла рус кі ан самбль і 
вы ка наў цаў), то 78‑ы зноў па да‑
рыў мне га лоў ную ўзна га ро ду 
фес ты ва лю ў най прэс тыж най 
“Аў тар скай” на мі на цыі — за 
пес ню “Прощайте, милые мес‑
та…”. І Юрый Віз бар, які быў 
у тым го дзе стар шы нёй жу ры, 
уру чыў мне, як прыз, акус тыч‑
ную гі та ру.

Прай шлі га ды. Мы з ма ёй 
жон кай Га лі най у скла дзе ся мей‑
на га ду э та трой чы пры яз джа лі 
на фес ты валь — ужо ў якас ці га‑
на ро вых гас цей і чле наў жу ры. 
Але ж і тыя пер шыя “мае” фэс‑
ты з да лё кіх 70‑х па‑ра ней ша му 
жы вуць у ма ім сэр цы. І хоць у 
апош нія га ды чле ны жу ры на 
“Гру шын скім” акру жа ны знач‑
на боль шай ува гай і кло па там 
з бо ку ар га ні за та раў фэс ту, мне 
па‑ра ней ша му сняц ца вог ні шчы 
76–78 га доў, пры якіх мы спя ва‑
лі ра зам з Віз ба рам пля чом да 
пля ча… Я па мя таю, як у 1978‑м 
Юрый Іо сі фа віч, за ўва жыў шы 
мя не ся род слу ха чоў на ім пра ві‑
за ва ным нач ным кан цэр це ка ля 
яго па лат кі, па ма хаў мне ру кой 
і ска заў усім: “Зна ём це ся, вось 
та ле на ві ты ма ла ды аў тар з Мін‑
ска: Бо ра Вай хан скі”. Ён па са‑
дзіў мя не по бач і па пра сіў вы‑
ка наць свае тво ры. І я пра спя ваў 
не каль кі сва іх пе сень…

Вось та кой мне пом ніц ца 
“Гру ша” 70‑х.

Ба рыс Вай хан скі, 
г. Мінск 
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 ГАФес ты валь куль тур на цы я наль ных мен‑
шас цяў Лі е паі прай шоў у на шым го ра дзе 
ўпер шы ню сё ле та, 11 жніў ня, у ня дзе лю. 
12 пад вор каў зла дзі лі на цы я наль на‑куль‑
тур ныя су пол кі Лі е паі — кож ны свой. 
Па зна ё мі лі лі е пай чан і гас цей го ра да з бе‑
ла рус кай, лі тоў скай, поль скай, рус кай, ня‑
мец кай, яў рэй скай, укра ін скай ды ін шы мі 
куль ту ра мі. Бе ла рус кую прад стаў ля ла, вя‑
до ма ж, лі е пай ская су пол ка “Ма ра” — ёй 
ця пер кі руе Вік тар Ян цэ віч.

Ан самб лі, што дзей ні ча юць пры су‑
пол ках, вы кон ва лі пес ні на род ных мо вах. 
Спя ваў і гурт “Паў лін ка” (ім кі руе Жан на 
Бу йніц кая) з су пол кі “Ма ра”. Гу ча лі бе‑
ла рус кія пес ні “Вё сач ка”, “Зя зю ля”, “А ў 
ле се”, “Ой, я жы та ды не се я ла”, “Бе ла рус‑
кая ду ша”, “Па жа дан не” ды ін шыя. А на‑
пры кан цы ім прэ зы ўсе ра зам спя ва лі гімн 
Лі е паі “Го рад, у якім на ра джа ец ца ве цер” 
на вась мі мо вах. Да ве дац ца пра куль ту ру 
роз ных на ро даў мож на бы ло не толь кі з 
кніг, пе сень, але ж і па спра ба ваў шы тра‑
ды цый ныя стра вы. Ці ка ва бы ло агля даць 

і прад ме ты на цы я наль на га по бы ту, прад‑
стаў ле ныя на пад вор ках.

Гас па ды ні ж бе ла рус кай су пол кі “Ма‑
ра” гас цей сва іх час та ва лі ў сты лі за ва най 
“Бе ла рус кай ха це” бе ла рус кі мі дра ні ка мі, 
ды са смя та най. Бы лі прад стаў ле ны так‑
са ма кні гі, фо та аль бо мы з ілюст ра цы я мі, 
роз ны мі вест ка мі пра Бе ла русь, ляль кі‑
абя рэ гі, кар ці ны, руч ні кі, вы ра бы з лё ну. 
Да рэ чы, акт ры са Лі е пай ска га тэ ат ра За‑
нда Штра у са, якая вя ла ім прэ зу, ка за ла 
пра ак тыў ную дзей насць бе ла рус кай су‑
пол кі “Ма ра” ў куль тур ным жыц ці Лі е‑
паі. А так са ма пра гас цін насць бе ла ру саў. 
Мно гія ад зна ча лі як най ці ка вую фіш ку 
фес ты ва лю тое, што вель мі смач ныя “бе‑
ла рус кія стра вы з буль бы” (а мы ж ве да ем, 
што га вор ка — пра зна ка мі тыя дра ні кі!) 
бе ла рускі га та ва лі пра ма на мес цы. І дэ‑
віз су пол кі “Лю бі Лат вію — па мя тай Бе‑
ла русь!” ар га ні за та ры фес ты ва лю на зва‑
лі ад ным з най пры го жых, гар ма ніч ных і 
змяс тоў ных.

Ан жэ ла Фа мі на. г. Лі е пая 

На фес ты ва лі дра ні кі га та ва лі
Крэ а тыў на паў дзель ні ча лі ў Лі е пай скім фес ты ва лі куль тур на цы я наль ных мен шас цяў Лат віі  
там тэй шыя бе ла ру сы з су пол кі “Ма ра”

Але на Чай коў ская, ад на з удзель ніц 
анс амб ля “Паў лін ка”, сма жыць дра ні кі 

ў “Беларускай хаце” пра ма на фэс це

Свое асаб лі вай ахоў най гра ма тай для мя не ста ла зван не лаў рэ а та Гру шын ска га фес ты ва лю

Ад рэ дак цыі. Пра тое, што бе ла ру сы даў но (так са ма й сё ле та!) 
удзель ні ча юць у Гру шын скім фес ты ва лі, рас ка заў на ста рон ках га зе ты 
наш ня штат ны аў тар Мі ка лай Бой ка (“Гру шын скі. З бе ла рус кім ак цэн‑
там”. — ГР, 19.08.2019). Гэ ты ж аў тар, сам улю бё ны ў бар даў скую пес‑
ню, па пра сіў вя до ма га вы ка наў цу Ба ры са Вай хан ска га ўзга даць пра га ды 
пе сен най ма ла до сці. Ба рыс Ся мё на віч яму не ад мо віў. А пад рых та ва ны 
тэкст Мі ка лай да слаў нам. За ад но па ве да міў: гэ тай во сен ню спаў ня ец ца 
40 га доў, як ство ра ны бы лі сям’я і ду эт Вай хан скіх. З тае на го ды, да рэ чы, 
12 ве рас ня ў мін скай Кан цэрт най за ле “Верх ні го рад” прай шоў свя точ ны 
кан цэрт, на якім спя ва лі Га лі на, Ба рыс і Ка ця Вай хан скія.

Ці ка ва, што тра ды цыі бар даў скай пес ні ша ну юць як бе ла ру сы ра‑
сій скай Са ма ры, так і ла тыш ска га Даў гаў піл са. У пры ват нас ці, 6 ве‑
рас ня ў кан цэрт най за ле Даў гаў піл ска га Арт‑цэнт ра імя Мар ка Рот кі 
з анш ла гам прай шоў І Між на род ны фес ты валь бе ла рус кай аў тар скай 
пес ні, у якім паў дзель ні ча лі аў та ры і вы ка наў цы з Лат віі, Бе ла ру сі ды 
Літ вы. Тэкст пра па дзею да сла ла нам Жан на Ра ма ноў ская, мяр ку ем яго 
па даць у блі жэй шы час.

Ба рыс Вай хан скі, 1978 г.

Стар шы ня жу ры  
Гру шын ска га фес ты ва лю 

1978 го да Юрый Віз бар на 
га лоў най сцэ не — “Гі та ры” 

ўру чае Гран-пры Ба ры су 
Вай хан ска му
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Яго імя вяр та ец ца 
на Бацькаўшчыну
Па мя ці бе ла рус ка- 
лат вій ска га мас та ка 
ва ле рыя дзе віс кі бы 
пры све ча на вы ста ва, 
што ад кры ла ся 
24 ве рас ня ў мін ску, 
у на цы я наль ным 
цэнт ры су час ных 
мас тац тваў

“Абу джа ны анёл Ва ле рыя 
Дзе віс кі бы” — так на зы ва ец ца 
вы ста ва, якая дэманструецца ў 
Мін ску, у бу дын ку НЦСМ, што 
па ву лі цы Ня кра са ва, 3.

“Гэ ты доў га ча ка ны пра‑
ект мае на мэ це рас па вес ці пра 
твор чую спад чы ну Ва ле рыя 
Дзе віс кі бы, — чы та ем на сай‑
це цэнт ра ў нэ це. — Упер шы‑
ню тво ры бе ла рус ка‑лат вій ска‑
га мас та ка з роз ных ка лек цый 
экс па ну юц ца як ад на вы ста ва. 
І на рэш це яго нае імя вер нец ца 
на Ра дзі му ды важна пра гу чыць 
для бе ла рус ка га на вед ні ка”.

Ры гор Гарэшка


