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Добрыя суседзі
БЕЛТА

Весткі

Надзвычай цёплай была сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны ў Жытоміры

Каб у міры сеяць жыта
Нататкі з нагоды Другога форуму рэгіёнаў Беларусі
і Украіны, што праходзіў ва ўкраінскім Жытоміры
Як “расшыфраваць” Жыто
мір… Хоць і ведаю амаль на
пэўна, ды звяраюся. Жито ва
ўкраінцаў — гэта жыта, слова
мір — таксама зразумелае без
перакладу. У горадзе з такой
жыццесцвярджальнай назвай
(бо жыццё і жыта — з аднаго ж
кораня…) праходзіў на пачат
ку кастрычніка Другі форум
рэгіёнаў Беларусі ды Украіны.
Зрэшты, і самі ж народы — з ад
наго роду-кораня. Праўда, сон
ца-цяпла ў шыротах паўднёвых
нашых суседзяў трошкі больш,
а значыць — і гарачнасці ды эма
цыйнасці ва ўкраінскіх натурах,
пэўна ж, таксама. Тое, дарэчы,
магу засведчыць на ўласным

досведзе, маючы жонку-ўкраін
ку з Харкаўшчыны.
Неяк дыпламат Валянцін Вя
лічка, даючы нам з ёй інтэрв’ю
ў Кіеве (светлая памяць мудра
му Валянціну Уладзіміравічу:
шмат ён зрабіў на карысць бе
ларуска-ўкраінскага сяброўства
на пасадзе Амбасадара Беларусі
ва Украіне) жартаваў: дзе ў бела
русаў Поўдзень — ва ўкраінцаў
Поўнач. Вядома ж, меў на ўвазе
геаграфію, а не рознасць света
поглядаў. За савецкім часам Вя
лічка працаваў якраз на Гомель
шчыне, там Украіна па суседстве.
Мяжы не было — СССР, людзі
“радзічаліся”: тысячы, дзясят
кі тысяч беларуска-ўкраінскіх

сем’яў сведчаць пра крэўную
роднасць. Валянцін Уладзіміра
віч расказаў анекдот з савецкага
часу. У Чарнігаўскую вобласць
тэлефануюць з Кіева ўвес
ну: чаму не сееце? Дык мы ж
на поўначы, заўважаюць адказ
ныя таварышы. “А чаму гамяль
чане ўжо сеюць?” — “Та яны ж
на поўдні!”. (Гл.: “Тысячы кіла
метраў добрасуседства”. — ГР,
23.05.2013).
Быццам і няшмат часу прай
шло з тае сустрэчы, а колькі
ўсяго перамянілася ва Украіне:
майданы, Крым, і вайна ідзе
ў Данбасе… Напярэдадні Фору
му рэгіёнаў Аляксандр Лукашэн
ка сустракаўся з прадстаўнікамі

найбуйнейшых украінскіх СМІ
ў Мінску, і ўпершыню то быў
фармат даверлівай гутаркі. Знай
дзіце ў нэце — паглядзіце, пачы
тайце. Шмат вострых пытанняў
было зададзена, і зусім не згла
джаныя ды завуаляваныя адказы
атрымалі калегі. Ну як не пага
дзіцца з Прэзідэнтам, што кра
іны-суседкі павінны захаваць
славянскае крэўнае сваяцтва
дзеля будучых пакаленняў! Бе
ларусы і ўкраінцы цесна звязаны
агульнымі каранямі — гістарыч
нымі, духоўнымі, сямейнымі, та
му й не маем права страціць та
кое адзінства. “Гэта ідэалагічны
пасыл, які ляжыць у аснове ўсіх
маіх разваг па сітуацыі ва Укра
іне”, — падкрэсліў Прэзідэнт.
Ён назваў Украіну важным сусе
дам Беларусі, адным з галоўных
гандлёва-эканамічных партнё
раў, што робіць стасункі з ёй для
нас прыярытэтнымі.
Якраз такія сустрэчы, як
прайшлі ў Жытоміры з удзелам
Аляксандра Лукашэнкі ды Ула
дзіміра Зяленскага, і дапамага
юць міждзяржаўным стасун
кам дынамічна развівацца, пры
тым усталёўваюцца надзвычай
эфектыўныя міжрэгіянальныя
сувязі, найперш у гандлі, экано
міцы. А гандлёва-эканамічныя
кантакты ключавыя ў нашым
партнёрстве. Амаль пяць з пало
вай мільярдаў долараў — такім
быў наш тавараабарот летась. І,
няма сумненняў, форум у Жы
томіры надаў новы імпульс для
ўзаемадзеяння: падпісаны кант
ракты амаль на паўмільярда до
лараў. Да таго ж Віцебская воб
ласць падпісала пагадненне аб
супрацы з Вінніцкай, Чаркаскай
і Адэскай абласцямі. Гомельскі
рэгіён, паведамлялі ўжо СМІ,
узмоцніць узаемадзеянне з Жы
томірскай вобласцю. ➔ Стар. 3

Беларуская АЭС: 
ужо хутка
Замежныя журналісты
наведалі аб’екты пус
кавога комплексу атам
най электрастанцыі, што
ўзводзіцца на Гродзен
шчыне, пад Астраўцом
Больш за 50 журналістаў
вядучых СМІ Турцыі, Егіпта,
Польшчы, Літвы, Узбекістана і
Расіі знаёміліся з ходам будаў
ніцтва Беларускай АЭС. Між
народны прэс-тур адбыўся ў
плыні XXІV Міжнароднага Бе
ларускага энергетычнага і эка
лагічнага форуму, які праходзіў
у Мінску 8-11 кастрычніка.
Атамная электрастанцыя за
бяспечыць энергабяспеку Бела
русі, а пытанні экспарту элект
раэнергіі — другасныя. Пра тое
казаў журналістам генеральны
дырэктар БелАЭС Міхаіл Філі
монаў: “Перш чым пачынаць бу
даўніцтва АЭС, мы адпрацавалі
пытанне: з якой мэтай узводзім
аб’ект. Першапачатковая мэта —
мы не павінны залежаць ад адна
го віду паліва, у прыватнасці ад
газу. Асноўная задача атамнай
станцыі — забяспечыць устой
лівае электразабеспячэнне Бела
русі. І першапачаткова ж АЭС за
думвалася ды інтэгравалася для
працы ў беларускай энергасістэ
ме. А пытанні экспарту — дру
гасныя: яны залежаць ад рынкаў,
кан’юнктуры ды іншага”.
Беларуская АЭС з двума рэ
актарамі ВВЭР-1200 сумарнай
магутнасцю 2400 МВт будуец
ца па расійскім праекце паблізу
Астраўца. Фізічны пуск перша
га энергаблока, па словах Мі
хаіла Філімонава, запланаваны
ўжо на студзень 2020 года.
Іван Іванаў

супольнасць

Тры радзімы Барыса Герстана
мы на спартыўную тэматыку. Ён доўгі
час працаваў у спартыўных рэдакцыях
Белтэлерадыёкампаніі, узначальваў іх,
сёння ж — намеснік загадчыка аддзела
спартыўнага вяшчання ЗАТ “Другі на
цыян
 альны тэлеканал”. Ягоная журна
лісцкая праца мае грамадскае прызнанне:
сёлета на пачатку года Барыс Ізідоравіч
адзначаны прэміяй “Беларускі спартыў
ны Алімп” — за папулярызацыю фізічнай
культуры й спорту, прапаганду здаровага
ладу жыцця.
Нямногія ведаюць, што Барыс Гер
стан актыўны ў грамадскай дзейнасці.
Шмат гадоў ён — на кіруючых пасадах
у Саюзе беларускіх яўрэйскіх грамадскіх
аб’яднанняў і абшчын (раней старшы
ня, цяпер — намеснік старшыні). Бела

русь ды Ізраіль цікавяць майго
субяседніка як тэлежурналіста
на працягу многіх гадоў. І тэма
трагедыі яўрэйскага народа для
яго таксама блізкая. Таму мы з
Барысам Ізідоравічам размаўлялі
пераважна пра гэты, пакуль што
менш вядомы бок яго жыцця й
творчасці.
— Барыс Ізідоравіч, апошні
фільм “Хронікі Мінскага гета”,
зняты па вашым сцэнарыі, на
Барыс Герстан на спецыяльным паказе
зываецца “Зондаргета”. Прэм’
фільма “Зондаргета”
ера яго, спецпаказ прайшоў сёле
та перад адкрыццём манумента
“Масіў імёнаў” у Трасцянцы ў памяць казалі, што Халакост звязаны з вашай
яўрэяў з Аўстрыі, якія там былі знішча сямейнай гісторыяй. Наколькі цесна?
ны. Помню, на прэзентацыі фільма вы ➔ Стар. 7
minsknews.by

Вядомы спартыўны тэлежурналіст
нарадзіўся і вырас ва Украіне, 
рэалізуе свае таленты ў Беларусі, 
а ў далёкім Ізраілі, на зямлі продкаў,
адшукаў цікавыя матэрыялы для 
сцэнарыя фільма “Беларускі 
Ерусалім”
Барыс Герстан больш вядомы ў Бела
русі як тэлежурналіст, які здымае філь
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Са стужкі навін

глыбінка

Роднай вёсцы пакланіцца

“Мінскі дыялог”:
прыйшоў час дзейнічаць

Вёска Полкацічы, што ў Іванаўскім раёне Брэстчыны, сабрала на 520-годдзе
гасцей з усёй Беларусі ды з замежжа
Васіль кулікоў

Падзея

Класіка ў сучасным фармаце
шэнні мастацкага кіраўніка фестыва
лю, беларускага піян
 іста й дырыжо
ра Расціслава Крымера. Як заўсёды,
былі сусветныя прэм’еры, праекты ў
незвычайным фармаце. Перад слуха
чамі выступілі зоркі класічнай музы
кі. Сюрпрызам для меламанаў стала
тое, што сталіцу ўпершыню наведаў
ocio.laopinioncoruna.es

У Мінску прайшоў чатырнаццаты
Міжнародны фестываль Юрыя
Башмета. Прывітальнае слова яго
ўдзельнікам накіраваў Прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка
Мінчане ўпершыню змаглі ўба
чыць 9 кастрычніка ў Белдзяржфілар
моніі ўнікальнае галаграфічнае шоу.
Тое была своеасаблівая візуалізацыя
камерных сімфоній Мечыслава Вай
нберга, прымеркаваная да 100-год
дзя кампазітара. Міжнародны ар
кестр “East-West Chamber Orchestra”
пад кіраўніцтвам Расціслава Крыме
ра выконваў творы нашага земляка
ўнутры сімвалічных праекцый у пра
сторы. Тэхналогія візуалізацыі музыкі
PepperScrіm заварожвае. Я сядзела ў
зале — і падавалася: кожная нота сім
фоніі адклікаецца ў душы. Канцэрт
называўся “Візуалізацыя. Музыка і
гісторыя”. У той жа дзень у філармо
ніі на скрыпцы італьянскага майстра
Нікола Гальяна, вучня Страдзівары,
сыграла разам з аркестрам “East-West
Chamber Orchestra” тытулаваная іс
панская скрыпачка Ляціцыя Марэна.
Яна заваявала публіку выкананнем
танга “Поры года” Астора П’яцола.
Міжнародны фестываль Юрыя
Башмета — доўгатэрміновая культур
ная акцыя, праводзіцца пад патрана
там Прэзідэнта Беларусі. На фэсце па
ядноўваюцца творчыя сілы Беларусі,
Расіі ды іншых краін, а дэманструец
ца публіцы ўсё самае каштоўнае, што
нясе ў сабе кожная з нацыянальных
культур. Нагадаем, што знакаміты ра
сійскі альтыст Юрый Башмет даказаў
усяму свету, што альт — інструмент, з
якім можна паспяхова саліраваць. Ён
дырыжор, педагог, заснавальнік ка
мернага ансамбля “Салісты Масквы”.
Бліскучыя музыканты з розных
краін прыехалі ў Беларусь па запра

Скрыпачка Ляціцыя Марэна

Лонданскі Каралеўскі Філарманічны
Аркестр. 80 музыкантаў спецыяльна
прыляцелі ў Мінск на адзін дзень для
ўдзелу ў фэсце. У Палацы Рэспублікі
яны гралі шэдэўры сусветнай класікі:
творы Людвіга ван Бетховена, Франца
Ліста ды Іаганеса Брамса.
З вядомым піяністам і кампазіта
рам Фазылам Саем (Турцыя) таксама
сыграў аркестр “East-West Chamber
Orchestra”. Гучала музыка Воль
фганга Моцарта. Фазыл Сай агучыў
і ўласныя творы ў канцэрце “Шаў
ковы шлях”. Імпрэза ладзілася пры
падтрымцы Амбасады Турцыі ў Бе
ларусі. Ганаровым госцем Вечара
прэм’ер сучаснай класікі стаў леген
дарны кампазітар з Эстоніі Эркі-Свен

Цюйр, якому садзейнічала Мінкуль
туры Беларусі. На сцэну Вялікай за
лы Белдзяржфілармоніі выйшаў і
расійскі піяніст Барыс Беразоўскі.
Яму ўласціва фенаменальная вірту
ознасць, свежая інтэрпрэтацыя тво
раў розных эпох і стыляў. У Мінску
піяніст граў музыку Марыса Равеля,
Клода Дзебюсі, Ігара Стравінскага і
Сяргея Пракоф’ева. Канцэрт ладзіўся
пры падтрымцы Мінкультуры Расіі.
Самай моднай версіяй фестывалю
стала Ноч класікі ў сталічным метро
з 5 на 6 кастрычніка. Гледачы сабра
ліся ў дзве гадзіны ночы (!) на пероне
станцыі “Пятроўшчына”: каб паслу
хаць класічную музыку ў выкананні
камернага аркестра пад кіраўніцтвам
Расціслава Крымера. Быў і Бэбі-кан
цэрт: у канцэртнай зале “Верхні го
рад”. Вось такі падарунак для дзяцей
ды іх мам, а таксама для цяжарных
жанчын. Паколькі вучоныя заўважы
лі асаблівае ўздзеянне музыкі Воль
фганга Моцарта нават на тых з нас,
хто толькі рухаецца ў гэты свет, жыве
ўнутры будучай мамы, то й канцэрт
“Музыка Твайго Сэрца” складаўся
менавіта з твораў гэтага кампазіта
ра. У зале “Верхні горад” зладзілі й
гала-канцэрт таленавітых маладых
музыкантаў, лаўрэатаў буйных між
народных конкурсаў з Латвіі, Італіі,
Арменіі ды Беларусі пад назвай “Ар
тысты XXІ стагоддзя”.
Урачыстае закрыццё фестывалю
прайшло 12 кастрычніка ў вялікай
зале Белдзяржфілармоніі. Выступаў
уладальнік прэміі “Грэмі” камерны
ансамбль “Салісты Масквы” пад кі
раўніцтвам народнага артыста СССР
і Расіі Юрыя Башмета ды іншыя.
Юрый Башмет, як звычайна, саліра
ваў на альце.
Ганна Лагун

БЕЛТА

нявестай. Ёй з галінак бярозы, клёна
робяць зялёны ўбор, часам у яго ўпля
таюць мяту. Куста водзяць у часе аб
раду па вёсцы — адсюль і назва дзеі.
Святочны гурт з Кустом заходзіць у
кожную вясковую хату, дзе жывуць
сем’і. А ўдзельнікі абраду спяваюць
пры тым адметныя песні-пажаданні
на шчаслівае сямейнае жыццё.
Людзі працоўнага ўзросту, што ця
пер жывуць у Полкацічах, у асноўным
занятыя на працах у адкрытым акцы
янерным таварыстве “Агра-Моталь”.
Кіраўніцтва гаспадаркі на чале з Вя
чаславам Каштальянам падтрымала
ініцыятыву энтузіястаў: адсвяткаваць
520-годдзе вёскі. Зладзілі ж імпрэзу ў
цёплую пару. Землякоў, што сабралі
ся на Бацькаўшчыну з розных месцаў
Беларусі, нават з замежжа, віталі-він
шавалі кіраўніца аддзела культуры
Іванаўскага райвыканкама Валянці
на Барадзінчык, дырэктар ААТ “Аг
ра-Моталь” Вячаслаў Каштальян.
У канцэртнай праграме выступалі
фальклорны гурт “Славяначка” з мяс
цовага сельскага клуба, самадзейныя
артысты з Моталя, салісты Аляксандр
Парфёнчык (ён жа й арганізатар Ля
хавіцкага дома культуры), Аляксандр
Крываносаў. Кампазітар і спявак Вік
тар Мяцельскі выканаў песні на вер
шы Міхася Пазнякова, Міхаіла Куля
ша ды й на свае таксама.
Сардэчнае атрымалася ў Полкаці
чах свята — на радасць усіх ягоных
“дзяцей”, вялікіх і малых.
Васіль Кулікоў

хутары ў буйныя пасе
лішчы, арганізоўваць
калгасы. Як мне казалі
мясцовыя людзі стала
га веку, ніхто з хутаран
тады не хацеў мяняць
сваё месца жыхарства.
Ды хіба ж можна было
камусьці не падпарад
кавацца новым ула
дам?
Вяскоўцы любяць
свае Полкацічы, не
хочуць людзі сталага
веку з імі разлучацца,
некуды пераязджаць
Самадзейным артыстам у Полкацічах — раздолле на жыхарства, калі й га
ды бяруць сваё. Як, на
У часавым вымярэнні вёска гэтая прыклад, 91-гадовая Надзея Кулеш:
вядомая нават да таго, як на ўсходне яна шчаслівая не толькі пражытымі
славянскія землі прыйшло друкаванае гадамі, але й добрай старасцю. Най
слова — здарылася ж тое, нагадаем, старэйшая жыхарка вёскі выхавала
у 1517-м. Паселішча ў сённяшнім вы сабе на радасць сына Міхаіла Куля
глядзе тады, вядома ж, не было. Па ша, які стаў паэтам — ён сябар Саюз а
чыналіся Полкацічы з хутароў. Даўнія пісьменнікаў Беларусі, жыве ў Брэс
дакументы фіксавалі, напрыклад, ху це. Пэўна ж, не толькі, як кажуць, пра
тар Паплаўскіх, дзе жылі сем’і Ста хлеб дбаюць у вёсцы. Там і даўнія тра
севічаў, Мінічаў ды іншыя. Жыхары дыцыі продкаў зберагаюць. Скажам,
Полкаціч захавалі ўнікальны даку у Полкацічах і ў наш час яшчэ жывы
мент “Выпись из крепостной книги и старадаўні абрад Ваджэнне Куста.
Пинского Нотариального архива...”, Які, дарэчы, сустрэнеш цяпер усяго ў
датаваны 1902 годам, які сведчыць некалькіх раёнах Беларусі. Абрад апі
пра куплю-продаж зямлі ў вёсцы Пол салі беларускія фалькларысты — рас
кацічы.
пісваць яго не буду. А знешняе праяў
А пасля рэвалюцыі 1917 года, ін ленне яго такое. На другі дзень Сёмухі
шых падзей таго часу ў гэтай палес ў Полкацічах упрыгожваюць Куста —
кай глыбінцы адбыліся немалыя зме для гэтай ганаровай ролі выбіраецца
ны. Была й такая палітыка: ссяляць маладая дзяўчына, якую апранаюць

Выступаючы на пленарнай сесіі міжнароднага
форуму “Мінскі дыялог”, Прэзідэнт Беларусі Аляк
сандр Лукашэнка вітаў больш за 700 аўтарытэтных
палітыкаў, дыпламатаў і экспертаў з 61 краіны. Тэ
ма форуму была: “Еўрапейская бяспека: адысці ад
краю бездані”. Як вядома, Мінск усё больш упэў
нена грае ролю ўніверсальнай міжнароднай пля
цоўкі, на якой абмяркоўваюцца глабальныя прабле
мы сучаснасці, шукаюцца шляхі, каб іх вырашаць.
Свет і сапраўды наблізіўся да небяспечнай мяжы.
На думку Аляксандра Лукашэнкі, калі сёння нічога
не прадпрымаць, то заўтра можа быць позна. Таму
прыйшоў час не проста праблемы абмяркоўваць, а
дзейнічаць. І дзейнічаць вынікова.

Прэзідэнт Беларусі прапануе тым, хто прымае
палітычныя рашэнні, вярнуцца да канцэпцыі еўра
пейскай бяспекі, што заснаваная на супрацоўніц
тве: да каштоўнасцяў Хельсінкскага заключнага
акта, Парыжскай хартыі для новай Еўропы. У цяпе
рашняй сітуац
 ыі, на яго думку, варта выкарыстаць
унікальны рэсурс Беларусі: яна і ваенна-палітычны
саюзнік Расіі, удзельнік Арганізацыі Дагавора аб
калектыўнай бяспецы — і ў той жа час заключыла
міжнародныя дагаворы ў галіне бяспекі ды мераў
даверу з усімі суседзямі, у тым ліку дзяржавамічленамі НАТА. “Малыя і сярэднія дзяржавы, такія
як Беларусь, могуць зрабіць рэальны ўнёсак у ад
раджэнне “духа Хельсінкі” на еўрапейскай прасто
ры” — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.
Ключавое ж пытанне бяспекі ў Еўропе сёння,
на думку Прэзідэнта Беларусі, — гэта вырашэнне
канфлікта ў Данбасе: “У брацкай нам Украіне пра
даўжаюць гінуць людзі. Рэгіён не можа выбрацца
з балота сацыяльнага, эканамічнага і гуманітарна
га хаоса. Вось мы, еўрапейцы, не еўрапейцы, тут
сабраліся вырашаць нейкія праблемы Еўропы, аб
мяркоўваць. Вось нам тэст, гэта як паперка лакму
савая: калі мы нешта можам, то давайце ў нашым
доме разбяромся і вырашым гэтую праблему. Укра
інскі канфлікт не проста нам выклік — ён патра
буе ад нас яго вырашэння. Калі мы яго вырашым,
то, значыць, мы на нешта здольныя. Калі не — ну,
будзем збірацца і размаўляць. Не ў Мінску, дык у
Маскве, не ў Маскве — то ў Парыжы, у Берліне,
яшчэ недзе… А толку ж будзе мала”.
Беларусь, запэўніў удзельнікаў “Мінскага дыя
логу” Аляксандр Лукашэнка, не ірвецца ні ў па
срэднікі, ні ў міратворцы: “І не называйце гэта так.
Ніколі мы так не ставілі пытанне. Мы гатовы — як
блізкія і родныя людзі, калі Украіна і Расія дамо
вяцца — сыграць тую ролю, якая імі будзе нам вы
значана”. Пры тым Прэзідэнт заўважыў, што так
заўжды было: калі двое братоў б’юцца, то трэці
заўсёды падключаўся. “Мы з гэтага сыходзім. І не
трэба толькі пасля мяне тут гаварыць, што гэта не
канфлікт Расіі ды Украіны. Ведаец
 е, тут людзі асвя
домленыя, і гэтыя заявы нікому не патрэбныя”.

Ура, Арына!
Маладая беларуская тэнісістка Арына Саба
ленка зноў перамагла ў фінале турніра ў кітайскім
горадзе Ухане — і абараніла тытул, які здабыла
там у 2018 годзе. Радасная вестка пра перамогу
нашай зямлячкі, першай на цяперашні час ракеткі
Беларусі, на прэстыжным турніры WTA (Жаночай
тэніснай асацыяцыі) прыйшла 28 верасня. У фінале
Арына Сабаленка (14 WTA) перамагла амерыкан
ку Элісан Рыске (35 WTA): 6:3, 3:6, 6:1. Тэнісістка
дзякуючы сваёй перамозе зберагла сваё 14‑е месца
ў рэйтынгу Жаночай тэніснай асацыяцыі (WTA).
Нагадаем і такую важную дэталь: на шляху да
пераможнага фінальнага паядынка нашай Арыне
ўдалося абыграць першую ракетку свету аўстралій
ку Эшлі Барці ды яшчэ адну тэнісістку з топ‑10 су
светнага рэйтынгу Кікі Бертэнс (8 WTA) з Нідэрлан
даў. Значыць, беларусцы й на больш высокае месца
ў рэйтынгу WTA на перспектыву можна разлічваць.
Падрыхтаваў Іван Ждановіч

кола дзён

Голас Радзімы пятніца, 11 кастрычніка, 2019

рытмы часу

Vіvat, першакласнік!

Дзень пасвячэння ў першакласнікі — сучасная традыцыя ў беларускіх школах

Сярожкі ды Наташкі —
цяпер мы першаклашкі
У нашай 191‑й мінскай шко
ле гэтае свята вырашылі зла
дзіць 27 верасня, у пятніцу.
Рыхтаваліся: развучвалі вершы,
песні, прыпеўкі, рэпеціравалі
танцы — кожны сябе прэзента
ваць-паказваць будзе на сцэне

актавай залы. У класе Даміра
вырашылі выканаць песню хо
рам, мы кожную раніцу паўта
ралі словы, і ўрэшце мне нават
амаль усё “засела”: бо сынок
пастаянна спяваў яе дома. І ўсё
ж, калі вядучая запрасіла 1 “А”
на сцэну, і “нашы” станавіліся ў
тры рады, вочы ў мяне павільгат
нелі. Ну якія ж яны яшчэ малень
кія, гэтыя Сярожкі ды Наташкі: з
вялікімі белымі бантамі, заблы
танымі ў валасах, з гальштукамі,
збітымі ў бок…
Канцэрт мне спадабаўся
вельмі. Столькі непасрэднасці,
шчырасці! Прэзентацыі малых
змяняліся гумарыстычнымі ну

мант на смартфоны, і я таксама,
ды — распаўзаецца кадр, змах
ваю слязінкі… Карацей, расчу
лілі нас усіх дзеткі, прымусілі
сэрцы трапятаць, а рукі — вочы
выціраць.
Танцуюць — усе!
А потым быў салодкі стол.
Для першакласнікаў — іх у на
шай школе ў мікрараёне “Уруч
ча” 160 чалавек! — зачынілі “для
спецабслугоўвання” школьнае
кафэ. Дзяжурныя на ўваходзе
стаяць, нікога не пускаюць: “Ка
фэ зачынена, прыходзьце паз
ней!”. Ну як сапраўдны карпа
ратыў з аховай! Быў і вядучы,

ў шэрагах, хоць у іншых класах
ішлі заняткі па звычайным рас
кладзе. А напрыканцы свята бы
ла… дыскатэка! І не з дзіцячымі
песенькамі ад герояў вядомых
савецкіх мультфільмаў — пада
гравала юных танцораў самая
сапраўдная, рытмічная “папса”,
якую, як аказалася, тыя добра
ведаюць. Ну чуюць жа нашы
дзеці такі “дарослы кантэнт” з
адкрытых вокнаў аўто, смарт
фонаў бацькоў, старэйшых сяб
роў, братоў і сясцёр. І бачылі б
вы тую малалетнюю гурму, якая
сінхронна скакала з вокрыкамі:
“Ты пчела, я пчеловод./ Пчелы
любят мёд,/ Бж-бж-бж”!

А ліса гюнгер

Мой сын сёлета — па-свя
точнаму прыбраны, з букетам
кветак — упершыню стаяў 1 ве
расня на школьнай лінейцы. З
лёгкім хваляваннем узіраўся ў
новыя твары. Потым разам усе
мы, бацькі й дзеці, знаёмілі
ся з “нашай” першай настаўні
цай. Даволі хутка, у сучасным
рытме абмеркавалі аргпытанні,
расклад званкоў ды, разабраў
шы стопкі падручнікаў, загадзя
выкладзеных на партах, пайшлі
дадому. Усё: першы школьны
дзень скончыўся.
І другі прамільгнуў: сын ка
заў, што ўрокі праляцелі непры
кметна. А праз тыдзень хлопчык
мой, бачу, засумаваў. “Мы нічога
не робім у школе. Увесь час ву
чымся па адной і той жа кніжцы,
хатніх заданняў няма”, — нібы
скардзіўся ён сястры. Яська мая
ўжо ў трэцім: ёй і верш па-бела
руску трэба вывучыць, і табліцу
множання паўтарыць… А ў Да
міра — нават дзённіка ж няма.
Выслухоўваю “скаргі”, пасміха
юся пра сябе: куды спяшаешся,
мой любы? Патрэбен час, каб
звыкнуцца са школай, і тое ве
дае настаўніца. А з адной кніж
кай — “Уводзіны ў школьнае
жыццё” — усе першаклашкі ця
пер адаптуюцца да вучобы. Па
трошкі, паступова. 20 урокаў у
верасні на тое, каб звыкліся з ро
ляй вучняў ды ўвайшлі ў школь
ны рытм, засвоілі азы. Выдатна,
што ў школе клапоцяцца й пра
псіхалагічны камфорт!
А з кастрычніка пачалося тое
самае “дарослае” жыццё: з матэ
матыкай, мовамі, выяўленчым
мастацтвам, гурткамі-факульта
тывамі… Ды перш чым напоў
ніліся ранцы падручнікамі, нова
спечаныя вучні пасля ўводнага
курсу “школьнага байца” прай
шлі пасвячэнне ў першакласнікі.

Даваць прысягу першакласніка — і адказна, і весела

марамі, якія выконвалі старэй
шыя школьнікі. Дзеці разгадвалі
загадкі пра вучобу, рэбусы на
кшталт “якія лішнія прадметы
ўзяў у школу Нязнайка?”. У зале
было шумна, і не толькі з‑за дзі
цячага смеху. Многія ж хадзілі
разам у дзіцячыя садкі, гулялі
летам у двары, таму, пабачыў
шы адзін аднаго ў сценах школы,
раз-пораз ускоквалі з месцаў, вы
крыквалі імёны сяброў ды весе
ла махалі рукамі. Тая пераклічка
доўжылася праз увесь канцэрт
і весяліла ўсіх: жывыя зносіны,
шчырыя эмоцыі — гэта вам не ў
гаджэтах сядзець! Потым дзетак
папрасілі ўстаць, каб урачыста
вымавіць прысягу першаклас
ніка: яны паабяцалі добра сябе
паводзіць і выдатна вучыцца.
Многія здымалі знакавы мо

які забаўляў першакласнікаў,
пакуль яны смакавалі трубачківафелькі ды фруктовае жэле.
Бацькі натоўпам віснуць адзін
над адным: смартфоны, відэа
камеры фіксуюць застольную
падзею. Пакуль вачыма шукаю
свайго ўдзельніка тусоўкі, ад
некуль збоку чую знаёмы голас:
“Мама, глядзі! Мне далі сок! І
кніжку “Букварёнок” — тры
май, а то рукі занятыя…” Бачу:
кашуля вылезла з штаноў, шчо
кі — чырвоныя, лоб — потны,
а вочы — шчаслі-і-івыя! Сунуў
кніжку ды зноў знік, згубіўся ў
натоўпе гаманлівай дзятвы.
У захапленні, вядома ж, бы
лі як першакласнікі, так і бацькі:
не чакалі, што свята будзе “з раз
махам”. У той дзень, здавалася,
уся школа адзначала папаўненне

У той дзень сын быццам як
змяніўся. Ведаеце, бывае, гля
дзіш увесь час на сваё дзіця, а
потым р‑раз — і разумееш: гэта
ўжо не твой, а паралельны твай
му свет. Мой Дамір пасля па
свячэння ў першакласнікі стаў
больш адказным, засяроджа
ным… Кожную раніцу пытаец
ца: “Мам, я на заняткі не спазня
юся?” Школа ў тым, я ўпэўнена,
сваю станоўчую ролю адыграла.
Бо ўсе мы ведаем, што першыя
крокі ў любой справе — самыя
цяжкія. Але ж калі цябе на гэтым
этапе падтрымліваюць і пад
бадзёрваюць, то ісці па доўгай
дарозе ведаў не так і страшна.
І нават цікава.
Што ж, у добры шлях, мой
мілы першакласнік!
Аліса Гюнгер

Добрыя суседзі

Каб у міры сеяць жыта

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Гродзенскі аблвыканкам за
ключыў пагадненне аб супрацы
з Валынскай абласной дзяржад
міністрацыяй, а Мінскі аблвы
канкам — з Мікалаеўскай. На
рэшце, Магілёўская вобласць
замацавала дамоўленасці аб су
працы з Днепрапятроўшчынай
ды Харкаўшчынай.
Нашы чытачы памятаюць,
пэўна, як, апавядаючы пра папя
рэдні Форум рэгіёнаў, што пра
ходзіў у Гомелі, мы скарысталі
ўражанні беларускі з Мікалаева
Таццяны Дзяменнікавай — яна
была там у складзе афіцыйнай
дэлегацыі (Гл. “Надзвычайная
місія” — ГР, 14.11.2018). Цяпер,
калі заключаны дамоўленас
ці аб супрацы паміж абласця

мі, прыемна бачыць: Міншчы
на ды Мікалаеўшчына будуць
яшчэ цясней узаемадзейнічаць.
І вось — прапанова ў “парадак
дня” камісіі па супрацы: хай бы
ў Мінску ды Мікалаев е адкры
ліся Гандлёвыя дамы, адпавед
на з лепшымі ўкраінскімі ды
беларускімі таварамі. Тое ж, да
рэчы, можа быць цікавым і для
іншых абласных цэнтраў. Мо
жа пры такіх праектах прыдас
ца й багаты прафесійны досвед
Таццяны Дзяменнікавай: яна ж
якраз і працуе ў Дэпартаменце
эканамічнага развіцця й рэгія
нальнай палітыкі Мікалаеўскай
абласной дзяржадміністрацыі.
Вы яшчэ не бачылі, як прахо
дзіла ў Жытоміры сустрэча Прэ
зідэнтаў? Можна вярнуцца да

падзеі: дапаможа інтэрнэт. Шмат
было шчырасці, цеплыні. Дарэ
чы, пад відэасюжэтамі бачым
станоўчыя каменты, накшалт:
“Ну вось і Зяленскі пасвятлеў.
Бо гэта ж не Макрон, Меркель і
Трамп. Гэта родны, свой…”. Ці
яшчэ: “Большага пазітыву ад су
стрэч прэзідэнтаў на міжнарод
ным узроўні я не атрымлівала!
Дзякуй, сябры, мы з Вамі адной
крыві!”. Каментатар Тамара, ві
даць, украінка, бо звяртаецца з
падзякаю “сябрам” — у руска
моўным яе каментары слова на
пісана якраз па-беларуску.
Запомніцца ў Жытоміры бе
ларуская этнавёска, у якой гуча
лі беларускія найгрышы, песні,
мова. Шмат станоўчых эмоцый
выклікала ў жытомірцаў, гасцей

горада выстава прамысловых та
вараў: больш за 70 экспанатаў, ад
БелАЗаў да сабраных на сумес
най вытворчасці сеялак і камбай
наў. О, сеялкі ды камбайны — гэ
та ж надзвычай важная рэч для
Украіны, якая славіцца сваімі
жытнёва-пшанічнымі
нівамі.
Што ж, калі ёсць цікавасць да та
кой тэхнікі — значыць, мацнее ў
суседняй краіне “партыя міру”:
хлебаробская. А без хлеба ж, як
ні круці, ніякая палітыка не бу
дзе на карысць народу. Каб у мі
ры сеяць ды ўбіраць жыта-пша
ніцу, дзяцей гадаваць — якраз
у імя такой будучыні й ладзяцца
падобныя форумы. І ў такім па
мкненні беларусы з украінцамі
заадно: як родныя браты.
Іван Ждановіч
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весткі з дыяспары

Фестываль
сяброў.
І для сяброў.

Трэці раз у Загарадным
парку Самары прайшоў
міжрэгіянальны фестываль
песні ды паэзіі “ОБЛАКА”.
На гэты раз ён прысвячаўся
75‑годдзю Вызвалення
Беларусі, праходзіў
пад знакам расійскабеларускай дружбы.
Мы вельмі рады, што дзякую
чы нашым намаганням гэты пра
ект жыве, развіваецца, набірае сі
лы. Сярод калектываў і салістаў,
асобных выканаўцаў сёлета на
фестывалі, які прайшоў 15 верас
ня, былі таленты з Самары, Талья
ці, Новакуйбышаўска, Кінэля — і
нават госці з Віцебска! Арганіза
тарамі ж выступілі наша Самар
ская рэгіянальная грамадская
арганізацыя па захаванні й раз
віцці самабытнасці беларускага
народа “Белая Русь”, творчае аб’
яднанне “Пилигримы”, кампанія
“АЭРОКИНО” пры падтрымцы
Дылерскага цэнтра “Беларусь”,
Самарскага аддзялення Саюза
машынабудаўнікоў Расіі, крамы
тэхнікі ТЕХНОСТОК, кампаніі
“Самара-продукт”.
Свае творы ў гэты дзень са сцэ
ны чыталі паэты Ганна Прохара
ва, Яўгеній Чапурных, Уладзіслаў
Цярэнцьеў, Дыяна Лявонава. Свае
песні падарылі ўдзячным гледа
чам ансамбль “Ребята с нашего
двора” (кіруе ім Ірына Высоцкая),
Яўгеній Бірынцаў, Аляксандр Жа
раў, Сяргей Лысенка, Аляксей Ха
літаў, група “Своя философия” і
дуэт “Эффект присутствия” (ён
быў з Віцебска). Хораша высту
пілі выпускнікі вакальнай школы
Ірыны Алёшынай, шмат апладыс
ментаў меў Тэатр мюзікла “Стра
на мечты”. А як хораша гучаў у
восеньскім пазалочаным парку за
латы саксафон Рамана Мішуціна!
Атмасферу шматмернага —
нібыта воблакі ў вераснёўскім
небе — свята на сцэнічнай пля
цоўцы й вакол яе стваралі ан
самбль беларускай песні “Белая
Русь” (кіраўніца Зоя Ксяндзо
ва), народны ансамбль з Тальяці
“Купалінка” (кіраўніца Людміла
Дзёміна), ансамбль чувашскай
песні “Самара ен” (кіраўніца
Любоў Максімава), народны
танцавальны ансамбль “Ретро
стиль” (кіраўніца Валянціна Аб
рамава) і рускі народны хор “Ма
лая родина” (кіраўнік Уладзімір
Нікіцін). А прыхільнікам джаза
расійскія зоркі Ірына Алёшына
і Грыгорый Файн падарылі свае
лепшыя кампазіцыі.
Гаварылі мы на свяце, што сё
лета ў Беларусі адзначаюць 75‑ю
гадавіну Вызвалення ад нямец
ка-фашысцкіх захопнікаў. Дарэ
чы, мне прыемна было ў гонар
гэтай падзеі атрымаць памятныя
падарункі — ад кіраўніка апара
та Саюза машынабудаўнікоў па
Самарскай вобласці Юрыя Кулі
кова і кіраўніка дылерскага цэнт
ра “Беларусь” Мікалая Мазырца.
Цікавая адметнасць наша
га фестывалю ў тым, што мы
клапоцімся пра яго ўдзельнікаў.
На гэты раз у прамежках паміж
выступамі ўсіх удзельнікаў фес
тывалю кармілі смачным бела
рускім баршчом ды ўзбекскім
пловам, прычым гатавалі гэтыя
стравы прама на месцы.
Алег Ксяндзоў, старшыня
суполкі “Белая Русь”, г. Самара
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жывыя традыцыі

Голас Радзімы пятніца, 11 кастрычніка, 2019

карысны досвед

На пшанічнай ніве ў Аляксандраўску
Жаць — каб жыць! Дажынкі ўжо сталі сёлета ў расійскім Прыбайкаллі беларускім абласным святам
Прыгожай, урачыстай аб
радавай дзеяй стала й збіранне
Галоўнага “Снапа-гаспадара”.
Некалькі дзяўчат і жанчын зрэза
ныя імі жменькі-пучкі пшаніцы
перадавалі Старэйшай Жняі — з
пэўнымі старадаўнімі магічнымі

словы падзякі зямлі-карміцель
цы. І пад старадаўнія жніўныя
песні ў выкананні гурта “Крыві
чы” пачала першай жаць сярпом
пшаніцу. Неўзабаве да яе далу
чыліся ўсе дзяўчаты, жанчыны,
нават малыя дзяўчынкі. Балазе,

А леся с тасевіч

У Алега Рудакова на Дажынках — роля вядучага

сярпоў было шмат — ну бела
рускае ж сяло! Некаторыя потым
далучаліся ў працу напераменку.
Я ж, як вядучы свята, падахвоч
ваў жнеек. Бо важна ж для абра
ду, каб усе жанчыны абавязкова,
ну хоць бы трошкі пажалі сяр
пом у святочны дзень — і такім
чынам далучыліся да традыцыі
продкаў. Бо раней жа якраз так
было: талакою, сумесна, усёй
грамадою вяскоўцы ў апошні
дзень жніва выходзілі ў поле для
сімвалічнага заканчэння ўборкі
збожжавых.
А вы, шаноўныя, трымалі ў
руках серп? Раю гэта зрабіць, як
будзеце мець магчымасць. Ка
лісьці дзякуючы гэтай няхітрай
прыладзе доўжылася Жыццё ў
нашым беларускім краі, ды й
многа дзе па свеце. На пша
нічнай ніве ў Аляксандраўску
хтосьці, асабліва з гарадскіх, ад
чуваў сябе з сярпом не так упэў
нена, як са смартфонам, але ж
больш дасведчаныя падказаліпавучылі — пайшла справа! І ў
тым таксама бачылася пераем
насць традыцый: з рук у рукі, ад
абазнаных да навічкоў. Урачыс
таю, нават глыбока містычнаю
дзеяй гэты абрад зрабіўся й дзя
куючы старадаўнім беларускім
дажыначным песням, што, нібы
галасы з мінулых стагоддзяў,
гучалі ўвесь час. Ну дзе ж ты
на сцэне такое зробіш, адчуеш,
убачыш-прачуеш да ўсёй глы
біні душы? Дзеля таго й варта
ехаць, ладзіць Дажынкі, спя
ваць. Жаць і жыць!

словамі-пажаданнямі. А іншыя
жанчыны тым часам пад песні
рыхтавалі з лепшага калосся Га
лоўны Вянок.
І які ж глыбокі сэнс мае аб
рад Падзякі зямлі-карміцельцы!
Старэйшая Жняя сабрала мо з
40 нязжатых, прама на ніве сцяб
лін пшаніцы разам ды звязала іх
чырвонай стужкай: яна сімвалі
зуе само Жыццё. Такая кампазі
цыя, сказалі б мастакі, называец

густым і важкім быў колас на
ніве ды большым ураджай. Ла
дзячы Бараду, Старэйшая Жняя
прыгаворвае: “Дай жа, Божа, ка
ласочкам сілу,/ Каб адзін адна
го падтрымлівалі,/ Дый гусцей
раслі!”. Затым яна перадае свой
серп Малодшай Жняі: бо важны
атрыбут любога абраду — якраз
пераемнасць традыцый, збера
жэнне іх тымі, хто ідзе на змену
старэйшым.
А Малодшай Жняёй сёлета ў
нас была Міраслава Рукавішні
кава з гурта “Крывічы”. Яна са
сваёй роляй справілася выдатна:
урачыста-ўзвышана сказала ры
туальныя словы, прыгожа вы
канала потым асноўныя дзеян
ні з Барадой. Спачатку начыста
выпалала-вырвала між сцяблін
пшаніцы пустазелле, траву —
каб іх у наступным годзе на ніве
не было. Прычым палола ня го
лай рукой — абгорнутай у ануч
ку з ільнянога палатна: гэта каб
зямля не была голай у наступ
ным годзе, а ўрадлівай. Затым
жнейка паліла Бараду вадой з
глечыка, невялікага збана: каб у
наступным годзе дажджы ішлі
своечасова ды Зямля-Карміцель
ка ня ссохлася. Далей — акурат
на сярпом зрэзала тыя сцяблі
ны, акрамя трох найвысокіх. У
зрэзаныя сцябліны Малодшая
Жняя заматала акрайчык хле

А леся с тасевіч

Традыцыя Дажынак у бела
русаў — спрадвечная, дахрыс
ціянская, калі меркаваць па тых
песнях, абрадах, што да нашага
часу ў народным свяце збераг
ліся. Шануючы традыцыю, мы
штогод ладзім такое свята ўра
джаю ў Прыбайкаллі. Прычым
робім тое заўжды не проста ў
сцэнічна-забаўляльным вары
янце, а з выездам на рэальныя
нівы, у розныя месцы вобласці.
Вядома ж, выбіраем сёлы, дзе
даўно жывуць нашы суплямен
нікі. Ладзіць такія святы-абрады
нам з роднымі па крыві людзьмі
ўзаемакарысна. Па сутнасці, мы
разам нібы ажыўляем сваю ду
хоўна-генетычную памяць (“ус
памінаем” забытае), надаем но
вы імпульс народнай традыцыі,
а пры тым яшчэ й атрымліваем
непаўторныя ўражанні.
Сёлета 15 верасня Іркуцкі
Беларускі клуб “Крывічы” і Бе
ларускі фальклорны гурт “Кры
нічанька” Дома культуры сяла
Аляксандраўск (а ўтворана яно
было перасяленцамі з Белару
сі) Аларскага раёна Іркуцкай
вобласці сумесна правялі аблас
ное Беларускае свята “Дажын
кі-2019”. А чаму абласное? Бо
сабраліся на яго творчыя гурты
з розных вёсак ды Іркуцка. У
госці ў Аляксандраўск прыеха
лі яшчэ ўкраінскі фальклорны
гурт “Рушничок” з вёскі Бурац
кай, вакальны гурт “Раздолье” з
вёскі Зоны, творчыя гурты з вё
сак Аляты, Забітуй, Бахтай, ды
яшчэ гурт “Сердцебиение” з вёс
кі Тыргетуй. Варта яшчэ дадаць,
каб чытачы разумелі ўсю суро
вую рамантыку нашых Дажы
нак: Аляксандраўск — за 190 км
ад Іркуцка. Ехалі мы туды амаль
тры гадзіны, бо рамантуецца да
рога, і таму шлях ускладніўся.
Але складанасці тыя варта было
перажыць, бо свята, як заўсёды,
атрымалася вясёлым і цікавым.
З улікам досведу мінулых га
доў ладзілі мы Дажынкі ў два
этапы. Спачатку абрад “Дажын
кі” правялі ў полі. Ахвотна пра
даставіў нам такую магчымасць
гаспадар мясцовай нівы — фер
мер Сяргей Мярэшчанка. З жан
чын Аляксандраўска выбралі
старэйшую “Жняю-пастацян
ку”: Любоў Зезюкову. А “по
стаць”, нагадаю — гэта палоскапракос, якую вядзе па ніве жняя.
Любоў Пятроўна, пачынаючы
абрад, пакланілася полю, сказала
на беларускай мове рытуальныя

Да народных традыцый беларусаў далучаюцца і дзеці

ца ў беларусаў Барада. Каласкі
ў абдымках стужкі нахіляюцца
адзін да аднаго — і такім чынам
становяцца моцнымі, узаемапад
трымліваюцца, не рассыпаюцца
й не ломяцца. Ну чым не сімвал
сілы Адзінства ў грамадзе, чым
не навука сучасным індывідуа
лістам-эгаістам! Яшчэ ў беларус
кіх сялян лічылася, што сабраная
ў купку Барада магічна спрыяе
таму, каб у будучым годзе больш

ба і закапала яго ў зямлю: та
кое дзеянне сімвалізуе даніну
Зямлі. Яна ж дала нам ураджай,
які ператварыўся ў гатовы пра
дукт — Хлеб. Вось яго й трэба
сімвалічна вярнуць Зямлі ў знак
павагі ды ўдзячнасці. Як бачым,
увесь абрад поўніцца народнай
магіяй, адлюстроўвае глыбокую
народную мудрасць.
Калі ўсе дзеянні з Барадой
былі завершаны, тады ўдзель

нікі ансамбля “Крывічы” з ура
чыстымі словамі ўручылі СнопГаспадар гаспадару поля Сяргею
Мярэшчанку, а Галоўны Вянок
усклалі на галаву ягонай жонцы,
гаспадыні поля Таццяне Мярэ
шчанцы.
І толькі пасля ўсіх тых спрад
вечных абрадаў ды абрадавых
песень пачалі мы вадзіць там
жа, на полі своеасаблівыя Да
жынкаўскія карагоды, заспява
лі ўжо вясёлыя песні, таньчылі
народна-бытавыя танцы. Усяму
знайшлося месца. Прычым і тыя
сяльчане, якія сабраліся на свя
та, былі з намі ў танцах-караго
дах. Не абышлося й без паляво
га абеду з вельмі смачнай кашай
пад назвай сыта, якую згатавала
па старадаўнім беларускім рэ
цэпце Таццяна Мярэшчанка.
Але ж гэта было далёка не
ўсё! Бо нас чакаў і другі этап
свята — у Доме культуры Аляк
сандраўска. Там сваю творчасць
ужо са сцэны, у больш звычным
фармаце паказалі ўсе вышэй на
званыя творчыя гурты. Прычым
песні гучалі на чатырох мовах:
беларускай, бурацкай, рускай
ды ўкраінскай. А як прыгожа
ды арыгінальна ўсе выступа
лі — вы б толькі бачылі! Як па
мне, то такі канцэрт, што зладзілі
мы ў Прыбайкальскай глыбінцы,
упрыгожыў бы й Крамлёўскую
сцэну ў Маскве. Карацей — свя
та ўдалося на славу. І не хацелася
нам, вядома ж, яго пакідаць. Са
гравала ж нас тое, што святкуем
жа мы сёлета й Багач, а затым —
Пакровы. А ў вечары доўгія —
вячоркі будуць, і яшчэ нешта
прыдумаем. Продкі ж нашыя,
скончыўшы работы ў полі, маг
лі сабе такое дазволіць — і мы
іх восеньскую святочную тра
дыцыю падтрымліваем. Чакаем
усіх ахвочых на нашых беларус
кіх святах!
Дасылаю
маю
вялікую
ўдзячнасць усім удзельнікам аб
ласнога Беларускага свята “Да
жынкі-2019” — за творчасць,
за патрачаны час і сілы. Сябры,
мы разам умеем рабіць святы —
жывыя ды яркія, адухоўленыя
святлом беларускіх традыцый
ды традыцый іншых народаў!
Асабліва ж адзначу кіраўніцу
Дома культуры Аляксандраўска
Ларысу Пятроўну Сітнікаву, а
таксама Волю Галанаву, стар
шыню Іркуцкага Беларускага
клуба “Крывічы”.
Алег Рудакоў, г. Іркуцк

А як у вас?

На кузаве грузавіка

упершыню арганізавала
й правяла сумесна з вяс
коўцамі Дажынкі. Тое бы
ло ў Новай Вёсцы (Новая
Деревня), у Чырвонаар
мейскім раёне 24 жніўня.
Імправізаванай
сцэнай
Алег Ксяндзоў і гурт “Белая Русь” на свяце для свята стаў кузаў гру
завога аўтамабіля. Раней,
Актывісты суполкі “Белая Русь”
у СССР, на падобных сцэнах у палях вы
упершыню правялі свята 
ступалі мабільныя агітбрыгады — вось та
Дажынкі ў вёсцы пад Самарай
кая ў нас даніна традыцыі.
Самарская рэгіянальная грамадская
Я вітаў вяскоўцаў і гасцей свята, рас
арганізацыя па захаванні й развіцці сама казаў пра сутнасць Дажынак як аграрнага
бытнасці беларускага народа “Белая Русь” рытуальнага комплексу з часоў язычніцтва.

Свята мае глыбокі духоўны змест, звязана
з канцом уборкі ўраджаю, яно збераглося
праз тысячы гадоў і ў Беларусі набывае но
выя рысы. Добрае слова сказаў грамадзе й
Генадзь Раманаў, кіраўнік мясцовай гаспа
даркі “Новые Сады”.
Разам з вяскоўцамі мы зладзілі выста
ву “Дары прыроды” — паказалі тое, што
вырасла на агародах: велізарныя гарбу
зы, агуркі, памідоры, яблыкі розных га
тункаў… Ахвочыя знаёміліся з этнагра
фічнымі прадметамі побыту беларусаў,
адпаведнай літаратурай, гарталі газету
“Голас Радзімы”, якую мы атрымліваем з
Беларусі.

Потым быў канцэрт. Выступаў ансамбль
беларускай песні “Белая Русь” пад кіраў
ніцтвам Зоі Ксяндзовай, салісты Віктар
Мыкольнікаў і Галіна Талсташэева. Гучалі
песні на рускай і беларускай мовах. Калі ж
чуліся знаёмыя многім творы з рэпертуару
“Песняроў”, “Сяброў” ды іншых беларус
кіх калектываў — гледачы падхоплівалі
спевы, далучаліся да нашых артыстаў.
Завяршылі мы Дажынкі агульным ка
рагодам удзельнікаў і гасцей свята пад
песню “Дажынкі” — яе напісала й вы
конвала Ніна Кавалёва.
Алег Ксяндзоў, старшыня
суполкі “Белая Русь”, г. Самара

весткі з даўгаўпілса
новая справа

Голас Радзімы пятніца, 11 кастрычніка, 2019
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Мы спяваем пад гітару

У Даўгаўпілсе, у канцэртнай зале Арт-цэнтра імя Марка Роткі, з аншлагам прайшоў І Міжнародны фестываль беларускай
аўтарскай песні. Паўдзельнічалі ў ім аўтары й выканаўцы з Латвіі, Беларусі ды Літвы.
“В поездах и в машинах, форуму аўтарскай песні,
и просто пешком,/ На бай які паяднае бардаў і вы
дарках, на лыжах с тяжёлым канаўцаў Латвіі ды Бе
мешком,/ Не за школьной ок ларусі, а таксама іншых
рашенной партой/ Твою пестро- краін.
зелёную карту/ Изучили давно
наизусть,/ Бела
русь, Беларусь”.
Знакамітай
у
колах самадзей
ных
турыстаў
Бацьк аўш чын ы,
ды й замежжа пес
няй “Беларусь”,
напісанай мінскім
Марыя Гербрэдэрэ
бардам
Арыкам
Крупам у студзені
Сяргей Салаўёў, Анатоль
1971‑га, быў адкры
кі Галлер, Анатоль Байко,
ты І Міжнародны
н
э
ч
а
рм
ерыя Е
дуэт Алены Віткевіч і Вале
фестываль беларус
іч і Вал
в
е
к
іт
В
ы
рыя Ермачэнкі (Даўгаўпілс),
кай аўтарскай песні ў
н
е
л
Дуэт А
М э  Сяргей Пічугін (Рыга), дуэт
Даўгаўпілсе. Праз два
месяцы аўтар песні ра
та нашага фестыва Яўгена Пашкевіча і Лідзіі Зно
зам з таварышамі загінуў пад лю — пашыраць сучасную тыні (Ліваны, Латвія), Сяргей
лавінай у Саянах. Засталіся яго інтэлектуальную, высокамас Шабадалаў (Вісагінас, Літва).
аматарскія аўдыёзапісы і ка тацкую песню. Пра тое як аў Ганаровымі гасцямі фэсту ста
ля 80 песень, многія з якіх ста тар праекта і кіраўніца суполкі лі вядомыя аўтары і выканаўцы
лі ўжо класікай турыстычнай “Уздым” я расказала на пачатку Максім Іўкін і Зміцер Бартосік
песні.
канцэртнай праграмы. А консул з Беларусі.
Тры гады таму ў Цэнтры бе Генконсульства Беларусі ў Даў
Дзве гадзіны праляцелі
ларускай культуры іх спявалі гаўпілсе Мікалай Раманкевіч непрыкметна. Кожны ўдзель
барды з Мінска, якія спецыяль у вітальнай прамове пажадаў нік фэсту спяваў адну песню
на прыехалі ў Даўгаўпілс, на ра фэсту поспехаў і развіцця.
на беларускай мове (тое абавяз
У першым фестывалі, які кова па ўмовах фестывалю) ды
дзіму Арона Якаўлевіча Крупа
(1937–1971). Тады ж нарадзілася праходзіў 6 верасня 2019 года, іншыя па выбары. Прагучала
ў Беларускім культурна-асвет паўдзельнічалі 12 аўтараў і вы некалькі песень на словы паэта
ным таварыстве “Уздым” ідэя канаўцаў: Марыя Гербрэдэрэ, Станіслава Валодзькі. Зьміцер

У фінале канцэрту паэт Ста
ніслаў Валодзька прачытаў верш
“Наш фестываль”, які прысвя
ціў І Міжнароднаму фестыва
лю беларускай аўтарскай песні
ў Даўгаўпілсе. Завяршальным
акордам
песеннага
форуму стала
ўзнагароджанне
ўдзельнікаў —
яны
атрымалі
кветкі, дыпломы
й фірмовыя суве
ніры. Іх уручалі
гасцям мы з Вале
рыем Амбросавым
як сябры праўлення
“Уздыма”.
Ладзіла
фэст,
маю гонар тое пад
крэсліць яшчэ раз,
Сяргей
Пічугін
наша
Беларускае
на
бела
культурна-асветнае та
рускую мову Рыгора Ба
варыства “Уздым”. Вы
радуліна) выканаў песні Булата
Акуджавы, Юрыя Левітанскага казваем падзяку ўсім, хто нас
і Сяргея Нікіціна, а таксама свае падтрымаў і словам, і справай.
Варта яшчэ аддаць, што пра
з альбома “Дарога на Вільню”.
Максім Іўкін — кампазі ект “І Міжнародны фестываль
тар, даследчык і выканаўца. Ён беларускай аўтарскай песні”
працуе ў розных стылістычных Беларускага таварыства “Уз
кірунках: ад акадэмічнага аван дым” рэалізуецца пры садзеян
гарду да акустычнага фолк- ні Фонду падтрымкі грамадскіх
блюзу. Максім спяваў у нас аў арганізацый Даўгаўпілскай га
тарскія песні, да якіх напісаў радской думы.
музыку. Сюрпрызам для гледа
Жанна Раманоўская,
чоў стала песня на латгальскай
г. Даўгаўпілс.
мове ад мінскага артыста.
Фота аўтара.
Бартосік (журналіст і бард,
аўтар двух альбомаў сваіх
песень і аднаго альбома
расійскай аўтарскай пес
ні ў перакладах

таленты

конкурс

Ах, піражкі бульбяныя...
ві, але ж родам з Магілёва (1891):
то беларус па нараджэнні. Вось
як пра бацьку расказваў адзін з
трох ягоных сыноў, акадэмік РАН
Сігурд Отавіч Шмідт: “Ён — на
шчадак перасяленцаў пры Каця
рыне ў сярэднюю Латвію — у
Латгалію, ваколіцы горада Круст
пілс-Екабпілс. Я знайшоў магілу
маіх прадзедаў; прабабуля была,
мабыць, латышкаю, але яны бы
лі, адначасова, лютэране. Ён бліс
куча валодаў нямецкай мовай і
быў чалавекам рускай культуры,

Ганаровымі гасцямі на свя
це былі мэр Екабпілса Айварс
Крапс, яго намесніца Крысці
на Озала, Амбасадар Беларусі
ў Латвіі Васіль Марковіч. Яны
віншавалі сяброў суполкі “Спат
канне” са святам, якое стала ўжо
брэндавым фэстам беларусаў
Екабпілса. Васіль Марковіч уру
чыў кіраўніцы таварыства Ва
лянціне Дарашчонак юбілейны
медаль “100 год дыпламатычнай
службе Беларусі” — за шматга
довую працу на карысць бела
жанна раманоўская

На чарговым Свяце бульбы
ў латвійскім Екабпілсе
вызначыліся кухаркі-
беларускі з Даўгаўпілса
Пачну нататку з радаснай
весткі: бульбяныя піражкі, якія
згатавалі артысткі з нашага гур
та “Купалінка”, прыйшліся ўсім
даспадобы на фэсце: занялі пер
шае месца! Як бачыце, нашы
дзяўчаты не толькі спяваць хора
ша ўмеюць. Свае кулінарныя та
ленты яны пацвердзілі 31 жніў
ня: калі екабпілскае Беларускае
таварыства “Спатканне” ладзі
ла традыцыйнае Свята бульбы.
Праходзіла яно ў чацвёрты раз,
і штогод у ім удзельнічае дэле
гацыя беларускай дыяспары з
Даўгаўпілса.
Сонечнай суботай “Купалін
ка” рушыла ў госці да сяброў. Па
дарозе ў Екабпілс мы прыпыні
ліся ў Ерсіцы, пакланіліся ўні
кальнаму праваслаўнаму храму
Пераўтварэння Гасподняга, вядо
мага як “жалезная” царква. Гэта ж
і “царква, якая вандруе”: вырабле
на ў Адэсе, потым стаяла ў Даў
гаўпілсе, на месцы Барыса-Глеб
скага сабора, затым пераехала ў
Ерсіку. Наступны прыпынак зра
білі ў мястэчку Трэпе, пад Екаб
пілсам: там на горцы ля шашы
Даўгаўпілс — Рыга ўсталяваны
памятны камень у гонар вядомага
вучонага, акадэміка, матэматыка,
географа, астранома, даследчыка
Арктыкі Ота Шмідта. Ён нара
дзіўся ў Беларусі, а ў Латвіі летам
гасцяваў у бацькоў маці, наро
джанай Эргле.
(Знакаміты вандроўнік і вучо
ны хоць не быў беларусам па кры

У гонар
Еўдакіі Лось

Удзельнікі свята з Амбасадарам Васілём Марковічам

а нарадзіўся ў Беларусі. Магілёў
шмат зрабіў для бацькі. Там гато
выя былі адкрыць музей да ста
годдзя. Потым ён жыў у Адэсе,
вучыўся ў гімназіі. А ў 1917‑м
пераехаў у Пецярбург, пачаў пра
цаваць, і ўжо з урадам пераехаў
у Маскву. — Рэд.) Далей мы на
ведалі Крустспілскі замак, які
некалькі стагоддзяў быў родавым
маёнткам баронаў фон Корфаў, а
цяпер перажыў вялікую рэстаў
рацыю. Так і дабраліся да сяброў
з суполкі “Спатканне”.

рускай культуры й мовы ў Латвіі.
Удзельнікі свята даведаліся шмат
цікавага з гісторыі пашырэння
бульбы па свеце, чыталі вершы,
спявалі песні “ў тэму”. З народ
нымі песнямі ды прыпеўкамі
ярка выступіў гурт “Купалінка”
Даўгаўпілскага Цэнтра беларус
кай культуры, а паэт Станіслаў
Валодзька чытаў свае вершы.
Абавязковы элемент свята ў
Екабпілсе — стравы з бульбы.
Мы частавалі сяброў клёцкамі са
смятанай, а на конкурс прадставі

лі “Радасць дзеда”: вельмі смач
ныя піражкі з бульбянога пюрэ ад
старасты ансамбля Іны Валюш
кі. Назва ж піражкоў тлумачыц
ца тым, што ў гатаванні стравы
традыцыйна ўдзельнічае мужчы
на — бо патрэбна сіла, каб добра
патаўчы звараную бульбу. Яшчэ
патрэбен, жартавалі мы, здаровы
мужчынскі апетыт, каб з вялікай
ахвотай есці гэтыя простыя, сыт
ныя й вельмі смачныя піражкі, ды
вялікае сэрца й моцны розум —
каб пры тым не шкадаваць гаспа
дыні кампліментаў. Ну а паколь
кі гэтае смакоцце мы прыгожа й
“падалі”, то страва наша пайшла
на ўра: на конкурсе заняла першае
месца!
І яшчэ невялічкае “бульбя
ное” пасляслоўе да свята. Павод
ле даўняй традыцыі беларусаў,
госцю, які выпраўляўся дадому,
давалі гаспадары “вузельчык у
дарогу”. Дык вось, на гэты раз
шаноўны Амбасадар, Васіль Мі
хайлавіч Марковіч, паехаў у Ры
гу — з даўгаўпілскімі бульбяны
мі піражкамі.
Арганізатары плануюць у
наступным годзе пятае Свята
бульбы вывесці ўжо “з‑пад да
ху” беларускага таварыства на
агульнагарадскі ўзровень. Бо
яно таго вартае!
Жанна Раманоўская,
кіраўніца Цэнтра
беларускай культуры

Цэнтр нацыянальных мен
шасцяў “Радзіма” з Эстоніі
з 1 верасня па 31 кастрычні
ка праводзіць Міжнародны
конкурс дзіцячага малюнка
і запрашае да ўдзелу юных
мастакоў з розных краін
Конкурс, прысвечаны 90‑год
дзю вядомай беларусай паэтэсы,
грунтуецца на яе вершах, мае
назву “Спяваюць паэты на зям
лі…”. Праект падтрымліваюць
Амбасада Беларусі ў Эстоніі,
міністэрствы культуры Эстоніі
ды Беларусі, Цэнтр нацменшас
цяў “Радзіма” ды Фонд інтэгра
цыі Эстоніі. Юным творцам з
розных краін прапануецца па
знаёміцца з цудоўнымі ўзорамі
беларускай паэзіі, у малюнках
выявіць свае ўражанні, пачуцці.
Па выніках конкурсу, які прой
дзе ў трох узроставых катэгоры
ях (ад 5 да 16 гадоў) мяркуецца
выдаць ілюстраваны зборнік
вершаў Еўдакіі Лось, лепшыя
работы й пераможцы будуць
адзначаны дыпломамі. “На кон
курс прымаем працы, якія ад
павядаюць тэматыцы й зместу
вершаў паэтэсы, выкананыя на
паперы ў любых графічных тэх
ніках, фармат — А3 ці А4, — на
пісала ў рэдакцыю каардынатар
праекта Ніна Пээрна. — Работы
адпраўляйце ў неафармаваным
выглядзе, без паспарту і рамак”.
Тыя, хто жадае ўзяць удзел у
конкурсе, пішыце на электрон
ныя адрасы radzіma@radzіma.eu
альбо nііna@evastudіorum.com —
вам дашлюць падрабязнае Пала
жэнне пра конкурс.
Іван Іванаў
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да 75-годдзя Вялікай Перамогі

Подзвіг на правым беразе Сажа

У беларускай вёсцы Хамінка, што ў Лоеўскім раёне Гомельшчыны, памятаюць пра подзвіг узбека
Джурахана Усманава, здзейснены ім пры вызваленні Беларусі ад ворагаў восенню 1943 года
мы памятаем і пра велізарныя
ахвяры: больш за 10 тысяч са
вецкіх байцоў загінулі пры фар
сіраванні рэк, у жорсткіх баях
на Лоеўшчыне.
Штогод у вёсцы Хамінка
ля абеліска на Дзень Перамогі
збіраюцца мясцовыя жыхары.
Ускладаюць кветкі, шануючы
памяць тых, хто не вярнуўся з
палёў баёў, пайшоў з жыцця
заўчасна — скалечаны на той
вайне. Дарэчы, абеліск стаіць

фарсіраванні Сажа ля вёскі
Карпаўкі, за тры кіламетры ад
Хамінкі. Архіўныя дакумен
ты сведчаць, што 29 верас
ня 1943 года ўночы невялікая
група смельчакоў пад каман
даваннем старшага сяржан
та Усманава заняла маленькі
плацдарм на правым беразе
ракі. На досвітку фашысты іх
выявілі, спрабавалі знішчыць.
Больш за 30 нападаў адбі
ла група, у жывых засталося

мікалай голасаў

Чытачы газеты “Голас Ра
дзімы” ведаюць: хоць жыву я ў
расійскім Бранску, а родам — з
Лоеўшчыны, з вёскі Хамінка.
(Пра тое — артыкул “Сэрца
часцінка ў вёсцы Хамінка”. —
ГР, 30.04.2017. — Рэд.) Сёлета
беларусы па ўсім свеце адзна
чаюць 75‑годдзе Вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысц
кіх захопнікаў, мы рыхтуемся
адзначыць і 75‑годдзе Перамогі.
На мой погляд, у плыні падзей
будзе да месца мой аповед.
Тыя, хто жыве ў Беларусі,
хто яе наведвае, бачаць: вельмі
беражліва ставяцца ў краін
 е да
памяці пра тых, хто вызваляў
нашу родную зямлю. На месцах
пахаванняў герояў стаяць пом
нікі, абеліскі, а імёнамі вызва
ліцеляў названы вуліцы, скве
ры, школы. У Дзень Перамогі,
у Дзень Вызвалення Беларусі,
да іншых памятных дат право
дзяцца ўрачыстыя патрыятыч
ныя мерапрыемствы, прычым
абавязкова — з удзелам школь
нікаў, моладзі пад лозунгам “Бе
ларусь памятае”.
Стаіць абеліск і на месцы
пахавання воін
 аў у цэнтры вёс
кі Хамінка. Пры вызваленні
яе, сведчыць надпіс на абеліс
ку, загінулі 154 байцы 65‑й ар
міі. Цяжкія баі тады ішлі й за
райцэнтр Лоеў. Войскам неаб
ходна было фарсіраваць рэчкі
Сож і Дняпро. І 16 кастрычніка
1943 года невялікі, але важны ў
стратэгічным дачыненні гара
док Лоеў (пры месцы ўпадзення
Сажа ў Дняпро) быў вызвалены.
Сотні воінаў пры тым праяві
лі гераізм, вялікую мужнасць.
365 афіцэраў, салдатаў сталі
Героямі Савецкага Саюза. Але

Жыхары вёскі Хамінка ля брацкай магілы

на скрыжаванні вясковых вуліц
Савецкая і Усманава. Нязвыч
нае для беларускай глыбінкі
ўзбекскае прозвішча цяпер тут
ведаюць усе. А названа вуліца
ў гонар Героя Савецкага Саю
за, кавалера ордэнаў Айчыннай
вайны І ступені, Чырвонай Зор
кі Джурахана Усманава.
Малады хлопец з Узбе
кістана праявіў гераізм пры

9 байцоў, але яны не адступі
лі. Калі чарговы бой заціхаў,
яны збіралі патроны, гранаты.
Параненых байцоў выносілі з
поля бою на руках. Адбівалі
ся да падыходу падмацавання.
Загад быў выкананы! За праяў
лены гераізм Указам Прэзіды
ума Вярхоўнага Савета СССР
ад 15.01.1944 года Джураха
ну Усманаву было прысвоена

званне Героя Савецкага Саюза.
На той час яму было 20 гадоў.
Шчаслівым аказаўся для Ге
роя з Узбекістана правы бераг
беларускага Сажа! Пасля баёў
на сожскім плацдарме Джура
хан удзельнічаў і ў баях на пра
вым беразе Дняпра, вызваляў
беларускае Палессе. А ў канцы
44‑га быў цяжка паранены, ад
праўлены ў шпіталь на радзіму,
у Ташкент. І ўжо там 14 лютага
1945 года памёр ад ран. Паха
ваны Герой у родным кішлаку
Сават Хавастскага раён
 а, Сыр
дар’інскай вобласці.
Гвардыі лейтэнант Джура
хан Усманаў навечна залічаны
ў спісы вайсковай часткі. Яго
імем названа сярэдняя школа ў
родным кішлаку, вуліца ў пасёл
ку Хаваст. Помнікі-бюсты Ге
рою ўсталяваны ў Ташкенце й
на яго малой радзіме. І далёкая
ад узбекскага кішлака Сават бе
ларуская вёска Хамінка ўдзячна
шануе ў назве вуліцы памяць
воіна, які вызваляў Беларусь,
праявіў пры тым вялікі гераізм.
Чаму яшчэ я пра ўсё тое рас
казваю? Калі ў Хамінцы быў ле
там, то ўсклаў кветкі да абеліс
ка, падумаў: не ўсе ж маладыя
вяскоўцы, госці вёскі ведаюць,
хто такі Джурахан Усманаў, ча
му яго імем названа вуліца. На
абеліску ж — ніякай згадкі пра
Героя. То, можа, было б хораша
й правільна да 75‑годдзя Вялі
кай Перамогі ў Хамінцы ўста
ляваць мемарыяльную пліту, ці
дошку ля абеліска — у гонар
Героя Савецкага Саюза Джура
хана Усманава. Дарэчы, я ўдак
ладніў: 69‑я стралковая дывізія,
у якой ваяваў Герой, сфармава
на была 22.12.1941 года ў Таш

Дружбы карані

ру і згоды”, “У згодзе наша сіла”.
Гаварылі пра хрысціянскія “Тры
Спасы” і на вострую спецыфіч
ную тэму “Праблемы экалогіі
рускай мовы” ды іншыя.
Трэнінгі,
майстар-класы,
творчыя майстэрні і майстэрня
акцёрскага мастацтва, літаратур
ны рынг... Усюды кіпелі дыску
сіі, напальваліся страсці, нерва
валіся мадэратары, але з кожным
днём мацнела дружба і разу
менне: “Мы адзіныя”. Асновай
адзінства, сілай якая аб’ядноў
вае і цэментуе, з’яўлялася руская
мова. Тры гады фінансаваў пра
вядзенне школы фонд “Русский
мир”, у бягучым годзе выйгралі
грант Фонду прэзідэнцкіх гран
таў Расіі. Сустрэчы праходзілі
на пляцоўцы каворкінг-цэнт
ра “Точка кипения” Расійскага
агенцтва стратэгічных ініцыя
тыў, які адкрыты пры КБДУ.
Асаблівую цікавасць удзель
нікаў школы выклікаў майстарклас “Патрыятычнае выхаванне
моладзі праз прызму праектаў
Саюзнай дзяржавы Расіі ды Бе
ларусі”, які правялі кандыдат фі
лалагічных навук, дэкан філфака
Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя
А. С. Пушкіна Таццяна Сянь
кевіч і намесніца начальніка па

кенце і Чырчыку — з ліку ва
еннаабавязаных Ташкенцкага,
Ферганскага, Алма-Ацінскага
гарваенкаматаў. Так што гэта
можа быць і знак памяці пра сот
ні, тысячы ўзбекскіх хлопцаў,
што загінулі, вызваляючы Бела
русь. Дывізія таксама вызваляла
й Браншчыну, а за баявыя пос
пехі пры вызваленні Сеўска бы
ла найменавана: “69‑я Сеўская
Чырванасцяжная дывізія”. За
баявыя заслугі ўзнагароджвала
ся ордэнамі Суворава, Кутузава.
Усе мы, удзячныя нашчадкі,
схіляем галовы ў памяць тых,
хто абараніў незалежнасць Ра
дзімы. І няхай добрым урокам
для нас будзе той прыклад: у ад
ным страі стаял і воіны ўсіх на
цыянальнасцяў вялікага Савец
кага Саюз а — таму й перамаглі
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Тую дружбу, загартаваную ў ба
ях, і сёння варта мацаваць. І ўсім
разам, ды моцна трымаць Сцяг
Перамогі, што ўручылі нам баць
кі, дзяды, якія ваявалі на франтах
Вялікай Айчыннай вайны.
Мікалай Голасаў,
кіраўнік Беларускага
зямляцтва на Браншчыне

Весткі

Рэха лета

Ужо ў чацвёрты раз
у Кабардзіна-Балкарскім
дзяржуніверсітэце прайшла
міжнародная летняя школа
“Карані дружбы нашых
народаў — у нашай гісторыі”
Гэтая школа дае магчымасць
моладзі з розных рэспублік Ра
сіі ды іншых краін сустракацца,
набываць новыя веды і новых
сяброў. Ладзіцца яна з удзелам
і падтрымкай Кабардзіна-Бал
карскага грамадскага руху “За
яднанне, сябры!”, асацыяцыі
студэнтаў ВНУ Паўночнага Каў
каза ды кафедры рускай мовы й
агульнага мовазнаўства КБДУ.
На гэты раз у Нальчык прыехалі
студэнты й аспіранты, маладыя
навукоўцы з Брэсцкага дзярж
універсітэта імя А. С. Пушкіна,
Паўднёва-Казахстанскага педу
ніверсітэта (г. Шымкент), а так
сама з Масквы, Стаўрапольска
га краю, Рэспублікі Інгушэція,
Чачэнскай Рэспублікі, Рэспуб
лікі Дагестан, Паўднёвай Асе
ціі, Карачаева-Чаркескай Рэс
публікі, Рэспублікі Паўночная
Асеція — Аланія, з самой Ка
бардзіна-Балкарскай Рэспублікі.
7 дзён доўжыліся заняткі. Сярод
тэмаў, якія абмяркоўваліся: “Ад
разумення канфліктаў — да мі

Джурахан Усманаў

Падтрымалі 
баявы дух

Павел Сідарук з удзельніцамі летняй школы

выхаваўчай рабоце Галоўнага
ўпраўлення па адукацыі Брэсцка
га аблвыканкама Ала Сянькевіч.
Як вядома, сёлета 20 гадоў з часу
падпісання дамовы аб стварэн
ні Саюзнай дзяржавы, і моладзь
удзельнічае ў саюзных праектах.
У згаданым універсітэце працуе
Рускі цэнтр, а конкурс “Ведай і
любі рускую мову” выявіў шмат
талентаў і яе прыхільнікаў.
Экскурсія ў полікультурны
свет “Нас аб’ядноўвае бела
руская мова”, у Прыэльбрус
се — з уздымам на Эльбрус і
наведваннем музея альпінізму
імя Уладзіміра Высоцкага, у
гістарычна-краязнаўчы музей
імя А. С. Пушкіна ў станіцы
Екацярынаградская: там спы
няўся Аляксандр Сяргеевіч, у
доме простага казака пры пра
ездзе ў Тыфліс... Гэтыя значныя

і многія іншыя выдатныя мес
цы Кабардзіна-Балкарыі выклі
калі неапісальнае захапленне
ўдзельнікаў школы і жаданне
прыехаць яшчэ.
Усе ўдзельнікі атрымалі сер
тыфікаты. Каманды і прадстаў
нікі былі адзначаны граматамі
Кабардзіна-Балкарскага грамад
скага руху “За яднанне, сябры!”
На заключэнне была вячэра з
нацыянальнай кухняй і канцэрт
“Ад сэрца да сэрца” тэатра песні
КБДУ “АМИКС” у Летнім тэат
ры Нальчыка.
Маю спадзяванне, што пас
ля вучобы ў свеце стала яшчэ
больш сапраўдных сяброў.
Павел Сідарук,
старшыня савета КабардзінаБалкарскага грамадскага
руху “За яднанне, сябры!”,
г. Нальчык

Беларускую інжынерную
каманду на пятых Міжнарод
ных армейскіх гульнях-2019,
некаторыя этапы якіх 
праходзілі ў Цюмені, 
акружылі клопатамі ды 
ўвагай тамтэйшыя беларусы
Спаборніцтвы па дысцып
лінах “Інжынерная формула” і
“Бяспечны маршрут” праходзілі
4-11 жніўня ў Цюмені, на базе
інжынернага каманднага вучы
лішча. У фінале АрМИ-2019
змагаліся каманды з Беларусі,
В’етнама, Кітая, Манголіі, Расіі
ды Узбекістана.
У першы ж дзень па прыез
дзе ў Цюмень з кіраўніком бе
ларускай дэлегацыі падпалкоў
нікам Дзянісам Васілевічам і
падпалкоўнікам Сяргеем Дзям
чышыным сустрэўся Ганаровы
генконсул Беларусі ў Цюмені
Уладзімір Шугля. Па яго прось
бе актывісты беларускага руху ў
Цюмені рабілі ўсё магчымае, каб
землякі адчувалі падтрымку. А ў
выніку ў абедзвюх дысцыплінах
беларускія інжынеры занялі га
наровыя другія месцы, першыя
ж — у расійскіх вайскоўцаў.
Такія конкурсы аб’ядноўва
юць народ і армію, а ў Цюмені яны
зблізілі й беларусаў братніх краін.
Людміла Германава, г. Цюмень

супольнасць
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Тры радзімы Барыса Герстана
ны на падзеях з вашага ўлас тое, Леанід Левін часта запра
нага жыцця. Ці можаце ўзга шаў мяне ў Ізраіль у складзе
даць нейкае цікавае здаранне, дэлегацыі ад Беларусі. І пры
мне заўсёды была тэлекамера.
якое адбылося з вамі?
— Найцікавай для мяне Пазней ён прапанаваў мне ўсту
самога была сустрэча з прад піць у Савет яўрэйскіх абшчын.
стаўніком Сусветнага яўрэй Ад мяне тады не патрабавалася
скага кангрэса Лоўрэнсам нейкіх дадатковых высілкаў, і
Вайнбаўмам у Мінску, дзе ён я пагадзіўся. Паступова ўцяг
быў з важнай місіяй. Мне да нуўся ў грамадскую дзейнасць,
вялося суправаджаць Лоўрэн папрацаваў на грамадскіх па
са ў Міністэрства замежных чатках у газеце “Авив”: абавяз
спраў. Пасля афіцыйнага пры кі галоўнага рэдактара выдання
ёму мы засядзеліся за абе выконваў паралельна з працай
дам. Нечакана госць зага на тэлебачанні. Сёння, калі збі
варыў на польскай мове. раюцца кіраўнікі грамадскіх на
 альных суполак разам, я
Калі ж я запытаў, адкуль цыян
яе ведае, патлумачыў: на бачу ўсё адных і тых жа людзей.
радзіўся ў маленькім га У чым прычына — не ведаю: ці
радку, дзе палова жыхароў то грамадская праца так захап
размаўляла на польскай і ляе людзей, ці то сучасная мо
ўкраінскай мовах. А хутка ладзь не схільная да яе…
Старшынёй Саюза бела
высветлілася, што тым га
радком быў… Чарткоў, у рускіх яўрэйскіх арганізацый
якім прайшло й маё дзяцін і абшчын я стаў пасля Леаніда
ства! Прычым дамы нашых Левіна. Дарэчы, ён шмат зрабіў,
бацькоў стаялі на адной ву каб у Беларусі былі ўстаноўле
ліцы: Шпітальнай. І дзіва, ны новыя помнікі ахвярам Хала
што мы не пазнаёміліся косту. Ён архітэктар скульптур
раней! У старой запісной най кампазіцыі “Апошні шлях”.
кніжцы з тэлефоннымі ну Там уздоўж лесвіцы, якая вядзе
марамі Чарткова, лічбавую да цэнтра мемарыялу “Яма” на
копію якой Лоўрэнс захоў вуліцы Мельнікайтэ ў Мінску,
ваў у сваім смартфоне, мы дзе было растраляна 5 000 вяз
з ім адшукалі прозвішчы няў Мінскага гета, спускаюцца
агульных знаёмых. Было на яе дно пакутнікі, асуджаныя
Барыс Герстан прыемна ў асобе амерыкан
на смерць. Дарэчы, “Яма” —
ца сустрэць свайго земляка першы помнік ахвярам Хала
косту ў Савецкім Саюзе, на якім
весцы ешывы прачытаў знаёмую й падзяліцца з ім успамінамі.
назву “Мір”. Высветлілася: рэлі
— Цяпер вы працуеце на было дазволена зрабіць надпіс
гійную школу там адкрыў равін, меснікам старшыні Саюза бе на ідыш. Статуі мучанікаў былі
які да вайны вучыўся ў беларус ларускіх яўрэйскіх грамадскіх ўстаноўлены там значна пазней,
кім мястэчку Мір. Якраз у той са аб’яднанняў і абшчын. Не у 2000 годзе. Да ўсяго Леанід
май славутай ешыве, вучні якой кожны мае інтарэс да грамад Левін — адзін з аўтараў Мема
былі ўратаваныя перад прыхо скай працы… Як склалася тое рыяльнага комплекса ў Трасцян
дам немцаў. Мяне захапіла й са ў вас, ці шмат сіл і часу на гра цы. Сёння ўжо няма яго сярод
жывых, але дачка Галіна Левіна,
ма гісторыя выратавання. Летам мадскія справы траціце?
1940 года японскі консул у Літве
— Я шмат здымаў для Бе таксама архітэктар, прадаўжае
Ціунэ Сугіхара выдаў студэнтам ларускага тэлебачання, як жур справу бацькі.
— І па гэты час, я чула, уз
Мірскай ешывы японскія візы, наліст і аператар, і мяне часта
па якіх яны змаглі праз тэрыто пасылалі ў камандзіроўкі. Калі вядзенне помнікаў ахвярам
рыю Савецкага Саюза патрапіць ў Беларусі з’явілася Амбасада Халакосту застаецца адным з
на Далёкі Усход. Пасля некалькіх
пераездаў у часе Другой сусвет
най вайны Мірская ешыва падзя
лілася на тры рэлігійныя школы.
Цяпер адна з іх — у Ерусалі
ме з дадатковым аддзяленнем у
Модзіін-Іліце, а дзве іншыя ў
Брукліне (Нью-Ёрк). Вынікам
маіх даследаванняў стаў сцэна
рый для фільма “Из Мира в мир.
История одного исхода”, які вый
шаў у межах праекта “Зваротны
адлік”. Дарэчы, я адзначаны як
лепшы сцэнарыст на конкурсе
“Тэлевяршыня” ў 2013 годзе як
раз за гэты фільм. Імя Ціунэ Су
гіхара ў фільме прагучала ўжо
тады, а сёлета ў Міры ў маі на
будынку былой ешывы адкрылі
мемарыяльную дошку ў гонар
У Міры адкрылі сёлета мемарыяльную дошку
ў гонар японскага дыпламата Ціунэ Сугіхара
японскага дыпламата.
Маё плённае супрацоўніц
тва са студыяй гістарычных Ізраіля, а ў Ізраіл і — Амбасада прыярытэтных кірункаў пра
фільмаў працягваецца. Пішу Беларусі, то многія змаглі патра цы арганізацыі…
— У Саюзе беларускіх яў
сцэнарыі, па іх здымаюцца да піць у тую краіну. А мне захаце
кументальныя фільмы. Прадзю лася расказаць іншым пра гэтыя рэйскіх грамадскіх аб’яднанняў
серам васьмі фільмаў з цыкла дзве краіны ў сваіх фільмах. Як і абшчын дзейнічае мемарыяль
“Зваротны адлік” стаў Уладзімір вядома, сярод беларусаў шмат ная камісія, мы шукаем месцы
Бокун. Чатыры фільмы цыкла людзей яўрэйскай нацыяналь знішчэння яўрэйскага насель
“Хроніка Мінскага гета” такса насці, а ў Ізраіл і цяпер жыве ніцтва і ўстанаўліваем там пом
ма здымаліся ў “Майстэрні Ула шмат выхадцаў з Беларусі. Мы нікі. Члены камісіі ездзяць па
дзіміра Бокуна”. У сваім арсе з сябрам Уладзімірам Ісатам гарадах і вёсках, сустракаюцца
нале я налічыў каля 60 фільмаў (яго ўжо няма ў жывых) ствары з мясцовымі жыхарамі. Хоць
на гістарычныя тэмы: нават для лі праграму “Мост-Гешэр”. Яна яўрэяў практычна няма ў нека
фільмаў пра спорт знаходзіліся распавядала пра жыццё яўрэяў торых мясцінах, аднак людзі ж
у Беларусі ды Ізраіл і, карыста імкнуцца захаваць памяць пра
цікавыя факты з мінулага.
— Я ведаю, што вы пішаце лася вялікай папулярнасцю на суседзяў і знаёмых яўрэйскай
й кніжкі, сюжэт якіх пабудава працягу шасці гадоў. Ведаючы нацыянальнасці, якія былі рас
ўзнагарода. У Беларусі Правед
нікамі народаў свету прызнана
ўжо больш за 800 чалавек.
— Газеты, гутаркі з людзь
мі… Дзе яшчэ шукаеце матэ
рыялы, калі пішаце сцэнарыі?
— Праца над кожным філь
мам спараджае новыя думкі, но
выя планы. Скажам, працуючы
ў 1996 годзе над фільмам “Бела
рускі Ерусалім”, у старым рэлі
гійным квартале гэтага горада,
пад назвай Меа Шарым, я на вы
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
— Вельмі цесна: бо пер
шая сям’я майго бацькі загі
нула ў гета ва Украіне. Калі ён
у 1944‑м вярнуўся з фронту ў
горад Чарткоў Цярнопальскай
вобласці, то даведаўся, што яго
жонку й дваіх дзяцей знішчылі
немцы. Шмат гадоў ён спраба
ваў іх адшукаць, але безвыніко
ва. Другою жонкай для яго стала
мая маці: яны разам служылі ў
шпіталі ваеннымі ўрачамі. Па
мятаю, бацька расказваў
мне пра першую сям’ю,
але не быў шматслоўным.
Пазней я змог убачыць
тых людзей на фотаздым
ку, які адшукаў у рэчах
бацькі пасля яго смерці.
Я добра ведаў пані Яку
боўскую, якая ў вайну два
гады хавала ў сваім доме
яго сястру і ўратавала ёй
жыццё. Памятаю, разам
з бацькам (тады мне бы
ло 6 гадоў) ездзілі ў Кіеў
у консульства: ён дапа
магаў пані Якубоўскай
пераехаць на жыхарства
ў Польшчу. Чарткоў да
1939 года лічыўся поль
скім горадам. І ў 50‑я мно
гім было дазволена пры
жаданні пераехаць жыць
у краіну, якая раней для
іх была радзімай. Дарэчы,
тады ж многія яўрэі пе
рабіраліся спачатку ў Польшчу,
адтуль — у Ізраіль. Мой бацька
застаўся жыць у Чарткове, бо
там прайшло яго дзяцінства, па
хаваны бацькі.
На ўсё жыццё ў мяне заста
лася павага да пані Якубоўскай.
Пазней, у сталым узросце, я на
пісаў сцэнарый пра людзей з Бе
ларусі, якія ратавалі яўрэяў ад
фашыстаў. Па ім зняты фільм
“Народжаныя двойчы” — трэці
па ліку з хронікі “Мінскага гета”.
Прэм’ер а была ў 2017 годзе. Я
шмат працаваў у архівах, чытаў
таксама ўспаміны розных лю
дзей у газетах. З героямі будуча
га фільма сустрэцца не давялося,
бо яны памерлі, але ад іх дзяцей
пачуў шмат гісторый. Адна жан
чына расказала, як яе бацькі ха
валі ў доме пад падлогай яе ад
накласніцу, дзяўчынку-яўрэйку.
Месца схованкі заставілі сталом.
Аднойчы ў іх дом зайшоў суседпаліцай з бутэлькай гарэлкі ды
хацеў распіць яе менавіта за тым
сталом. У самы разгар гутаркі
за чаркай паліцай неспадзявана
для ўсіх дастаў пісталет і вы
страліў некалькі разоў у падлогу.
На шчасце, дзяўчынка засталася
жывой. Пасля таго схованку ёй
пабудавалі ў двары. Шмат кра
нальных гісторый давялося па
чуць і ад іншых.
Я вельмі радуюся, калі Із
раільскі інстытут катастрофы й
гераізму Нацыянальнага мема
рыяла Катастрофы (Халакосту)
і Гераізму “Яд-ва-Шэм” уста
наўлівае імёны беларусаў, якія
рызыкуючы ўласным жыццём
ратавалі яўрэяў у гады вайны, і
прысвойвае ім ганаровае званне
“Праведнік народаў свету”. Пры
тым іх імёны ўвекавечваюцца
ў Яд-ва-Шэм на Гары Памяці.
Імянныя медалі, ганаровыя гра
маты не застаюцца без адраса
та: яны ўручаюцца нашчадкам
праведнікаў. Гэта вельмі рэдкая

страляны ў гады Вялікай Ай
чыннай. Некаторыя дасылаюць
лісты ў нашу камісію з прапа
новай устанавіць на іх радзіме
помнік ахвярам Халакосту. Бы
вае, такія помнікі былі ўзведзе
ны раней і мы павінны толькі
паднавіць іх. Але й гэта справа
патрабуе немалых фінансавых
укладанняў. Грашыма Саюзу
часта дапамаге Фонд імя Сай
мана Марка Лазаруса. У гэтай
сям’і з Лондана ў Беларусі ня
ма ні родных, ніякіх іншых ка
ранёў. Ніхто з іх блізкіх не быў
расстраляны ў часы вайны на
нашай зямлі. Упершыню Даяна
Лазарус прыехала ў нашу кра
іну з дабрачыннай місіяй, ніяк
не звязанай з устаноўкай мема
рыялаў. Тады яна й даведалася,
што ў Беларусі шмат месцаў,
дзе ў Другую сусветную вайну
забівалі яўрэяў. Але ў яўрэйскіх
абшчын сродкаў няма, каб усе
месцы абазначыць. Тады ў Лаза
русаў, Даяны і яе мужа Майкла,
выспела рашэнне нам у гэтай
справе дапамагчы. Першы пом
нік ахвярам Халакосту, узведзе
ны на грошы фонду, пабудавалі
ў 2004‑м на месцы забойства
яўрэяў вёскі Гарадзея Мінскай
вобласці. Як таго хочуць Лаза
русы, на кожным наступным
помніку пазначана месца гібелі
і колькасць ахвяр, а самі над
пісы выкананы на трох мовах:
беларускай, рускай ды іўрыце.
За апошнія 12 гадоў сумесна з
сям’ёй Лазарусаў мы ўстана
вілі амаль 120 помнікаў, за год
адкрываем 4–5 манументаў. А ў
нас вельмі шмат і безыменных
магіл. Дагэтуль невядомы імё
ны людзей, якіх расстрэльвалі ў
Мінскім гета. Месцы расстрэлу,
новыя імёны ахвяр дапамагае
нам адкрываць Музей гісторыі
й культуры яўрэяў Беларусі ў
Мінску, які заснаваны вучоны
мі-энтузіястамі ў 2002 годзе
пры падтрымцы прадстаўніцтва
“Джойнта” ў нашай краіне.
— Ці бываеце вы ў горадзе
свайго дзяцінства?
— У Чарткове бываю часта.
Там я рос, заканчваў школу, пра
цаваў кінамеханікам (для паступ
лення на факультэт журналісты
кі тады патрабаваўся працоўны
стаж), там пахаваны мае бацькі.
Адтуль я добра ведаю ўкраін
скую і польскую мовы. Таму й
беларуская далася лёгка: дарэчы,
на факультэце журналістыкі БДУ,
дзе я вучыўся з 1965 па 1969 год,
яе вельмі добра выкладалі. Мне
падабалася пісаць артыкулы на
беларускай мове ў газету “Пія
нер Беларусі”. Тады я працаваў
загадчыкам аддзела літаратуры
й мастацтва, знаёміўся з мала
дымі пісьменнікамі, якія такса
ма любілі там размяшчаць свае
творы. Дарэчы, на беларускай
мове я пісаў і ў газету “ЛіМ” як
пазаштатны аўтар. У 1977 годзе
мяне запрасілі на працу на тэле
бачанне. Доўгі час працаваў тэ
лежурналістам, быў дырэктарам
дырэкцыі спартыўнага вяшчан
ня. Цяпер працую намеснікам
загадчыка аддзела спартыўнага
вяшчання ЗАТ “Другі нацыяналь
ны канал”. Прысуджэнне прэміі
“Беларускі спартыўны Алімп”
сёлета для мяне стала прыемным
сюрпрызам.
Гутарыла Ганна Лагун
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Лінія лёсу

У Новай Мільчы, у краі родным
Нататкі з нагоды выставы твораў мастака Валерыя Дзевіскібы ў Мінску
Газета пісала нядаўна, што 24 верас
ня ў Мінску, у Нацыянальным цэнтры
сучасных мастацтваў адкрылася выстава
памяці беларуска-латвійскага мастака Ва
лерыя Дзевіскібы. Маю ў сэрцы вялікую
радасць ад здзяйсненняў спадара Міколы
Купавы: ён ладзіць творчы мемарыяльны
праект, ён пазбіраў па розных месцах, ка
лекцыях скарбы таленавітага творцы, што
адышоў у Вечнасць. Ведаю, выстава пад
назвай “Абуджаны анёл Валерыя Дзевіс
кібы” пасля Мінска будзе экспанавацца ў
гомельскім мікрараёне Новая Мільча, по
тым і ў нейкім культурным асяродку пры
рэчцы Нэйсэ ў Германіі — там нарадзіўся
мастак. Заслужаная пашана!
Хто такі Валеры Дзевіскіба? Як стала
ся, што земляка з‑пад Гомеля паклікала да
сябе Латвія? Пра тое, мяркую, чытачы “Го
ласу Радзімы” збольшага ведаюць. Газета
змяшчала грунтоўны артыкул яго (і майго)
сябра, мастака з Рыгі Вячкі Целеша (“Жыц
цё і творчасць мастака” — ГР, 26.06.2014).
І першую персанальную выставу Валерыя
ў Рызе дапамаглі зладзіць сябры-беларусы
з суполкі “Сьвітанак”, якую Вячка Целеш
узначальвае. Мне ж ёсць што дадаць да та
го аповеду — і тым хачу падзяліцца.
У 1993‑м, згадваючы 50‑годдзе Вале
рыя Дзевіскібы, я для газеты “Літаратура
і мастацтва” напісаў нататку “З Юрмалы
ў Гомель” (31.12.1993). У тыя часы, пом
ніцца, рыхтаваліся выставы з прыватных
збораў мастакоў, і я спадзяваўся, што
дойдзе ж чарга і да Валерыя. А пазнача
на ў допісе: ён у 1992‑м пакінуў Латвію
ды стала жыве ў Гомелі.
Мая нататка “Беларусь была роднай”
з’явілася ў тым жа “ЛіМе” ўжо ў снежні
2004‑га. На 61‑м годзе жыцця, 19 каст
рычніка 2001‑м, спынілася сэрца невы
лечнага пакутніка Валерыя Дзевіскібы. І
я палічыў сваім абавязкам узгадаць важ
нейшыя падзеі на зямным шляху майго
сябра. З яго аповедаў ведаю, што да вай
ны сям’я Дзевіскібаў жыла ў Гомелі, по
тым пераехала в Украіну. Ішла Вялікая
Айчынная вайна, і будучую маці яго з
сяла Шырнаўка на Віннічыне захопнікі
вывезлі ў Нямеччыну. Там, у канцлаге
ры, што быў на беразе ракі Нэйсэ (Ныса
Лужыцка) — на мяжы з Чэхіяй — і на
радзіўся Валеры 25 лістапада 1943 года.

(Па-чэшску рэчка завецца Lužіcká Nіsa,
па-нямецку — Lausіtzer Neіβe, па-поль
ску — Nysa Łużycka. Цячэ па тэрыторыі
Чэхіі, Польшчы, Германіі, левы прыток
рэчкі Одры. — Рэд.) Выжыў хлопчык
толькі таму, што ўратавалі сябры яго ма
ці-нявольніцы. Пасля вызвалення амеры
канскімі войскамі вязняў таго канцлаге
ра палякі Стэфа і Богдан Завірухі завезлі
маці з сынам у горад Лодзь, дзе ў касцёле
й прыняў ратоўны хрост былы маленькі
вязень: пад імем Валеры-Лявонты.

Валеры Дзевіскіба.
Партрэт Сцяпана Панізьніка.

З Лодзі яго маці выехала ва Украі
ну, потым з падрослым сынам вярнула
ся на Бацькаўшчыну. А бацька Валерыя,
дарэчы, так і не адгукнуўся з прастораў
СССР. Вось у Гомелі, у студыі Палаца
культуры чыгуначнікаў, наш Валерка і
атрымаў першапачатковую мастакоў
скую падрыхтоўку. Потым была салдац
кая служба ў Севастопалі. А па сканчэнні
11‑га класа ў гомельскай школе ён трап
ляе ў Рыгу, каб набыць мастакоўскую
адукацыю. Пасля дзяжурства ў порце
наведвае заняткі жывапісам на вячэрніх
курсах пры Латвійскай акадэміі мастац
тваў пад кіраўніцтвам М. Карнецкага,
потым — на аддзяленні графікі ў прафе
сара А. Апініса. Каб выжыць у чужым го
радзе, працуе грузчыкам, матросам, сле

сарам… З 1979 года ён, як прадстаўнік
групы мастакоў Юрмалы, экспануе свае
пейзажы, нацюрморты, партрэты (аква
рэльныя і пастэльныя) на розных выста
вах у Латвіі ды Беларусі. А юрмальскія
сустрэчы — асабліва ў Доме творчасці ў
Дубултах з беларускімі пісьменнікамі —
паспрыял і яму ў станаўленні нацыяналь
нага светапогляду, узбагацілі няўрымслі
вага чалавека, апантанага шукальніка. Ён
пачаў ствараць вобразы і герояў праміну
лых вякоў, і партрэты многіх сучаснікаў,
дзеячаў літаратуры й мастацтва. Яго кар
ціны з’яўляюцца ў Гудзевічах (Мастоў
скі раён Гродзеншчыны) як дарунак вя
домаму музею Алеся Белакоза, яшчэ — у
створаным Адамам Мальдзісам музеі
“Беларусы ў свеце” пры Нацыянальным
навукова-асветным цэнтры імя Францыс
ка Скарыны. Творчыя скарбы “выдатна
га чалавека, адмысловага майстра”, як
сказаў пра Дзевіскібу пісьменнік Эрнест
Ялугін, трапляюць у прыватныя зборы
Алега Лойкі, Адама Мальдзіса, Уладзі
міра Арлова, Яўгена Лецкі, Уладзіміра
Сакалоўскага.
На партрэце Караткевіча, які Вале
ры Дзевіскіба падарыў аршанскаму Му
зею Уладзіміра Караткевіча, напісаў ён
у 1981‑м: “Дарагі Уладзімір Сямёнавіч!
Няхай вашая ўсмешка будзе на радасць
нам усім. І калі патрэбіцца — на гора…”
Газета “Культура” (№ 47, 25 лістапада —
1 снежня 2000 г.) яшчэ пры жыцці маста
ка змясціла мой артыкул “Анёл-абаронца
Валерыя Дзевіскібы”. Узгадвалася там і
перапіска з гомельскім творцам. Яшчэ да
пераезду ў Новую Мільчу, ягоную рада
водную сядзібу, я вазіў Валерыя з жонкай
па маім родным Прыдзвінні — у спадзе
ве, што знойдуць сабе там сядзібу для
набыцця. Але з 1992 года іх прытулкам
стала Новая Мільча, дзе, як пісаў мне Ва
лерка, працаваў ён на сваім паддашку, да
ваў першыя навыкі малявання гомельскім
школьнікам. (Новая Мільча — былая вёс
ка пад Гомелем, якая ўваходзіла ў склад
Красненскага сельсавета, з 1983‑га —
у Чыгуначным раёне Гомеля. — Рэд.)
Вось маленькі ўрывак з таго ліставання:
“…Усё спрыяе творчасці. Пішу вулічнага
музыку, калі хто прыедзе — пакажу. Для
цябе таксама ёсць прэзэнт…”

Так, я багаты на “прэзэнты” Валерыя:
напісаў ён два партрэты майго бацькі
Сцяпана, выявы майго аблічча… Спраў
дзіліся яго пажаданні на сяброўскім шар
жы, перададзеным мне ў Рызе 2 снежня
1983 года: “Каб на твае вершы пісаліся
добрыя песні”. Пішуцца!
Свой згаданы допіс у газеце “Куль
тура” я закончыў радкамі: “Хочацца,
каб людзі ведалі, што ёсць у ВалерыЛявонты добры Анёл, які й яго сябрам
пры нагодзе лагодна ўзмахвае ахоўны
мі крыламі!”. Мяркую, што гэты доб
ры Анёл ускрыляў створаныя мастаком
вобразы Ф. Скарыны, М. Гусоўскага,
М.- К. Агінскага, В. Дуніна-Марцінке
віча, С. Манюшкі, В. Цяпінскага, К. Ка
ліноўскага, Ф. Багушэвіча, М. Багда
новіча. Да таго ж ажывалі на палотнах
Дзевіскібы згадкі пра Старую Рыгу і
Слонім, Пінск і Палессе… 15 гадоў пра
мінае майму спадзяванню, выказанаму ў
“ЛіМе” 10 снежня 2004 года: “З цягам
часу сябры таленавітага творцы зла
дзяць выставу ў памяць Валеры-Лявон
ты Дзевіскібы”. І вось апантаны мастакратнік Мікола Купава зладзіў выставу.
То ёсць спадзяванне, што ў краі родным
мастака, у гомельскай Новай Мільчы
земляку таксама аддадуць належнае. Бо
ён таго варты.
Сяргей Панізьнік

юбілей

Чацвёрты фестываль
беларускай песні,
прымеркаваны да 30‑годдзя
Таварыства беларусаў
павета Іда-Вірумаа “БЭЗ”,
з поспехам прайшоў
у эстонскім горадзе Йыхві
Ва ўтульным памяшканні
Канцэртнага дома, што было
ўпрыгожана ў беларускім сты
лі, панавала па-дамашняму цёп
лая атмасфера. Там і віншавалі
21 верасня актывістаў суполкіюбіляра Надзвычайны і Паўна
моцны Амбасадар Беларусі ў
Эстоніі Вячаслаў Качанаў, прад
стаўнікі беларускай дыяспары з
Нарвы, Тарту, Маарду, Таліна.
Затым, ужо ў вялікай зале КД,
прайшло ўрачыстае адкрыццё
фестывалю “Родныя напевы”.
На той сцэне Вячаслаў Кача
наў і ўручыў Зінаідзе Клызе,

кіраўніцы суполкі “БЭЗ”, ме
даль “100 гадоў дыпламатыч
най службе Беларусі”, грамату
Амбасады Беларусі ў Эстоніі —
за вялікі ўклад у пашырэнне бе
ларускай культуры. Дарэчы, у
ліпені такім жа медалём адзна
чана й кіраўніца суполкі “Сяб
ры” з Нарвы Людміла Аннус. Як
бачым, народная дыпламатыя на
Бацькаўшчыне ў цане.
Святочны канцэрт з удзелам
ансамбля беларускіх таварыст
ваў “Лёс” з Таліна, “Ялінка” з
Маарду, “Сябры” з Нарвы і, вя
дома ж, талентаў з “БЭЗа” прай
шоў на адным дыханні. Упры
гожылі свята й госці з Беларусі:
фолк-выканаўца Ірэна Катвіцкая
ды Народны тэатр гумару, гульні
й песні “Хмелеўскія валацугі” з
Брэстчыны (вёска Хмелева, Жа
бінкаўскі раён). А шматлікія га
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Вельмі цёплыя сустрэчы

У “БЭЗа” — 30-годдзе. Здымак на памяць.

наровыя госці па ходзе канцэрта,
у прамежках між нумарамі він
шавалі суполку з юбілеем.
Наступным днём, 22 верас
ня, нарвскія “Сябры” зноў былі
ў Йыхвіскім канцэртным доме:
там у плыні Дня народаў Эс
тоніі прайшоў XVІ фестываль

культур нацменшасцяў Іда-Ві
румаа — пад назвай “Творчы
кацёл нацыянальных культур”
(“Loomepada”). Пра гэтае свята
мы пісалі ў мінулыя гады. Сярод
тых, хто вітаў гасцеў ды ўдзель
нікаў фестывалю, быў і Амбаса
дар Беларусі Вячаслаў Качанаў.
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На першым паверсе Кан
цэртнага дома ладзілася прэ
зентацыя й дэгустацыя нацыя
нальных страў розных народаў,
прадстаўнікі якіх жывуць на
Паўночным усходзе Эстоніі
(павет Іda-Vіrumaa). Выста
вы, майстар-класы, канферэн
цыі — шмат чаго было! По
тым у вялікай зале пачаўся
гала-канцэрт, выступілі спева
кі, танцоры й музыканты нацы
янальна-культурных суполак
Іда-Вірумаа. Завяршаў канцэрт
беларускі блок — гэта ўжо тра
дыцыя на фэсце. Выступаў дуэт
Беларускага таварыства “Спад
кі” з Тарту, гурт “Сябры” з На
рвы, госці з Беларусі — “Хме
леўскія валацугі” ды Ірэна
Катвіцкая.
Віктар Байкачоў, Нарвскае
беларускае таварыства “Сябры”
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