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Як “рас шыф ра ваць” Жы то
мір… Хоць і ве даю амаль на
пэў на, ды звя ра ю ся. Жито ва 
ўкра ін цаў — гэ та жы та, сло ва 
мір — так са ма зра зу ме лае без 
пе ра кла ду. У го ра дзе з та кой 
жыц це сцвяр джаль най наз вай 
(бо жыц цё і жы та — з ад на го ж 
ко ра ня…) пра хо дзіў на па чат
ку каст рыч ні ка Дру гі фо рум 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі ды Укра і ны. 
Зрэш ты, і са мі ж на ро ды — з ад
на го ро дуко ра ня. Праў да, сон
цацяп ла ў шы ро тах паў днё вых 
на шых су се дзяў трош кі больш, 
а зна чыць — і га рач нас ці ды эма
цый нас ці ва ўкра ін скіх на ту рах, 
пэў на ж, так са ма. Тое, да рэ чы, 
ма гу за свед чыць на ўлас ным 

до све дзе, ма ю чы жон куўкра ін
ку з Хар каў шчы ны.

Не як дып ла мат Ва лян цін Вя
ліч ка, да ючы нам з ёй ін тэр в’ю 
ў Кі е ве (свет лая па мяць муд ра
му Ва лян ці ну Ула дзі мі ра ві чу: 
шмат ён зра біў на ка рысць бе
ла рус каўкра ін ска га сяб роў ства 
на па са дзе Ам ба са да ра Бе ла ру сі 
ва Укра і не) жар та ваў: дзе ў бе ла
ру саў Поў дзень — ва ўкра ін цаў 
Поў нач. Вя до ма ж, меў на ўва зе 
геа гра фію, а не роз насць све та
по гля даў. За са вец кім ча сам Вя
ліч ка пра ца ваў як раз на Го мель
шчы не, там Укра і на па су сед стве. 
Мя жы не бы ло — СССР, лю дзі 
“ра дзі ча лі ся”: ты ся чы, дзя сят
кі ты сяч бе ла рус каўкра ін скіх 

сем’ яў свед чаць пра крэў ную 
род насць. Ва лян цін Ула дзі мі ра
віч рас ка заў анек дот з са вец ка га 
ча су. У Чар ні гаў скую воб ласць 
тэ ле фа ну юць з Кі е ва ўвес
ну: ча му не се е це? Дык мы ж 
на поў на чы, за ўва жа юць ад каз
ныя та ва ры шы. “А ча му га мяль
ча не ўжо се юць?” — “Та яны ж 
на поўд ні!”. (Гл.: “Ты ся чы кі ла
мет раў доб ра су сед ства”. — ГР, 
23.05.2013).

Быц цам і ня шмат ча су прай
шло з тае су стрэ чы, а коль кі 
ўся го пе ра мя ні ла ся ва Укра і не: 
май да ны, Крым, і вай на ідзе 
ў Дан ба се… На пя рэ дад ні Фо ру
му рэ гі ё наў Аляк сандр Лу ка шэн
ка су стра каў ся з прад стаў ні ка мі 

най буй ней шых укра ін скіх СМІ 
ў Мін ску, і ўпер шы ню то быў 
фар мат да вер лі вай гу тар кі. Знай
дзі це ў нэ це — па гля дзі це, па чы
тай це. Шмат вост рых пы тан няў 
бы ло за да дзе на, і зу сім не згла
джа ныя ды за ву а ля ва ныя ад ка зы 
атры ма лі ка ле гі. Ну як не па га
дзіц ца з Прэ зі дэн там, што кра
і нысу сед кі па він ны за ха ваць 
сла вян скае крэў нае сва яц тва 
дзе ля бу ду чых па ка лен няў! Бе
ла ру сы і ўкра ін цы цес на звя за ны 
агуль ны мі ка ра ня мі — гіс та рыч
ны мі, ду хоў ны мі, ся мей ны мі, та
му й не ма ем пра ва стра ціць та
кое адзін ства. “Гэ та ідэа ла гіч ны 
па сыл, які ля жыць у асно ве ўсіх 
ма іх раз ваг па сі ту а цыі ва Укра
і не”, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 
Ён на зваў Укра і ну важ ным су се
дам Бе ла ру сі, ад ным з га лоў ных 
ганд лё ваэка на міч ных парт нё
раў, што ро біць ста сун кі з ёй для 
нас пры яры тэт ны мі.

Як раз та кія су стрэ чы, як 
прай шлі ў Жы то мі ры з удзе лам 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі ды Ула
дзі мі ра Зя лен ска га, і да па ма га
юць між дзяр жаў ным ста сун
кам ды на міч на раз ві вац ца, пры 
тым уста лёў ва юц ца над звы чай 
эфек тыў ныя між рэ гі я наль ныя 
су вя зі, най перш у ганд лі, эка но
мі цы. А ганд лё ваэка на міч ныя 
кан так ты клю ча выя ў на шым 
парт нёр стве. Амаль пяць з па ло
вай міль яр даў до ла раў — та кім 
быў наш та ва ра аба рот ле тась. І, 
ня ма су мнен няў, фо рум у Жы
то мі ры на даў но вы ім пульс для 
ўза е ма дзе ян ня: пад пі са ны кант
ра кты амаль на паў міль яр да до
ла раў. Да та го ж Ві цеб ская воб
ласць пад пі са ла па гад нен не аб 
су пра цы з Він ніц кай, Чар кас кай 
і Адэ скай аб лас ця мі. Го мель скі 
рэ гі ён, па ве дам ля лі ўжо СМІ, 
уз моц ніць уза е ма дзе ян не з Жы
то мір скай воб лас цю. ➔ Стар. 3

Вядомыспартыўнытэлежурналіст
нарадзіўсяівырасваУкраіне,
рэалізуесваеталентыўБеларусі,
аўдалёкімІзраілі,назямліпродкаў,
адшукаўцікавыяматэрыялыдля
сцэнарыяфільма“Беларускі
Ерусалім”

Ба рыс Гер стан больш вя до мы ў Бе ла
ру сі як тэ ле жур на ліст, які зды мае філь

мы на спар тыў ную тэ ма ты ку. Ён доў гі 
час пра ца ваў у спар тыў ных рэ дак цы ях 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі, уз на чаль ваў іх, 
сён ня ж — на мес нік за гад чы ка ад дзе ла 
спар тыў на га вя шчан ня ЗАТ “Дру гі на
цы я наль ны тэ ле ка нал”. Яго ная жур на
лісц кая пра ца мае гра мад скае пры знан не: 
сё ле та на па чат ку го да Ба рыс Ізі до ра віч 
ад зна ча ны прэ мі яй “Бе ла рус кі спар тыў
ны Алімп” — за па пу ля ры за цыю фі зіч най 
куль ту ры й спор ту, пра па ган ду зда ро ва га 
ла ду жыц ця.

Ня мно гія ве да юць, што Ба рыс Гер
стан ак тыў ны ў гра мад скай дзей нас ці. 
Шмат га доў ён — на кі ру ю чых па са дах 
у Са ю зе бе ла рус кіх яў рэй скіх гра мад скіх 
аб’ яд нан няў і аб шчын (ра ней стар шы
ня, ця пер — на мес нік стар шы ні). Бе ла

русь ды Із ра іль ці ка вяць май го 
су бя сед ні ка як тэ ле жур на ліс та 
на пра ця гу мно гіх га доў. І тэ ма 
тра ге дыі яў рэй ска га на ро да для 
яго так са ма бліз кая. Та му мы з 
Ба ры сам Ізі до ра ві чам раз маў ля лі 
пе ра важ на пра гэ ты, па куль што 
менш вя до мы бок яго жыц ця й 
твор час ці.

— Ба рыс  Ізі до ра віч,  апош ні 
фільм “Хро ні кі Мінск ага  ге та”, 
зня ты па  ва шым  сцэ на рыі,  на
зы ва ец ца  “Зон дар ге та”.  Прэм’
ера яго, спец па каз прай шоў сёле
та пе рад ад крыц цём ма ну мен та 
“Ма сіў  ім ёнаў”  у Трас цян цы ў па мяць 
яў рэ яў з Аў стрыі, якія там бы лі зні шча
ны. Пом ню, на прэ зен та цыі філь ма вы 

ка за лі, што Ха ла кост  звя за ны  з ва шай 
ся мей най  гіс то ры яй.  На коль кі  цес на?  
➔ Стар. 7
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Каб у мі ры се яць жы та

ВЕсткІ

БеларускаяаЭс:
ужохутка
Замежныяжурналісты
наведаліаб’ектыпус
кавогакомплексуатам
найэлектрастанцыі,што
ўзводзіццанаГродзен
шчыне,падастраўцом

Больш за 50 жур на ліс таў 
вя ду чых СМІ Тур цыі, Егіп та, 
Поль шчы, Літ вы, Уз бе кі ста на і 
Ра сіі зна ё мі лі ся з хо дам бу даў
ніц тва Бе ла рус кай АЭС. Між
на род ны прэстур ад быў ся ў 
плы ні XXІV Між на род на га Бе
ла рус ка га энер ге тыч на га і эка
ла гіч на га фо ру му, які пра хо дзіў 
у Мін ску 811 каст рыч ні ка.

Атам ная элект ра стан цыя за
бяс пе чыць энер га бяс пе ку Бе ла
ру сі, а пы тан ні экс пар ту элект
ра энер гіі — дру гас ныя. Пра тое 
ка заў жур на ліс там ге не раль ны 
ды рэк тар Бе лА ЭС Мі ха іл Фі лі
мо наў: “Перш чым па чы наць бу
даў ніц тва АЭС, мы ад пра ца ва лі 
пы тан не: з якой мэ тай уз во дзім 
аб’ ект. Пер ша па чат ко вая мэ та — 
мы не па він ны за ле жаць ад ад на
го ві ду па лі ва, у пры ват нас ці ад 
га зу. Асноў ная за да ча атам най 
стан цыі — за бяс пе чыць устой
лі вае элект ра за бес пя чэн не Бе ла
ру сі. І пер ша па чат ко ва ж АЭС за
дум ва ла ся ды ін тэ гра ва ла ся для 
пра цы ў бе ла рус кай энер га сіс тэ
ме. А пы тан ні экс пар ту — дру
гас ныя: яны за ле жаць ад рын каў, 
кан’ юнк ту ры ды ін ша га”.

Бе ла рус кая АЭС з дву ма рэ
ак та ра мі ВВЭР1200 су мар най 
ма гут нас цю 2400 МВт бу ду ец
ца па ра сій скім пра ек це па блі зу 
Аст раў ца. Фі зіч ны пуск пер ша
га энер га бло ка, па сло вах Мі
ха і ла Фі лі мо на ва, за пла на ва ны 
ўжо на сту дзень 2020 го да.

Іван Іванаў

Тры ра дзі мы Ба ры са Гер ста на

Надзвычай цёплай была сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны ў Жытоміры

Барыс Герстан на спецыяльным паказе  
фільма “Зондаргета”
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На тат кі з на го ды Дру го га фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Укра і ны, што пра хо дзіў ва ўкра ін скім Жы то мі ры
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У ча са вым вы мя рэн ні вёс ка гэ тая 
вя до мая на ват да та го, як на ўсход не
сла вян скія зем лі прый шло дру ка ва нае 
сло ва — зда ры ла ся ж тое, на га да ем, 
у 1517м. Па се лі шча ў сён няш нім вы
гля дзе та ды, вя до ма ж, не бы ло. Па
чы на лі ся Пол ка ці чы з ху та роў. Даў нія 
да ку мен ты фік са ва лі, на прык лад, ху
тар Па плаў скіх, дзе жы лі сем’і Ста
се ві чаў, Мі ні чаў ды ін шыя. Жы ха ры 
Пол ка ціч за ха ва лі ўні каль ны да ку
мент “Выпись из кре пост ной книги и 
Пинского Нотариального архива...”, 
да та ва ны 1902 го дам, які свед чыць 
пра куп люпро даж зям лі ў вёс цы Пол
ка ці чы.

А пас ля рэ ва лю цыі 1917 го да, ін
шых па дзей та го ча су ў гэ тай па лес
кай глы бін цы ад бы лі ся не ма лыя зме
ны. Бы ла й та кая па лі ты ка: сся ляць 

ху та ры ў буй ныя па се
лі шчы, ар га ні зоў ваць 
кал га сы. Як мне ка за лі 
мяс цо выя лю дзі ста ла
га ве ку, ні хто з ху та ран 
та ды не ха цеў мя няць 
сваё мес ца жы хар ства. 
Ды хі ба ж мож на бы ло 
ка мусь ці не пад па рад
ка вац ца но вым ула
дам?

Вяс коў цы лю бяць 
свае Пол ка ці чы, не 
хо чуць лю дзі ста ла га 
ве ку з імі раз лу чац ца, 
не ку ды пе ра яз джаць 

на жы хар ства, ка лі й га
ды бя руць сваё. Як, на

прык лад, 91га до вая На дзея Ку леш: 
яна шчас лі вая не толь кі пра жы ты мі 
га да мі, але й доб рай ста рас цю. Най
ста рэй шая жы хар ка вёс кі вы ха ва ла 
са бе на ра дасць сы на Мі ха і ла Ку ля
ша, які стаў паэ там — ён ся бар Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, жы ве ў Брэс
це. Пэў на ж, не толь кі, як ка жуць, пра 
хлеб дба юць у вёс цы. Там і даў нія тра
ды цыі прод каў збе ра га юць. Ска жам, 
у Пол ка ці чах і ў наш час яшчэ жы вы 
ста ра даў ні аб рад Ва джэн не Кус та. 
Які, да рэ чы, су стрэ неш ця пер уся го ў 
не каль кіх ра ё нах Бе ла ру сі. Аб рад апі
са лі бе ла рус кія фальк ла рыс ты — рас
піс ваць яго не бу ду. А знеш няе пра яў
лен не яго та кое. На дру гі дзень Сё му хі 
ў Пол ка ці чах упры гож ва юць Кус та — 
для гэ тай га на ро вай ро лі вы бі ра ец ца 
ма ла дая дзяў чы на, якую апра на юць 

ня вес тай. Ёй з га лі нак бя ро зы, клё на 
ро бяць зя лё ны ўбор, ча сам у яго ўпля
та юць мя ту. Кус та во д зяць у ча се аб
ра ду па вёс цы — ад сюль і наз ва дзеі. 
Свя точ ны гурт з Кус том за хо дзіць у 
кож ную вяс ко вую ха ту, дзе жы вуць 
сем’і. А ўдзель ні кі аб ра ду спя ва юць 
пры тым ад мет ныя пес ніпа жа дан ні 
на шчас лі вае ся мей нае жыц цё.

Лю дзі пра цоў на га ўзрос ту, што ця
пер жы вуць у Пол ка ці чах, у асноў ным 
за ня тыя на пра цах у ад кры тым ак цы
я нер ным та ва рыст ве “Аг раМо таль”. 
Кі раў ніц тва гас па дар кі на ча ле з Вя
ча сла вам Каш таль я нам пад тры ма ла 
іні цы я ты ву эн ту зі яс таў: ад свят ка ваць 
520год дзе вёс кі. Зла дзі лі ж ім прэ зу ў 
цёп лую па ру. Зем ля коў, што са бра лі
ся на Баць каў шчы ну з роз ных мес цаў 
Бе ла ру сі, на ват з за меж жа, ві та лівін
ша ва лі кі раў ні ца ад дзе ла куль ту ры 
Іва наў ска га рай вы кан ка ма Ва лян ці
на Ба ра дзін чык, ды рэк тар ААТ “Аг
раМо таль” Вя ча слаў Каш таль ян. 
У кан цэрт най пра гра ме вы сту па лі 
фальк лор ны гурт “Сла вя на чка” з мяс
цо ва га сель ска га клу ба, са ма дзей ныя 
ар тыс ты з Мо та ля, са ліс ты Аляк сандр 
Пар фён чык (ён жа й ар га ні за тар Ля
ха віц ка га до ма куль ту ры), Аляк сандр 
Кры ва но саў. Кам па зі тар і спя вак Вік
тар Мя цель скі вы ка наў пес ні на вер
шы Мі ха ся Па зня ко ва, Мі ха і ла Ку ля
ша ды й на свае так са ма.

Сар дэч нае атры ма ла ся ў Пол ка ці
чах свя та — на ра дасць усіх яго ных 
“дзя цей”, вя лі кіх і ма лых.

Ва сіль Ку лі коў

кола дзён
састУжкІнаВІн

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 

ГлыБІнка

“Мінскідыялог”:
прыйшоўчасдзейнічаць

Вы сту па ю чы на пле нар най се сіі між на род на га 
фо ру му “Мін скі дыя лог”, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк
сандр Лу ка шэн ка ві таў больш за 700 аў та ры тэт ных 
па лі ты каў, дып ла ма таў і экс пер таў з 61 кра і ны. Тэ
ма фо ру му бы ла: “Еў ра пей ская бяс пе ка: ады сці ад 
краю  бездані”. Як вя до ма, Мінск усё больш упэў
не на грае ро лю ўні вер саль най між на род най пля
цоў кі, на якой аб мяр коў ва юц ца гла баль ныя праб ле
мы су час нас ці, шу ка юц ца шля хі, каб іх вы ра шаць. 
Свет і са праў ды на блі зіў ся да не бяс печ най мя жы. 
На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, ка лі сён ня ні чо га 
не прад пры маць, то заўт ра мо жа быць поз на. Та му 
прый шоў час не прос та праб ле мы аб мяр коў ваць, а 
дзей ні чаць. І дзей ні чаць вы ні ко ва.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра па нуе тым, хто пры мае 
па лі тыч ныя ра шэн ні, вяр нуц ца да кан цэп цыі еў ра
пей скай бяс пе кі, што за сна ва ная на су пра цоў ніц
тве: да каш тоў нас цяў Хель сінк ска га за ключ на га 
ак та, Па рыж скай хар тыі для но вай Еў ро пы. У ця пе
раш няй сі ту а цыі, на яго дум ку, вар та вы ка рыс таць 
уні каль ны рэ сурс Бе ла ру сі: яна і ва ен напа лі тыч ны 
са юз нік Ра сіі, удзель нік Ар га ні за цыі Да га во ра аб 
ка лек тыў най бяс пе цы — і ў той жа час за клю чы ла 
між на род ныя да га во ры ў га лі не бяс пе кі ды ме раў 
да ве ру з усі мі су се дзя мі, у тым лі ку дзяр жа ва мі
чле на мі НА ТА. “Ма лыя і ся рэд нія дзяр жа вы, та кія 
як Бе ла русь, мо гуць зра біць рэ аль ны ўнё сак у ад
ра джэн не “ду ха Хель сін кі” на еў ра пей скай пра сто
ры” — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Клю ча вое ж пы тан не бяс пе кі ў Еў ро пе сён ня, 
на дум ку Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, — гэ та вы ра шэн не 
кан флік та ў Дан ба се: “У брац кай нам Укра і не пра
даў жа юць гі нуць лю дзі. Рэ гі ён не мо жа вы брац ца 
з ба ло та са цы яль на га, эка на міч на га і гу ма ні тар на
га ха о са. Вось мы, еў ра пей цы, не еў ра пей цы, тут 
са бра лі ся вы ра шаць ней кія праб ле мы Еў ро пы, аб
мяр коў ваць. Вось нам тэст, гэ та як па пер ка лак му
са вая: ка лі мы неш та мо жам, то да вай це ў на шым 
до ме раз бя ром ся і вы ра шым гэ тую праб ле му. Укра
ін скі кан флікт не прос та нам вы клік — ён па тра
буе ад нас яго вы ра шэн ня. Ка лі мы яго вы ра шым, 
то, зна чыць, мы на неш та здоль ныя. Ка лі не — ну, 
бу дзем збі рац ца і раз маў ляць. Не ў Мін ску, дык у 
Маск ве, не ў Маск ве — то ў Па ры жы, у Бер лі не, 
яшчэ не дзе… А тол ку ж бу дзе ма ла”.

Бе ла русь, за пэў ніў удзель ні каў “Мінск ага дыя
ло гу” Аляк сандр Лу ка шэн ка, не ір вец ца ні ў па
срэд ні кі, ні ў мі ра твор цы: “І не на зы вай це гэ та так. 
Ні ко лі мы так не ста ві лі пы тан не. Мы га то вы — як 
бліз кія і род ныя лю дзі, ка лі Укра і на і Ра сія да мо
вяц ца — сыг раць тую ро лю, якая імі бу дзе нам вы
зна ча на”. Пры тым Прэ зі дэнт за ўва жыў, што так 
заўж ды бы ло: ка лі двое бра тоў б’юц ца, то трэ ці 
заў сё ды пад клю чаў ся. “Мы з гэ та га сы хо дзім. І не 
трэ ба толь кі пас ля мя не тут га ва рыць, што гэ та не 
кан флікт Ра сіі ды Укра і ны. Ве да е це, тут лю дзі асвя
дом ле ныя, і гэ тыя за явы ні ко му не па трэб ныя”.

Ура,арына!

Ма ла дая бе ла рус кая тэ ні сіст ка Ары на Са ба
лен ка зноў пе ра маг ла ў фі на ле тур ні ра ў кі тай скім 
го ра дзе Уха не — і аба ра ні ла ты тул, які зда бы ла 
там у 2018 го дзе. Ра дас ная вест ка пра пе ра мо гу 
на шай зям ляч кі, пер шай на ця пе раш ні час ра кет кі 
Бе ла ру сі, на прэ стыж ным тур ні ры WTA (Жаночай 
тэніснай асацыяцыі) прый шла 28 ве рас ня. У фі на ле 
Ары на Са ба лен ка (14 WTA) пе ра маг ла аме ры кан
ку Элі сан Рыс ке (35 WTA): 6:3, 3:6, 6:1. Тэ ні сіст ка 
дзя ку ю чы сва ёй пе ра мо зе збе раг ла сваё 14е мес ца 
ў рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі (WTA).

На га да ем і та кую важ ную дэ таль: на шля ху да 
пе ра мож на га фі наль на га па ядын ка на шай Ары не 
ўда ло ся абы граць пер шую ра кет ку све ту аў стра лій
ку Эш лі Бар ці ды яшчэ ад ну тэ ні сіст ку з топ10 су
свет на га рэй тын гу Кі кі Бер тэнс (8 WTA) з Ні дэр лан
даў. Зна чыць, беларусцы й на больш вы со кае мес ца 
ў рэй тын гу WTA на перс пек ты ву мож на раз ліч ваць.
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Род най вёс цы па кла ніц ца
Вёс ка Пол ка ці чы, што ў Іва наў скім ра ё не Брэст чы ны, са бра ла на 520-год дзе  
гас цей з усёй Бе ла ру сі ды з за меж жа

Самадзейным артыстам у Полкацічах  — раздолле
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УМінскупрайшоўчатырнаццаты
МіжнародныфестывальЮрыя
Башмета.прывітальнаесловаяго
ўдзельнікамнакіраваўпрэзідэнт
Беларусіаляксандрлукашэнка

Мін ча не ўпер шы ню змаг лі ўба
чыць 9 каст рыч ні ка ў Бел дзярж фі лар
мо ніі ўні каль нае га ла гра фіч нае шоу. 
Тое бы ла свое асаб лі вая ві зу а лі за цыя 
ка мер ных сім фо ній Ме чы сла ва Вай
нбер га, пры мер ка ва ная да 100год
дзя кам па зі та ра. Між на род ны ар
кестр “EastWest Chamber Orchestra” 
пад кі раў ніц твам Рас ці сла ва Кры ме
ра вы кон ваў тво ры на ша га зем ля ка 
ўнут ры сім ва ліч ных пра ек цый у пра
сто ры. Тэх на ло гія ві зу а лі за цыі му зы кі 
PepperScrіm за ва рож вае. Я ся дзе ла ў 
за ле — і па да ва ла ся: кож ная но та сім
фо ніі ад клі ка ец ца ў ду шы. Кан цэрт 
на зы ваў ся “Ві зу а лі за цыя. Му зы ка і 
гіс то рыя”. У той жа дзень у фі лар мо
ніі на скрып цы італь ян ска га май стра 
Ні ко ла Галь я на, вуч ня Стра дзі ва ры, 
сыг ра ла ра зам з ар кест рам “EastWest 
Chamber Orchestra” ты ту ла ва ная іс
пан ская скры пач ка Ля ці цыя Ма рэ на. 
Яна за ва я ва ла пуб лі ку вы ка нан нем 
тан га “По ры го да” Асто ра П’я цо ла.

Між на род ны фес ты валь Юрыя 
Баш ме та — доў га тэр мі но вая куль тур
ная ак цыя, пра во дзіц ца пад па тра на
там Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. На фэс це па
яд ноў ва юц ца твор чыя сі лы Бе ла ру сі, 
Ра сіі ды ін шых кра ін, а дэ ман стру ец
ца пуб лі цы ўсё са мае каш тоў нае, што 
ня се ў са бе кож ная з на цы я наль ных 
куль тур. На га да ем, што зна ка мі ты ра
сій скі аль тыст Юрый Баш мет да ка заў 
уся му све ту, што альт — ін стру мент, з 
якім мож на па спя хо ва са лі ра ваць. Ён 
ды ры жор, пе да гог, за сна валь нік ка
мер на га ан самб ля “Са ліс ты Маск вы”.

Бліс ку чыя му зы кан ты з роз ных 
кра ін пры еха лі ў Бе ла русь па за пра

шэн ні мас тац ка га кі раў ні ка фес ты ва
лю, бе ла рус ка га пі я ніс та й ды ры жо
ра Рас ці сла ва Кры ме ра. Як заў сё ды, 
бы лі су свет ныя прэм’ е ры, пра ек ты ў 
не звы чай ным фар ма це. Пе рад слу ха
ча мі вы сту пі лі зор кі кла січ най му зы
кі. Сюр пры зам для ме ла ма наў ста ла 
тое, што ста лі цу ўпер шы ню на ве даў 

Лон дан скі Ка ра леў скі Фі лар ма ніч ны 
Ар кестр. 80 му зы кан таў спе цы яль на 
пры ля це лі ў Мінск на адзін дзень для 
ўдзе лу ў фэс це. У Па ла цы Рэс пуб лі кі 
яны гра лі шэ дэў ры су свет най кла сі кі: 
тво ры Люд ві га ван Бет хо ве на, Фран ца 
Ліс та ды Іа га не са Брам са.

З вя до мым пі я ніс там і кам па зі та
рам Фа зы лам Са ем (Тур цыя) так са ма 
сыг раў ар кестр “EastWest Chamber 
Orchestra”. Гу ча ла му зы ка Воль
фган га Мо цар та. Фа зыл Сай агу чыў 
і ўлас ныя тво ры ў кан цэр це “Шаў
ко вы шлях”. Ім прэ за ла дзі ла ся пры 
пад трым цы Ам ба са ды Тур цыі ў Бе
ла ру сі. Га на ро вым гос цем Ве ча ра  
прэм’ ер су час най кла сі кі стаў ле ген
дар ны кам па зі тар з Эс то ніі Эр кіСвен 

Цюйр, яко му са дзей ні ча ла Мін куль
ту ры Бе ла ру сі. На сцэ ну Вя лі кай за
лы Бел дзярж фі лар мо ніі вый шаў і 
ра сій скі пі я ніст Ба рыс Бе ра зоў скі. 
Яму ўлас ці ва фе на ме наль ная вір ту
оз насць, све жая ін тэр прэ та цыя тво
раў роз ных эпох і сты ляў. У Мін ску 
пі я ніст граў му зы ку Мары са Ра ве ля, 
Кло да Дзе бю сі, Іга ра Стра він ска га і 
Сяр гея Пра коф’ е ва. Кан цэрт ла дзіў ся 
пры пад трым цы Мін куль ту ры Ра сіі.

Са май мод най вер сі яй фес ты ва лю 
ста ла Ноч кла сі кі ў ста ліч ным мет ро 
з 5 на 6 каст рыч ні ка. Гле да чы са бра
лі ся ў дзве га дзі ны но чы (!) на пе ро не 
стан цыі “Пят роў шчы на”: каб па слу
хаць кла січ ную му зы ку ў вы ка нан ні 
ка мер на га ар кест ра пад кі раў ніц твам 
Рас ці сла ва Кры ме ра. Быў і Бэ бікан
цэрт: у кан цэрт най за ле “Верх ні го
рад”. Вось та кі па да ру нак для дзя цей 
ды іх мам, а так са ма для ця жар ных 
жан чын. Па коль кі ву чо ныя за ўва жы
лі асаб лі вае ўздзе ян не му зы кі Воль
фган га Мо цар та на ват на тых з нас, 
хто толь кі ру ха ец ца ў гэ ты свет, жы ве 
ўнут ры бу ду чай ма мы, то й кан цэрт 
“Му зы ка Твай го Сэр ца” скла даў ся 
ме на ві та з тво раў гэ та га кам па зі та
ра. У за ле “Верх ні го рад” зла дзі лі й 
га лакан цэрт та ле на ві тых ма ла дых 
му зы кан таў, лаў рэ а таў буй ных між
на род ных кон кур саў з Лат віі, Іта ліі, 
Ар ме ніі ды Бе ла ру сі пад наз вай “Ар
тыс ты XXІ ста год дзя”.

Ура чыс тае за крыц цё фес ты ва лю 
прай шло 12 каст рыч ні ка ў вя лі кай 
за ле Бел дзярж фі лар мо ніі. Вы сту паў 
ула даль нік прэ міі “Грэ мі” ка мер ны 
ан самбль “Са ліс ты Маск вы” пад кі
раў ніц твам на род на га ар тыс та СССР 
і Ра сіі Юрыя Баш ме та ды ін шыя. 
Юрый Баш мет, як звы чай на, са лі ра
ваў на аль це.

Ган на Лагун

Скрыпачка Ляціцыя Марэна

паДЗЕя

Класіка ў сучасным фармаце



3Голас Радзімы  пятніца, 11 кастрычніка, 2019 кола дзён

ДоБрыясУсЕДЗІ

Vіvat, пер ша клас нік!
рытМычасУ

Мой сын сё ле та — пасвя
точ на му пры бра ны, з бу ке там 
кве так — упер шы ню ста яў 1 ве
рас ня на школь най лі ней цы. З 
лёг кім хва ля ван нем узі раў ся ў 
но выя тва ры. По тым ра зам усе 
мы, баць кі й дзе ці, зна ё мі лі
ся з “на шай” пер шай на стаў ні
цай. Да во лі хут ка, у су час ным 
рыт ме аб мер ка ва лі арг пы тан ні, 
рас клад зван коў ды, ра за браў
шы стоп кі пад руч ні каў, за га дзя 
вы кла дзе ных на пар тах, пай шлі 
да до му. Усё: пер шы школь ны 
дзень скон чыў ся.

І дру гі пра міль гнуў: сын ка
заў, што ўро кі пра ля це лі не пры
кмет на. А праз ты дзень хлоп чык 
мой, ба чу, за су ма ваў. “Мы ні чо га 
не ро бім у шко ле. Увесь час ву
чым ся па ад ной і той жа кніж цы, 
хат ніх за дан няў ня ма”, — ні бы 
скар дзіў ся ён сяст ры. Яська мая 
ўжо ў трэ цім: ёй і верш пабе ла
рус ку трэ ба вы ву чыць, і таб лі цу 
мно жан ня паў та рыць… А ў Да
мі ра — на ват дзён ні ка ж ня ма. 
Вы слу хоў ваю “скар гі”, па смі ха
ю ся пра ся бе: ку ды спя ша еш ся, 
мой лю бы? Па трэ бен час, каб 
звык нуц ца са шко лай, і тое ве
дае на стаў ні ца. А з ад ной кніж
кай — “Уво дзі ны ў школь нае 
жыц цё” — усе пер ша клаш кі ця
пер адап ту юц ца да ву чо бы. Па
трош кі, па сту по ва. 20 уро каў у 
ве рас ні на тое, каб звык лі ся з ро
ляй вуч няў ды ўвай шлі ў школь
ны рытм, за сво і лі азы. Вы дат на, 
што ў шко ле кла по цяц ца й пра 
псі ха ла гіч ны кам форт!

А з каст рыч ні ка па ча ло ся тое 
са мае “да рос лае” жыц цё: з ма тэ
ма ты кай, мо ва мі, вы яў лен чым 
мас тац твам, гурт ка міфа куль та
ты ва мі… Ды перш чым на поў
ні лі ся ран цы пад руч ні ка мі, но ва
спе ча ныя вуч ні пас ля ўвод на га 
кур су “школь на га бай ца” прай
шлі па свя чэн не ў пер ша клас ні кі.

сярожкідынаташкі—
цяпермыпершаклашкі

У на шай 191й мін скай шко
ле гэ тае свя та вы ра шы лі зла
дзіць 27 ве рас ня, у пят ні цу. 
Рых та ва лі ся: раз вуч ва лі вер шы, 
пес ні, пры пеў кі, рэ пе ці ра ва лі 
тан цы — кож ны ся бе прэ зен та
вацьпа каз ваць бу дзе на сцэ не 

ак та вай за лы. У кла се Да мі ра 
вы ра шы лі вы ка наць пес ню хо
рам, мы кожную раніцу паў та
ра лі сло вы, і ўрэш це мне на ват 
амаль усё “за се ла”: бо сы нок 
па ста ян на спя ваў яе до ма. І ўсё 
ж, ка лі вя ду чая за пра сі ла 1 “А” 
на сцэ ну, і “на шы” ста на ві лі ся ў 
тры ра ды, во чы ў мя не па віль гат
не лі. Ну якія ж яны яшчэ ма лень
кія, гэ тыя Ся рож кі ды На таш кі: з 
вя лі кі мі бе лы мі бан та мі, за блы
та ны мі ў ва ла сах, з галь шту ка мі, 
збі ты мі ў бок…

Кан цэрт мне спа да баў ся 
вель мі. Столь кі не па срэд нас ці, 
шчы рас ці! Прэ зен та цыі ма лых 
змя ня лі ся гу ма рыс тыч ны мі ну

ма ра мі, якія вы кон ва лі ста рэй
шыя школь ні кі. Дзе ці раз гад ва лі 
за гад кі пра ву чо бу, рэ бу сы на
кшталт “якія ліш нія прад ме ты 
ўзяў у шко лу Ня знай ка?”. У за ле 
бы ло шум на, і не толь кі зза дзі
ця ча га сме ху. Мно гія ж ха дзі лі 
ра зам у дзі ця чыя сад кі, гу ля лі 
ле там у два ры, та му, па ба чыў
шы адзін ад на го ў сце нах шко лы, 
разпо раз ус кок ва лі з мес цаў, вы
крык ва лі ім ёны сяб роў ды ве се
ла ма ха лі ру ка мі. Тая пе ра кліч ка 
доў жы ла ся праз увесь кан цэрт 
і ве ся лі ла ўсіх: жы выя зно сі ны, 
шчы рыя эмо цыі — гэ та вам не ў 
га джэ тах ся дзець! По тым дзе так 
па пра сі лі ўстаць, каб ура чыс та 
вы ма віць пры ся гу пер ша клас
ні ка: яны па абя ца лі доб ра ся бе 
па во дзіць і вы дат на ву чыц ца. 
Мно гія зды ма лі зна ка вы мо

мант на смарт фо ны, і я так са ма, 
ды — рас паў за ец ца кадр, змах
ваю сля зін кі… Ка ра цей, рас чу
лі лі нас усіх дзет кі, пры му сі лі 
сэр цы тра пя таць, а ру кі — во чы 
вы ці раць.

танцуюць—усе!
А по тым быў са лод кі стол. 

Для пер ша клас ні каў — іх у на
шай шко ле ў мік ра ра ё не “Уруч
ча” 160 ча ла век! — за чы ні лі “для 
спец аб слу гоў ван ня” школь нае 
ка фэ. Дзя жур ныя на ўва хо дзе 
ста яць, ні ко га не пус ка юць: “Ка
фэ за чы не на, пры ходзь це паз
ней!”. Ну як са праўд ны кар па
ра тыў з ахо вай! Быў і вя ду чы, 

які за баў ляў пер ша клас ні каў, 
па куль яны сма ка ва лі тру ба чкі
ва фель кі ды фрук то вае жэ ле. 
Баць кі на тоў пам віс нуць адзін 
над ад ным: смарт фо ны, ві дэа
ка ме ры фік су юць за столь ную 
па дзею. Па куль ва чы ма шу каю 
свай го ўдзель ні ка ту соў кі, ад
не куль збо ку чую зна ё мы го лас: 
“Ма ма, гля дзі! Мне да лі сок! І 
кніж ку “Бук ва рё нок” — тры
май, а то ру кі за ня тыя…” Ба чу: 
ка шу ля вы лез ла з шта ноў, шчо
кі — чыр во ныя, лоб — пот ны, 
а во чы — шчас лііівыя! Су нуў 
кніж ку ды зноў знік, згу біў ся ў 
на тоў пе га ман лі вай дзят вы.

У за хап лен ні, вя до ма ж, бы
лі як пер ша клас ні кі, так і баць кі: 
не ча ка лі, што свя та бу дзе “з раз
ма хам”. У той дзень, зда ва ла ся, 
уся шко ла ад зна ча ла па паў нен не 

ў шэ ра гах, хоць у ін шых кла сах 
іш лі за ня ткі па звы чай ным рас
кла дзе. А на пры кан цы свя та бы
ла… дыс ка тэ ка! І не з дзі ця чы мі 
пе сень ка мі ад ге ро яў вя до мых 
са вец кіх мульт філь маў — па да
гра ва ла юных тан цо раў са мая 
са праўд ная, рыт міч ная “па пса”, 
якую, як ака за ла ся, тыя доб ра 
ве да юць. Ну чу юць жа на шы 
дзе ці та кі “да рос лы кан тэнт” з 
ад кры тых вок наў аў то, смарт
фо наў баць коў, ста рэй шых сяб
роў, бра тоў і сяс цёр. І ба чы лі б 
вы тую ма ла лет нюю гур му, якая 
сін хрон на ска ка ла з вок ры ка мі: 
“Ты пче ла, я пче ло вод./ Пче лы 
лю бят мёд,/ Бжбжбж”!

У той дзень сын быц цам як 
змя ніў ся. Ве да е це, бы вае, гля
дзіш увесь час на сваё дзі ця, а 
по тым рраз — і ра зу ме еш: гэ та 
ўжо не твой, а па ра лель ны твай
му свет. Мой Да мір пас ля па
свя чэн ня ў пер ша клас ні кі стаў 
больш ад каз ным, за ся ро джа
ным… Кож ную ра ні цу пы та ец
ца: “Мам, я на за ня ткі не спаз ня
ю ся?” Шко ла ў тым, я ўпэў не на, 
сваю ста ноў чую ро лю ады гра ла. 
Бо ўсе мы ве да ем, што пер шыя 
кро кі ў лю бой спра ве — са мыя 
цяж кія. Але ж ка лі ця бе на гэ тым 
эта пе пад трым лі ва юць і пад
ба дзёр ва юць, то іс ці па доў гай 
да ро зе ве даў не так і страш на.  
І на ват ці ка ва.

Што ж, у доб ры шлях, мой 
мі лы пер ша клас нік!

Алі са Гюнгер

Дзень па свя чэн ня ў пер ша клас ні кі — су час ная тра ды цыя ў бе ла рус кіх шко лах

Даваць прысягу першакласніка — і адказна, і весела

ВЕсткІЗДыяспары

Фес ты валь  
сяб роў.  
І для сяб роў. 
трэціразуЗагарадным
паркусамарыпрайшоў
міжрэгіянальныфестываль
песнідыпаэзіі“оБлака”.
нагэтыразёнпрысвячаўся
75годдзюВызвалення
Беларусі,праходзіў
падзнакамрасійска
беларускайдружбы.

Мы вель мі ра ды, што дзя ку ю
чы на шым на ма ган ням гэ ты пра
ект жы ве, раз ві ва ец ца, на бі рае сі
лы. Ся род ка лек ты ваў і са ліс таў, 
асоб ных вы ка наў цаў сё ле та на 
фес ты ва лі, які прай шоў 15 ве рас
ня, бы лі та лен ты з Са ма ры, Таль я
ці, Но ва куй бы шаў ска, Кі нэ ля — і 
на ват гос ці з Ві цеб ска! Ар га ні за
та ра мі ж вы сту пі лі на ша Са мар
ская рэ гі я наль ная гра мад ская 
ар га ні за цыя па за ха ван ні й раз
віц ці са ма быт нас ці бе ла рус ка га 
на ро да “Бе лая Русь”, твор чае аб’
яд нан не “Пилигримы”, кам па нія 
“АЭРОКИНО” пры пад трым цы 
Ды лер ска га цэнт ра “Бе ла русь”, 
Са мар ска га ад дзя лен ня Са ю за 
ма шы на бу даў ні коў Ра сіі, кра мы 
тэх ні кі ТЕХ НОС ТОК, кам па ніі 
“Са ма рапро дукт”.

Свае тво ры ў гэ ты дзень са сцэ
ны чы та лі паэ ты Ган на Про ха ра
ва, Яў ге ній Ча пур ных, Ула дзі слаў 
Ця рэнць еў, Дыя на Ля во на ва. Свае 
пес ні па да ры лі ўдзяч ным гле да
чам ан самбль “Ре бя та с на ше го 
дво ра” (кі руе ім Іры на Вы соц кая), 
Яў ге ній Бі рын цаў, Аляк сандр Жа
раў, Сяр гей Лы сен ка, Аляк сей Ха
лі таў, гру па “Своя философия” і 
ду эт “Эф фект присутствия” (ён 
быў з Ві цеб ска). Хо ра ша вы сту
пі лі вы пуск ні кі ва каль най шко лы 
Іры ны Алё шы най, шмат апла дыс
мен таў меў Тэ атр мю зік ла “Стра
на меч ты”. А як хо ра ша гу чаў у 
во сень скім па за ло ча ным пар ку за
ла ты сак са фон Ра ма на Мі шу ці на!

Ат мас фе ру шмат мер на га — 
ні бы та воб ла кі ў ве рас нёў скім 
не бе — свя та на сцэ ніч най пля
цоў цы й ва кол яе ства ра лі ан
самбль бе ла рус кай пес ні “Бе лая 
Русь” (кі раў ні ца Зоя Ксян дзо
ва), на род ны ан самбль з Таль я ці 
“Ку па лін ка” (кі раў ні ца Люд мі ла 
Дзё мі на), ан самбль чу ваш скай 
пес ні “Са ма ра ен” (кі раў ні ца 
Лю боў Мак сі ма ва), на род ны 
тан ца валь ны ан самбль “Рет ро 
стиль” (кі раў ні ца Ва лян ці на Аб
ра ма ва) і рус кі на род ны хор “Ма
лая родина” (кі раў нік Ула дзі мір 
Ні кі цін). А пры хіль ні кам джа за 
ра сій скія зор кі Іры на Алё шы на 
і Гры го рый Файн па да ры лі свае 
леп шыя кам па зі цыі.

Га ва ры лі мы на свя це, што сё
ле та ў Бе ла ру сі ад зна ча юць 75ю 
га да ві ну Вы зва лен ня ад ня мец
кафа шысц кіх за хоп ні каў. Да рэ
чы, мне пры ем на бы ло ў го нар 
гэ тай па дзеі атры маць па мят ныя 
па да рун кі — ад кі раў ні ка апа ра
та Са ю за ма шы на бу даў ні коў па 
Са мар скай воб лас ці Юрыя Ку лі
ко ва і кі раў ні ка ды лер ска га цэнт
ра “Бе ла русь” Мі ка лая Ма зыр ца.

Ці ка вая ад мет насць на ша
га фес ты ва лю ў тым, што мы 
кла по цім ся пра яго ўдзель ні каў. 
На гэ ты раз у пра меж ках па між 
вы сту па мі ўсіх удзель ні каў фес
ты ва лю кар мі лі смач ным бе ла
рус кім бар шчом ды ўзбек скім 
пло вам, пры чым га та ва лі гэ тыя 
стра вы пра ма на мес цы.

Алег Ксян дзоў, стар шы ня 
су пол кі “Бе лая Русь”, г. Са ма ра

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
 Гро дзен скі абл вы кан кам за

клю чыў па гад нен не аб су пра цы 
з Ва лын скай аб лас ной дзярж ад
мі ніст ра цы яй, а Мін скі абл вы
кан кам — з Мі ка ла еў скай. На
рэш це, Ма гі лёў ская воб ласць 
за ма ца ва ла да моў ле нас ці аб су
пра цы з Днеп ра пят роў шчы най 
ды Хар каў шчы най.

На шы чы та чы па мя та юць, 
пэў на, як, апа вя да ю чы пра па пя
рэд ні Фо рум рэ гі ё наў, што пра
хо дзіў у Го ме лі, мы ска рыс та лі 
ўра жан ні бе ла рус кі з Мі ка ла е ва 
Тац ця ны Дзя мен ні ка вай — яна 
бы ла там у скла дзе афі цый най 
дэ ле га цыі (Гл. “Над звы чай ная 
мі сія” — ГР, 14.11.2018). Ця пер, 
ка лі за клю ча ны да моў ле нас
ці аб су пра цы па між аб лас ця

мі, пры ем на ба чыць: Мін шчы
на ды Мі ка ла еў шчы на бу дуць 
яшчэ цяс ней уза е ма дзей ні чаць. 
І вось — пра па но ва ў “па ра дак 
дня” ка мі сіі па су пра цы: хай бы 
ў Мін ску ды Мі ка ла е ве ад кры
лі ся Ганд лё выя да мы, ад па вед
на з леп шы мі ўкра ін скі мі ды 
бе ла рус кі мі та ва ра мі. Тое ж, да
рэ чы, мо жа быць ці ка вым і для 
ін шых аб лас ных цэнт раў. Мо
жа пры та кіх пра ек тах пры дас
ца й ба га ты пра фе сій ны до свед 
Тац ця ны Дзя мен ні ка вай: яна ж 
як раз і пра цуе ў Дэ парт амен це 
эка на міч на га раз віц ця й рэ гі я
наль най па лі ты кі Мі ка ла еў скай 
аб л асной дзярж  ад мі ніст ра цыі.

Вы яшчэ не ба чы лі, як пра хо
дзі ла ў Жы то мі ры су стрэ ча Прэ
зі дэн таў? Мож на вяр нуц ца да 

па дзеі: да па мо жа ін тэр нэт. Шмат 
бы ло шчы рас ці, цеп лы ні. Да рэ
чы, пад ві дэа сю жэ та мі ба чым 
ста ноў чыя ка мен ты, на кшалт: 
“Ну вось і Зя лен скі па свят леў. 
Бо гэ та ж не Мак рон, Мер кель і 
Трамп. Гэ та род ны, свой…”. Ці 
яшчэ: “Боль ша га па зі ты ву ад су
стрэч прэ зі дэн таў на між на род
ным уз роў ні я не атрым лі ва ла! 
Дзя куй, сяб ры, мы з Ва мі ад ной 
кры ві!”. Ка мен та тар Та ма ра, ві
даць, укра ін ка, бо звяр та ец ца з 
па дзя каю “сяб рам” — у рус ка
моў ным яе ка мен та ры сло ва на
пі са на як раз пабе ла рус ку.

За пом ніц ца ў Жытоміры бе
ла рус кая эт на вёс ка, у якой гу ча
лі бе ла рус кія най гры шы, пес ні, 
мо ва. Шмат ста ноў чых эмо цый 
вы клі ка ла ў жы то мір цаў, гас цей 

го ра да вы ста ва пра мыс ло вых та
ва раў: больш за 70 экс па на таў, ад 
Бе лА Заў да са бра ных на су мес
най вы твор час ці се я лак і кам бай
наў. О, се ял кі ды кам бай ны — гэ
та ж над звы чай важ ная рэч для 
Укра і ны, якая сла віц ца сва і мі 
жыт нёвапша ніч ны мі ні ва мі. 
Што ж, ка лі ёсць ці ка васць да та
кой тэх ні кі — зна чыць, мац нее ў 
су сед няй кра і не “пар тыя мі ру”: 
хле ба роб ская. А без хле ба ж, як 
ні кру ці, ні я кая па лі ты ка не бу
дзе на ка рысць на ро ду. Каб у мі
ры се яць ды ўбі раць жы тапша
ні цу, дзя цей га да ваць — як раз 
у імя та кой бу ду чы ні й ла дзяц ца 
па доб ныя фо ру мы. І ў та кім па
мкнен ні бе ла ру сы з укра ін ца мі 
за ад но: як род ныя бра ты.

Іван Ждановіч
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Каб у мі ры се яць жы та
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актывістысуполкі“Белаярусь”
упершынюправялісвята
Дажынкіўвёсцыпадсамарай

Са мар ская рэ гі я наль ная гра мад ская 
ар га ні за цыя па за ха ван ні й раз віц ці са ма
быт нас ці бе ла рус ка га на ро да “Бе лая Русь” 

упер шы ню ар га ні за ва ла 
й пра вя ла су мес на з вяс
коў ца мі Да жын кі. Тое бы
ло ў Но вай Вёс цы (Но вая 
Де рев ня), у Чыр во на ар
мей скім ра ё не 24 жніў ня. 
Ім пра ві за ва най сцэ най 
для свя та стаў ку заў гру
за во га аў та ма бі ля. Ра ней, 

у СССР, на па доб ных сцэ нах у па лях вы
сту па лі ма біль ныя агітб ры га ды — вось та
кая ў нас да ні на тра ды цыі.

Я ві таў вяс коў цаў і гас цей свя та, рас
ка заў пра сут насць Да жы нак як аграр на га 
ры ту аль на га комп лек су з ча соў языч ніц тва. 

Свя та мае глы бо кі ду хоў ны змест, звя за на 
з кан цом убор кі ўра джаю, яно збе раг ло ся 
праз ты ся чы га доў і ў Бе ла ру сі на бы вае но
выя ры сы. Доб рае сло ва ска заў гра ма дзе й 
Ге надзь Ра ма наў, кі раў нік мяс цо вай гас па
дар кі “Но вые Са ды”.

Ра зам з вяс коў ца мі мы зла дзі лі вы ста
ву “Да ры пры ро ды” — па ка за лі тое, што 
вы рас ла на ага ро дах: ве лі зар ныя гар бу
зы, агур кі, па мі до ры, яб лы кі роз ных га
тун каў… Ах во чыя зна ё мі лі ся з эт на гра
фіч ны мі прад ме та мі по бы ту бе ла ру саў, 
ад па вед най лі та ра ту рай, гар та лі га зе ту 
“Го лас Ра дзі мы”, якую мы атрым лі ва ем з 
Бе ла ру сі.

По тым быў кан цэрт. Вы сту паў ан самбль 
бе ла рус кай пес ні “Бе лая Русь” пад кі раў
ніц твам Зоі Ксян дзо вай, са ліс ты Вік тар 
Мы коль ні каў і Га лі на Талс та шэ е ва. Гу ча лі 
пес ні на рус кай і бе ла рус кай мо вах. Ка лі ж 
чу лі ся зна ё мыя мно гім тво ры з рэ пер ту а ру 
“Пес ня роў”, “Сяб роў” ды ін шых бе ла рус
кіх ка лек ты ваў — гле да чы пад хоп лі ва лі 
спе вы, да лу ча лі ся да на шых ар тыс таў.

За вяр шы лі мы Да жын кі агуль ным ка
ра го дам удзель ні каў і гас цей свя та пад 
пес ню “Да жын кі” — яе на пі са ла й вы
кон ва ла Ні на Ка ва лё ва.

Алег Ксян дзоў, стар шы ня 
су пол кі “Бе лая Русь”, г. Самара 

жывыя традыцыі

аякУВас?

карысныДосВЕД

Тра ды цыя Да жы нак у бе ла
ру саў — спрад веч ная, да хрыс
ці ян ская, ка лі мер ка ваць па тых 
пес нях, аб ра дах, што да на ша га 
ча су ў на род ным свя це збе раг
лі ся. Ша ну ю чы тра ды цыю, мы 
што год ла дзім та кое свя та ўра
джаю ў Пры бай кал лі. Пры чым 
ро бім тое заўж ды не прос та ў 
сцэ ніч наза баў ляль ным ва ры
ян це, а з вы ез дам на рэ аль ныя 
ні вы, у роз ныя мес цы воб лас ці. 
Вя до ма ж, вы бі ра ем сё лы, дзе 
даў но жы вуць на шы су пля мен
ні кі. Ла дзіць та кія свя тыаб ра ды 
нам з род ны мі па кры ві людзь мі 
ўза е ма ка рыс на. Па сут нас ці, мы 
ра зам ні бы ажыў ля ем сваю ду
хоў наге не тыч ную па мяць (“ус
па мі на ем” за бы тае), на да ем но
вы ім пульс на род най тра ды цыі, 
а пры тым яшчэ й атрым лі ва ем 
не паў тор ныя ўра жан ні.

Сё ле та 15 ве рас ня Ір куц кі 
Бе ла рус кі клуб “Кры ві чы” і Бе
ла рус кі фальк лор ны гурт “Кры
ні чань ка” До ма куль ту ры ся ла 
Аляк санд раўск (а ўтво ра на яно 
бы ло пе ра ся лен ца мі з Бе ла ру
сі) Алар ска га ра ё на Ір куц кай 
воб лас ці су мес на пра вя лі аб лас
ное Бе ла рус кае свя та “Да жын
кі2019”. А ча му аб лас ное? Бо 
са бра лі ся на яго твор чыя гур ты 
з роз ных вё сак ды Ір куц ка. У 
гос ці ў Аляк санд раўск пры еха
лі яшчэ ўкра ін скі фальк лор ны 
гурт “Рушничок” з вёс кі Бу рац
кай, ва каль ны гурт “Раз долье” з 
вёс кі Зо ны, твор чыя гур ты з вё
сак Аля ты, За бі туй, Бах тай, ды 
яшчэ гурт “Сердцебиение” з вёс
кі Тыр ге туй. Вар та яшчэ да даць, 
каб чы та чы ра зу ме лі ўсю су ро
вую ра ман ты ку на шых Да жы
нак: Аляк санд раўск — за 190 км 
ад Ір куц ка. Еха лі мы ту ды амаль 
тры га дзі ны, бо ра ман ту ец ца да
ро га, і та му шлях ус клад ніў ся. 
Але скла да нас ці тыя вар та бы ло 
пе ра жыць, бо свя та, як заў сё ды, 
атры ма ла ся вя сё лым і ці ка вым.

З улі кам до све ду мі ну лых га
доў ла дзі лі мы Да жын кі ў два 
эта пы. Спа чат ку аб рад “Да жын
кі” пра вя лі ў по лі. Ах вот на пра
да ста віў нам та кую маг чы масць 
гас па дар мяс цо вай ні вы — фер
мер Сяр гей Мя рэ шчан ка. З жан
чын Аляк санд раў ска вы бра лі 
ста рэй шую “Жняюпа ста цян
ку”: Лю боў Зе зю ко ву. А “по
стаць”, на га даю — гэ та па лос ка
пра кос, якую вя дзе па ні ве жняя. 
Лю боў Пят роў на, па чы на ю чы 
аб рад, па кла ні ла ся по лю, ска за ла 
на бе ла рус кай мо ве ры ту аль ныя 

сло вы па дзя кі зям лікар мі цель
цы. І пад ста ра даў нія жніў ныя 
пес ні ў вы ка нан ні гур та “Кры ві
чы” па ча ла пер шай жаць сяр пом 
пша ні цу. Не ўза ба ве да яе да лу
чы лі ся ўсе дзяў ча ты, жан чы ны, 
на ват ма лыя дзяў чын кі. Ба ла зе, 

сяр поў бы ло шмат — ну бе ла
рус кае ж ся ло! Не ка то рыя по тым 
да лу ча лі ся ў пра цу на пе ра мен ку. 
Я ж, як вя ду чы свя та, пад ах воч
ваў жне ек. Бо важ на ж для аб ра
ду, каб усе жан чы ны аба вяз ко ва, 
ну хоць бы трош кі па жа лі сяр
пом у свя точ ны дзень — і та кім 
чы нам да лу чы лі ся да тра ды цыі 
прод каў. Бо ра ней жа як раз так 
бы ло: та ла кою, су мес на, усёй 
гра ма дою вяс коў цы ў апош ні 
дзень жні ва вы хо дзі лі ў по ле для 
сім ва ліч на га за кан чэн ня ўбор кі 
збож жа вых.

А вы, ша ноў ныя, тры ма лі ў 
ру ках серп? Раю гэ та зра біць, як 
бу дзе це мець маг чы масць. Ка
лісь ці дзя ку ю чы гэ тай ня хіт рай 
пры ла дзе доў жы ла ся Жыц цё ў 
на шым бе ла рус кім краі, ды й 
мно га дзе па све це. На пша
ніч най ні ве ў Аляк санд раў ску 
хтось ці, асаб лі ва з га рад скіх, ад
чу ваў ся бе з сяр пом не так упэў
не на, як са смарт фо нам, але ж 
больш да свед ча ныя пад ка за лі
па ву чы лі — пай шла спра ва! І ў 
тым так са ма ба чы ла ся пе ра ем
насць тра ды цый: з рук у ру кі, ад 
аба зна ных да на віч коў. Ура чыс
таю, на ват глы бо ка міс тыч наю 
дзе яй гэ ты аб рад зра біў ся й дзя
ку ю чы ста ра даў нім бе ла рус кім 
да жы нач ным пес ням, што, ні бы 
га ла сы з мі ну лых ста год дзяў, 
гу ча лі ўвесь час. Ну дзе ж ты 
на сцэ не та кое зро біш, ад чу еш, 
уба  чышпра чу еш да ўсёй глы
бі ні ду шы? Дзе ля та го й вар та 
ехаць, ла дзіць Да жын кі, спя
ваць. Жаць і жыць!

Пры го жай, ура чыс тай аб
ра да вай дзе яй ста ла й збі ран не 
Га лоў на га “Сна пагас па да ра”. 
Не каль кі дзяў чат і жан чын зрэ за
ныя імі жмень кіпуч кі пша ні цы 
пе ра да ва лі Ста рэй шай Жняі — з 
пэў ны мі ста ра даў ні мі ма гіч ны мі 

сло ва міпа жа дан ня мі. А ін шыя 
жан чы ны тым ча сам пад пес ні 
рых та ва лі з леп ша га ка лос ся Га
лоў ны Вя нок.

І які ж глы бо кі сэнс мае аб
рад Па дзя кі зям лікар мі цель цы! 
Ста рэй шая Жняя са бра ла мо з 
40 ня зжа тых, пра ма на ні ве сцяб
лін пша ні цы ра зам ды звя за ла іх 
чыр во най стуж кай: яна сім ва лі
зуе са мо Жыц цё. Та кая кам па зі
цыя, ска за лі б мас та кі, на зы ва ец

ца ў бе ла ру саў Ба ра да. Ка лас кі 
ў аб дым ках стуж кі на хі ля юц ца 
адзін да ад на го — і та кім чы нам 
ста но вяц ца моц ны мі, уза е ма пад
трым лі ва юц ца, не рас сы па юц ца 
й не ло мяц ца. Ну чым не сім вал 
сі лы Адзін ства ў гра ма дзе, чым 
не на ву ка су час ным ін ды ві ду а
ліс тамэга іс там! Яшчэ ў бе ла рус
кіх ся лян лі чы ла ся, што са бра ная 
ў куп ку Ба ра да ма гіч на спры яе 
та му, каб у бу ду чым го дзе больш 

гус тым і важ кім быў ко лас на 
ні ве ды боль шым ура джай. Ла
дзя чы Ба ра ду, Ста рэй шая Жняя 
пры га вор вае: “Дай жа, Бо жа, ка
ла соч кам сі лу,/ Каб адзін ад на
го пад трым лі ва лі,/ Дый гус цей 
рас лі!”. За тым яна пе рад ае свой 
серп Ма лод шай Жняі: бо важ ны 
ат ры бут лю бо га аб ра ду — як раз 
пе ра ем насць тра ды цый, збе ра
жэн не іх ты мі, хто ідзе на зме ну 
ста рэй шым.

А Ма лод шай Жня ёй сё ле та ў 
нас бы ла Мі ра сла ва Ру ка віш ні
ка ва з гур та “Кры ві чы”. Яна са 
сва ёй ро ляй спра ві ла ся вы дат на: 
ура чыс таўзвыш ана ска за ла ры
ту аль ныя сло вы, пры го жа вы
ка на ла по тым асноў ныя дзе ян
ні з Ба ра дой. Спа чат ку на чыс та 
вы па ла лавы рва ла між сцяб лін 
пша ні цы пус та зел ле, тра ву — 
каб іх у на ступ ным го дзе на ні ве 
не бы ло. Пры чым па ло ла ня го
лай ру кой — аб гор ну тай у ануч
ку з іль ня но га па лат на: гэ та каб 
зям ля не бы ла го лай у на ступ
ным го дзе, а ўрад лі вай. За тым 
жней ка па лі ла Ба ра ду ва дой з 
гле чы ка, не вя лі ка га зба на: каб у 
на ступ ным го дзе даж джы іш лі 
свое ча со ва ды Зям ляКар мі цель
ка ня ссох ла ся. Да лей — аку рат
на сяр пом зрэ за ла тыя сцяб лі
ны, акра мя трох най вы со кіх. У 
зрэ за ныя сцяб лі ны Ма лод шая 
Жняя за ма та ла акрай чык хле

ба і за ка па ла яго ў зям лю: та
кое дзе ян не сім ва лі зуе да ні ну 
Зям лі. Яна ж да ла нам ура джай, 
які пе ра тва рыў ся ў га то вы пра
дукт — Хлеб. Вось яго й трэ ба 
сім ва ліч на вяр нуць Зям лі ў знак 
па ва гі ды ўдзяч нас ці. Як ба чым, 
увесь аб рад поў ніц ца на род най 
ма гі яй, ад люст роў вае глы бо кую 
на род ную муд расць.

Ка лі ўсе дзе ян ні з Ба ра дой 
бы лі за вер ша ны, та ды ўдзель

ні кі ан самб ля “Кры ві чы” з ура
чыс ты мі сло ва мі ўру чы лі Сноп
Гас па дар гас па да ру по ля Сяр гею 
Мя рэ шчан ку, а Га лоў ны Вя нок 
ус кла лі на га ла ву яго най жон цы, 
гас па ды ні по ля Тац ця не Мя рэ
шчан цы.

І толь кі пас ля ўсіх тых спрад
веч ных аб ра даў ды аб ра да вых 
пе сень па ча лі мы ва дзіць там 
жа, на по лі свое асаб лі выя Да
жын каў скія ка ра го ды, за спя ва
лі ўжо вя сё лыя пес ні, тань чы лі 
на род набы та выя тан цы. Уся му 
знай шло ся мес ца. Пры чым і тыя 
сяль ча не, якія са бра лі ся на свя
та, бы лі з на мі ў тан цахка ра го
дах. Не абы шло ся й без па ля во
га абе ду з вель мі смач най ка шай 
пад наз вай сы та, якую зга та ва ла 
па ста ра даў нім бе ла рус кім рэ
цэп це Тац ця на Мя рэ шчан ка.

Але ж гэ та бы ло да лё ка не 
ўсё! Бо нас ча каў і дру гі этап 
свя та — у До ме куль ту ры Аляк
санд раў ска. Там сваю твор часць 
ужо са сцэ ны, у больш звыч ным 
фар ма це па ка за лі ўсе вы шэй на
зва ныя твор чыя гур ты. Пры чым 
пес ні гу ча лі на ча ты рох мо вах: 
бе ла рус кай, бу рац кай, рус кай 
ды ўкра ін скай. А як пры го жа 
ды ары гі наль на ўсе вы сту па
лі — вы б толь кі ба чы лі! Як па 
мне, то та кі кан цэрт, што зла дзі лі 
мы ў Пры бай каль скай глы бін цы, 
упры го жыў бы й Крам лёў скую 
сцэ ну ў Маск ве. Ка ра цей — свя
та ўда ло ся на сла ву. І не ха це ла ся 
нам, вя до ма ж, яго па кі даць. Са
гра ва ла ж нас тое, што свят ку ем 
жа мы сё ле та й Ба гач, а за тым — 
Па кро вы. А ў ве ча ры доў гія — 
вя чор кі бу дуць, і яшчэ неш та 
пры ду ма ем. Прод кі ж на шыя, 
скон чыў шы ра бо ты ў по лі, маг
лі са бе та кое да зво ліць — і мы 
іх во сень скую свя точ ную тра
ды цыю пад трым лі ва ем. Ча ка ем 
усіх ах во чых на на шых бе ла рус
кіх свя тах!

Да сы лаю маю вя лі кую 
ўдзяч насць усім удзель ні кам аб
лас но га Бе ла рус ка га свя та “Да
жын кі2019” — за твор часць, 
за па тра ча ны час і сі лы. Сяб ры, 
мы ра зам уме ем ра біць свя ты — 
жы выя ды яр кія, аду хоў ле ныя 
свят лом бе ла рус кіх тра ды цый 
ды тра ды цый ін шых на ро даў! 
Асаб лі ва ж ад зна чу кі раў ні цу 
До ма куль ту ры Аляк санд раў ска 
Ла ры су Пят роў ну Сіт ні ка ву, а 
так са ма Во лю Га ла на ву, стар
шы ню Ір куц ка га Бе ла рус ка га 
клу ба “Кры ві чы”.

Алег Ру да коў, г. Ір куцк 

На пша ніч най ні ве ў Аляк санд раў ску
Жаць — каб жыць! Да жын кі ўжо ста лі сё ле та ў ра сій скім Пры бай кал лі бе ла рус кім аб лас ным свя там
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У Алега Рудакова на Дажынках — роля вядучага

На ку за ве гру за ві ка

Да народных традыцый беларусаў далучаюцца і дзеці

Алег Ксяндзоў і гурт “Белая Русь” на свяце
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“В по ез дах и в машинах, 
и прос то пеш ком,/ На бай
дар ках, на лы жах с тя жё лым 
меш ком,/ Не за школь ной ок
ра шен ной парт ой/ Твою пест ро
зе лё ную кар ту/ Изучили да вно 
наизусть,/ Бе ла
русь, Бе ла русь”. 
Зна ка мі тай у 
ко лах са ма дзей
ных ту рыс таў 
Баць каў шчы ны, 
ды й за меж жа пес
няй “Бе ла русь”, 
на пі са най мін скім 
бар дам Ары кам 
Кру пам у сту дзе ні 
1971га, быў ад кры
ты І Між на род ны 
фес ты валь бе ла рус
кай аў тар скай пес ні ў 
Даў гаў піл се. Праз два 
ме ся цы аў тар пес ні ра
зам з та ва ры ша мі за гі нуў пад 
ла ві най у Са янах. За ста лі ся яго 
ама тар скія аў ды ё за пі сы і ка
ля 80 пе сень, мно гія з якіх ста
лі ўжо кла сі кай ту рыс тыч най  
пес ні.

Тры га ды та му ў Цэнт ры бе
ла рус кай куль ту ры іх спя ва лі 
бар ды з Мін ска, якія спе цы яль
на пры еха лі ў Даў гаў пілс, на ра
дзі му Аро на Якаў ле ві ча Кру па 
(1937–1971). Та ды ж на ра дзі ла ся 
ў Бе ла рус кім куль тур наасвет
ным та ва рыст ве “Уз дым” ідэя 

фо ру му аў тар скай пес ні, 
які па яд нае бар даў і вы
ка наў цаў Лат віі ды Бе
ла ру сі, а так са ма ін шых 
кра ін.

Мэ
та на ша га фес ты ва

лю — па шы раць су час ную 
ін тэ ле кту аль ную, вы со ка мас
тац кую пес ню. Пра тое як аў
тар пра ек та і кі раў ні ца су пол кі 
“Уз дым” я рас ка за ла на па чат ку 
кан цэрт най пра гра мы. А кон сул 
Ген кон суль ства Бе ла ру сі ў Даў
гаў піл се Мі ка лай Ра ман ке віч 
у ві таль най пра мо ве па жа даў 
фэс ту пос пе хаў і раз віц ця.

У пер шым фес ты ва лі, які 
пра хо дзіў 6 ве рас ня 2019 го да, 
паўдзельнічалі 12 аў та раў і вы
ка наў цаў: Ма рыя Герб рэ дэ рэ, 

Сяр гей Са лаў ёў, Ана толь 
Гал лер, Ана толь Бай ко, 
ду эт Але ны Віт ке віч і Ва ле
рыя Ер ма чэн кі (Даў гаў пілс), 

Сяр гей Пі чу гін (Ры га), ду эт 
Яў ге на Па шке ві ча і Лі дзіі Зно
ты ні (Лі ва ны, Лат вія), Сяр гей 
Ша ба да лаў (Ві са гі нас, Літ ва). 
Га на ро вы мі гас ця мі фэс ту ста
лі вя до мыя аў та ры і вы ка наў цы 
Мак сім Іў кін і Змі цер Бар то сік 
з Бе ла ру сі.

Дзве га дзі ны пра ля це лі 
не пры кмет на. Кож ны ўдзель
нік фэс ту спя ваў ад ну пес ню 
на бе ла рус кай мо ве (тое аба вяз
ко ва па ўмо вах фес ты ва лю) ды 
ін шыя па вы ба ры. Пра гу ча ла 
не каль кі пе сень на сло вы паэ та 
Ста ні сла ва Ва лодзь кі. Зьмі цер 

Бар то сік (жур на ліст і бард, 
аў тар двух аль бо маў сва іх 
пе сень і ад на го аль бо ма 
ра сій скай аў тар скай пес

ні ў пе ра кла дах 

на бе ла
рус кую мо ву Ры го ра Ба
ра ду лі на) вы ка наў пес ні Бу ла та 
Аку джа вы, Юрыя Ле ві тан ска га 
і Сяр гея Ні кі ці на, а так са ма свае 
з аль бо ма “Да ро га на Віль ню”.

Мак сім Іў кін — кам па зі
тар, да след чык і вы ка наў ца. Ён 
пра цуе ў роз ных сты ліс тыч ных 
кі рун ках: ад ака дэ міч на га аван
гар ду да акус тыч на га фолк
блю зу. Мак сім спя ваў у нас аў
тар скія пес ні, да якіх на пі саў 
му зы ку. Сюр пры зам для гле да
чоў ста ла пес ня на лат галь скай 
мо ве ад мінск ага ар тыс та.

У фі на ле кан цэр ту па эт Ста
ні слаў Ва лодзь ка пра чы таў верш 
“Наш фес ты валь”, які пры свя
ціў І Між на род на му фес ты ва
лю бе ла рус кай аў тар скай пес ні 
ў Даў гаў піл се. За вяр шаль ным 

акор дам пе сен на га 
фо ру му ста ла 
ўзна га ро джан не 
ўдзель ні каў — 
яны атры ма лі 
квет кі, дып ло мы 
й фір мо выя су ве
ні ры. Іх уру ча лі 
гас цям мы з Ва ле
рыем Амб ро са вым 
як сяб ры праў лен ня 
“Уз ды ма”.

Ла дзі ла фэст, 
маю го нар тое пад
крэс ліць яшчэ раз, 
на ша Бе ла рус кае 

куль тур наасвет нае та
ва рыст ва “Уз дым”. Вы

каз ва ем па дзя ку ўсім, хто нас 
пад тры маў і сло вам, і спра вай. 

Вар та яшчэ ад даць, што пра
ект “І Між на род ны фес ты валь 
бе ла рус кай аў тар скай пес ні” 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва “Уз
дым” рэа лі зу ец ца пры са дзе ян
ні Фон ду пад трым кі гра мад скіх 
ар га ні за цый Даў гаў піл скай га
радской  ду мы.

Жан на Ра ма ноў ская, 
г. Даўгаўпілс.
Фота аўтара.

весткі з даўгаўпілса

талЕнты

начарговымсвяцебульбы
ўлатвійскімЕкабпілсе
вызначылісякухаркі
беларускізДаўгаўпілса

Пач ну на тат ку з ра дас най 
вест кі: буль бя ныя пі раж кі, якія 
зга та ва лі ар тыст кі з на ша га гур
та “Ку па лін ка”, прый шлі ся ўсім 
да спа до бы на фэс це: за ня лі пер
шае мес ца! Як ба чы це, на шы 
дзяў ча ты не толь кі спя ваць хо ра
ша ўме юць. Свае ку лі нар ныя та
лен ты яны па цвер дзі лі 31 жніў
ня: ка лі екаб піл скае Бе ла рус кае 
та ва рыст ва “Спат кан не” ла дзі
ла тра ды цый нае Свя та буль бы. 
Пра хо дзі ла яно ў чац вёр ты раз, 
і што год у ім удзель ні чае дэ ле
га цыя бе ла рус кай ды яс па ры з 
Даў гаў піл са.

Со неч най су бо тай “Ку па лін
ка” ру шы ла ў гос ці да сяб роў. Па 
да ро зе ў Екаб пілс мы пры пы ні
лі ся ў Ер сі цы, па кла ні лі ся ўні
каль на му пра ва слаў на му хра му 
Пе раў тва рэн ня Гас под ня га, вя до
ма га як “жа лез ная” царк ва. Гэ та ж 
і “царк ва, якая ванд руе”: вы раб ле
на ў Адэ се, по тым ста я ла ў Даў
гаў піл се, на мес цы Ба ры саГлеб
ска га са бо ра, за тым пе ра еха ла ў 
Ер сі ку. На ступ ны пры пы нак зра
бі лі ў мяс тэч ку Трэ пе, пад Екаб
піл сам: там на гор цы ля ша шы 
Даў гаў пілс — Ры га ўста ля ва ны 
па мят ны ка мень у го нар вя до ма га 
ву чо на га, ака дэ мі ка, ма тэ ма ты ка, 
ге ог ра фа, аст ра но ма, да след чы ка 
Арк ты кі Ота Шмід та. Ён на ра
дзіў ся ў Бе ла ру сі, а ў Лат віі ле там 
гас ця ваў у баць коў ма ці, на ро
джа най Эрг ле.

(Зна ка мі ты ванд роў нік і ву чо
ны хоць не быў бе ла ру сам па кры

ві, але ж ро дам з Ма гі лё ва (1891): 
то бе ла рус па на ра джэн ні. Вось 
як пра баць ку рас каз ваў адзін з 
трох яго ных сы ноў, ака дэ мік РАН 
Сі гурд Ота віч Шмідт: “Ён — на
шча дак пе ра ся лен цаў пры Ка ця
ры не ў ся рэд нюю Лат вію — у 
Лат га лію, ва ко лі цы го ра да Круст
пілсЕкаб пілс. Я знай шоў ма гі лу 
ма іх пра дзе даў; пра ба бу ля бы ла, 
ма быць, ла тыш каю, але яны бы
лі, ад на ча со ва, лю тэ ра не. Ён бліс
ку ча ва ло даў ня мец кай мо вай і 
быў ча ла ве кам рус кай куль ту ры, 

а на ра дзіў ся ў Бе ла ру сі. Ма гі лёў 
шмат зра біў для баць кі. Там га то
выя бы лі ад крыць му зей да ста
год дзя. По тым ён жыў у Адэ се, 
ву чыў ся ў гім на зіі. А ў 1917м 
пе ра ехаў у Пе цяр бург, па чаў пра
ца ваць, і ўжо з ура дам пе ра ехаў 
у Маск ву. — Рэд.) Да лей мы на
ве да лі Круст спіл скі за мак, які 
не каль кі ста год дзяў быў ро да вым 
ма ёнт кам ба ро наў фон Кор фаў, а 
ця пер пе ра жыў вя лі кую рэ стаў
ра цыю. Так і даб ра лі ся да сяб роў 
з су пол кі “Спат кан не”.

Га на ро вы мі гас ця мі на свя
це бы лі мэр Екаб піл са Ай варс 
Крапс, яго на мес ні ца Крыс ці
на Оза ла, Ам ба са дар Бе ла ру сі 
ў Лат віі Ва сіль Мар ко віч. Яны 
він ша ва лі сяб роў су пол кі “Спат
кан не” са свя там, якое ста ла ўжо 
брэн да вым фэс там бе ла ру саў 
Екаб піл са. Ва сіль Мар ко віч уру
чыў кі раў ні цы та ва рыст ва Ва
лян ці не Да ра шчо нак юбі лей ны 
ме даль “100 год дып ла ма тыч най 
служ бе Бе ла ру сі” — за шмат га
до вую пра цу на ка рысць бе ла

рус кай куль ту ры й мо вы ў Лат віі. 
Удзель ні кі свя та да ве да лі ся шмат 
ці ка ва га з гіс то рыі па шы рэн ня 
буль бы па све це, чы та лі вер шы, 
спя ва лі пес ні “ў тэ му”. З на род
ны мі пес ня мі ды пры пеў ка мі 
яр ка вы сту піў гурт “Ку па лін ка” 
Даў гаў піл ска га Цэнт ра бе ла рус
кай куль ту ры, а па эт Ста ні слаў 
Ва лодзь ка чы таў свае вер шы.

Аба вяз ко вы эле мент свя та ў 
Екаб піл се — стра вы з буль бы. 
Мы час та ва лі сяб роў клёц ка мі са 
смя та най, а на кон курс прад ста ві

лі “Ра дасць дзе да”: вель мі смач
ныя пі раж кі з буль бя но га пю рэ ад 
ста рас ты ан самб ля Іны Ва люш
кі. Наз ва ж пі раж коў тлу ма чыц
ца тым, што ў га та ван ні стра вы 
тра ды цый на ўдзель ні чае муж чы
на — бо па трэб на сі ла, каб доб ра 
па таў чы зва ра ную буль бу. Яшчэ 
па трэ бен, жар та ва лі мы, зда ро вы 
муж чын скі апе тыт, каб з вя лі кай 
ах во тай ес ці гэ тыя прос тыя, сыт
ныя й вель мі смач ныя пі раж кі, ды 
вя лі кае сэр ца й моц ны ро зум — 
каб пры тым не шка да ваць гас па
ды ні кам плі мен таў. Ну а па коль
кі гэ тае сма коц це мы пры го жа й 
“па да лі”, то стра ва на ша пай шла 
на ўра: на кон кур се за ня ла пер шае 
мес ца!

І яшчэ не вя ліч кае “буль бя
ное” пас ля слоўе да свя та. Па вод
ле даў няй тра ды цыі бе ла ру саў, 
гос цю, які вы праў ляў ся да до му, 
да ва лі гас па да ры “ву зель чык у 
да ро гу”. Дык вось, на гэ ты раз 
ша ноў ны Амба са дар, Ва сіль Мі
хай ла віч Мар ко віч, па ехаў у Ры
гу — з даў гаў піл скі мі буль бя ны
мі пі раж ка мі.

Ар га ні за та ры пла ну юць у 
на ступ ным го дзе пятае Свя та 
буль бы вы вес ці ўжо “зпад да
ху” бе ла рус ка га та ва рыст ва на 
агуль на га рад скі ўзро вень. Бо 
яно та го вар тае!

Жан на Ра ма ноў ская, 
кі раў ні ца Цэнт ра 

бе ла рус кай куль ту ры

Ах, пі раж кі буль бя ныя...

Удзельнікі свята з Амба са дарам Ва сілём Мар ко вічам

конкУрс
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Мы спяваем пад гітару
У Даў гаў піл се, у кан цэрт най за ле 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. Паў дзель ні ча лі ў ім аў та ры й вы ка наў цы з Лат віі, Бе ла ру сі ды Літ вы.
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У го нар 
Еў да кіі Лось 
цэнтрнацыянальныхмен
шасцяў“радзіма”зЭстоніі
з1верасняпа31кастрычні
каправодзіцьМіжнародны
конкурсдзіцячагамалюнка
ізапрашаедаўдзелуюных
мастакоўзрозныхкраін

Кон курс, пры све ча ны 90год
дзю вя до май бе ла ру сай паэ тэ сы, 
грун ту ец ца на яе вер шах, мае 
наз ву “Спя ва юць паэ ты на зям
лі…”. Пра ект пад трым лі ва юць 
Ам ба са да Бе ла ру сі ў Эс то ніі, 
мі ніс тэр ствы куль ту ры Эс то ніі 
ды Бе ла ру сі, Цэнтр на цмен шас
цяў “Ра дзі ма” ды Фонд ін тэ гра
цыі Эс то ніі. Юным твор цам з 
роз ных кра ін пра па ну ец ца па
зна ё міц ца з цу доў ны мі ўзо ра мі 
бе ла рус кай паэ зіі, у ма люн ках 
вы явіць свае ўра жан ні, па чуц ці. 
Па вы ні ках кон кур су, які прой
дзе ў трох уз рос та вых ка тэ го ры
ях (ад 5 да 16 га доў) мяр ку ец ца 
вы даць ілюст ра ва ны збор нік 
вер шаў Еў да кіі Лось, леп шыя 
ра бо ты й пе ра мож цы бу дуць 
ад зна ча ны дып ло ма мі. “На кон
курс пры ма ем пра цы, якія ад
па вя да юць тэ ма ты цы й змес ту 
вер шаў паэ тэ сы, вы ка на ныя на 
па пе ры ў лю бых гра фіч ных тэх
ні ках, фар мат — А3 ці А4, — на
пі са ла ў рэ дак цыю ка ар ды на тар 
пра ек та Ні на Пэ эр на. — Ра бо ты 
ад праў ляй це ў не афар ма ва ным 
вы гля дзе, без па спар ту і ра мак”.

Тыя, хто жа дае ўзяць удзел у 
кон кур се, пі шы це на элект рон
ныя ад ра сы radzіma@radzіma.eu 
аль бо nііna@evastudіorum.com — 
вам да шлюць пад ра бяз нае Па ла
жэн не пра кон курс.

Іван Іванаў

Марыя Гербрэдэрэ

Дуэт Алены Віткевіч і Валерыя Ермачэнкі

Сяргей Пічугін
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Ужоўчацвёртыраз
укабардзінаБалкарскім
дзяржуніверсітэцепрайшла
міжнароднаялетняяшкола
“каранідружбынашых
народаў—унашайгісторыі”

Гэ тая шко ла дае маг чы масць 
мо ла дзі з роз ных рэс пуб лік Ра
сіі ды ін шых кра ін су стра кац ца, 
на бы ваць но выя ве ды і но вых 
сяб роў. Ла дзіц ца яна з удзе лам 
і пад трым кай Ка бар дзі наБал
кар ска га гра мад ска га ру ху “За 
яд нан не, сяб ры!”, аса цы я цыі 
сту дэн таў ВНУ Паў ноч на га Каў
ка за ды ка фед ры рус кай мо вы й 
агуль на га мо ва знаў ства КБДУ. 
На гэ ты раз у Наль чык пры еха лі 
сту дэн ты й ас пі ран ты, ма ла дыя 
на ву коў цы з Брэсц ка га дзярж
уні вер сі тэ та імя А. С. Пуш кі на, 
Паўд нё ваКа зах стан ска га пе ду
ні вер сі тэ та (г. Шым кент), а так
са ма з Маск вы, Стаў ра поль ска
га краю, Рэс пуб лі кі Ін гу шэ ція, 
Ча чэн скай Рэс пуб лі кі, Рэс пуб
лі кі Да ге стан, Паўд нё вай Асе
ціі, Ка ра ча е ваЧар ке скай Рэс
пуб лі кі, Рэспублікі Паўночная 
Асеція — Ала нія, з са мой Ка
бар дзі наБал кар скай Рэс пуб лі кі. 
7 дзён доў жы лі ся за ня ткі. Ся род 
тэ маў, якія аб мяр коў ва лі ся: “Ад 
ра зу мен ня кан флік таў — да мі

ру і зго ды”, “У зго дзе на ша сі ла”. 
Гаварылі пра хрысціянскія “Тры 
Спа сы” і на вост рую спе цы фіч
ную тэ му “Праб ле мы эка ло гіі 
рус кай мо вы” ды іншыя. 

Трэ нін гі, май старкла сы, 
твор  чыя май стэр ні і май стэр ня 
ак цёр ска га мас тац тва, лі та ра тур
ны рынг... Усю ды кі пе лі дыс ку
сіі, на паль ва лі ся страс ці, нер ва
ва лі ся ма дэ ра та ры, але з кож ным 
днём мац не ла друж ба і ра зу
мен не: “Мы адзі ныя”. Ас но вай 
адзін ства, сі лай якая аб’ яд ноў
вае і цэ мен туе, з’яў лялася рус кая 
мо ва. Тры га ды фі нан са ваў пра
вя дзен не шко лы фонд “Русский 
мир”, у бя гу чым го дзе вый гра лі 
грант Фон ду прэ зі дэнц кіх гран
таў Расіі. Су стрэ чы пра хо дзі лі 
на пля цоў цы каворкінгцэнт
ра “Точка кипения” Ра сій ска га 
агенц тва стра тэ гіч ных іні цы я
тыў, які ад кры ты пры КБДУ.

Асаб лі вую ці ка васць удзель
ні каў шко лы вы клі каў май стар
клас “Па тры я тыч нае вы ха ван не 
мо ла дзі праз прыз му пра ек таў 
Са юз най дзяр жа вы Ра сіі ды Бе
ла русі”, які пра вя лі кан ды дат фі
ла ла гіч ных на вук, дэ кан філ фа ка 
Брэсц ка га дзярж уні вер сі тэ та імя 
А. С. Пуш кі на Тац ця на Сянь
ке віч і на мес ні ца на чаль ні ка па 

вы ха ваў чай ра бо це Га лоў на га 
ўпраў лен ня па аду ка цыі Брэсц ка
га абл вы кан ка ма Ала Сянь ке віч. 
Як вя до ма, сё ле та 20 га доў з ча су 
пад пі сан ня да мо вы аб ства рэн
ні Са юз най дзяр жа вы, і мо ладзь 
удзель ні чае ў са юз ных пра ек тах. 
У зга да ным уні вер сі тэ це пра цуе 
Рус кі цэнтр, а кон курс “Ве дай і 
лю бі рус кую мо ву” вы явіў шмат 
та лен таў і яе пры хіль ні каў.

Эк скур сія ў по лі куль тур ны 
свет “Нас аб’ яд ноў вае бе ла
рус кая мо ва”, у Пры эль брус
се — з уз ды мам на Эль брус і 
на вед ван нем му зея аль пі ніз му 
імя Ула дзі мі ра Вы соц ка га, у 
гіс тарычнакрая знаў чы му зей 
імя А. С. Пуш кі на ў ста ні цы 
Екацярынаградская: там спы
няў ся Аляк сандр Сяр ге е віч, у 
до ме прос та га ка за ка пры пра
ез дзе ў Тыф ліс... Гэ тыя знач ныя 

і мно гія ін шыя вы дат ныя мес
цы Ка бар дзі наБал ка рыі вы клі
ка лі не апі саль нае за хап лен не 
ўдзель ні каў шко лы і жа дан не 
пры ехаць яшчэ.

Усе ўдзель ні кі атры ма лі сер
ты фі ка ты. Ка ман ды і прад стаў
ні кі бы лі ад зна ча ны гра ма та мі 
Ка бар дзі наБал кар ска га гра мад
ска га ру ху “За яд нан не, сяб ры!” 
На за клю чэн не была вя чэ ра з 
на цы я наль най кух няй і кан цэрт 
“Ад сэр ца да сэр ца” тэ ат ра пес ні 
КБДУ “АМИКС” у Лет нім тэ ат
ры Наль чы ка.

Маю спадзяванне, што пас
ля вучобы ў свеце стала яшчэ 
больш сапраўдных сяброў.

Па вел Сі да рук, 
стар шы ня са ве та Ка бар дзі на

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

г. Нальчык 

планета людзей
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Чы та чы га зе ты “Го лас Ра
дзі мы” ве да юць: хоць жы ву я ў 
ра сій скім Бран ску, а ро дам — з 
Ло еў шчы ны, з вёс кі Ха мін ка. 
(Пра тое — ар ты кул “Сэр ца 
час цін ка ў вёс цы Ха мін ка”. — 
ГР, 30.04.2017.  — Рэд.) Сё ле та 
бе ла ру сы па ўсім све це ад зна
ча юць 75год дзе Вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец кафа шысц
кіх за хоп ні каў, мы рых ту ем ся 
ад зна чыць і 75год дзе Пе ра мо гі. 
На мой по гляд, у плы ні па дзей 
бу дзе да мес ца мой апо вед.

Тыя, хто жы ве ў Бе ла ру сі, 
хто яе на вед вае, ба чаць: вель мі 
бе раж лі ва ста вяц ца ў кра і не да 
па мя ці пра тых, хто вы зва ляў 
на шу род ную зям лю. На мес цах 
па ха ван няў ге ро яў ста яць пом
ні кі, абел іс кі, а ім ёна мі вы зва
лі це ляў на зва ны ву лі цы, скве
ры, шко лы. У Дзень Пе ра мо гі, 
у Дзень Вы зва лен ня Бе ла ру сі, 
да ін шых па мят ных дат пра во
дзяц ца ўра чыс тыя па тры я тыч
ныя ме ра пры ем ствы, пры чым 
аба вяз ко ва — з удзе лам школь
ні каў, мо ла дзі пад ло зун гам “Бе
ла русь па мя тае”.

Ста іць абел іск і на мес цы 
па ха ван ня во і наў у цэнт ры вёс
кі Ха мін ка. Пры вы зва лен ні 
яе, свед чыць над піс на абел іс
ку, за гі ну лі 154 бай цы 65й ар
міі. Цяж кія баі та ды іш лі й за 
рай цэнтр Ло еў. Вой скам не аб
ход на бы ло фар сі ра ваць рэч кі 
Сож і Дняп ро. І 16 каст рыч ні ка 
1943 го да не вя лі кі, але важ ны ў 
стра тэ гіч ным да чы нен ні га ра
док Ло еў (пры мес цы ўпа дзен ня 
Са жа ў Дняп ро) быў вы зва ле ны. 
Сот ні во і наў пры тым пра яві
лі ге ра ізм, вя лі кую муж насць. 
365 афі цэ раў, сал да таў ста лі 
Ге ро я мі Са вец ка га Са ю за. Але 

мы па мя та ем і пра ве лі зар ныя 
ах вя ры: больш за 10 ты сяч са
вец кіх бай цоў за гі ну лі пры фар
сі ра ван ні рэк, у жорст кіх ба ях 
на Ло еў шчы не.

Што год у вёс цы Ха мін ка 
ля абел іс ка на Дзень Пе ра мо гі 
збі ра юц ца мяс цо выя жы ха ры. 
Ус кла да юць квет кі, ша ну ю чы 
па мяць тых, хто не вяр нуў ся з 
па лёў ба ёў, пай шоў з жыц ця 
заў час на — ска ле ча ны на той 
вай не. Да рэ чы, абел іск ста іць 

на скры жа ван ні вяс ко вых ву ліц 
Са вец кая і Усма на ва. Ня звыч
нае для бе ла рус кай глы бін кі 
ўзбек скае проз ві шча ця пер тут 
ве да юць усе. А на зва на ву лі ца 
ў го нар Ге роя Са вец ка га Са ю
за, ка ва ле ра ор дэ наў Ай чын най 
вай ны І сту пе ні, Чыр во най Зор
кі Джу ра ха на Усма на ва.

Ма ла ды хло пец з Уз бе
кі ста на пра явіў ге ра ізм пры 

фар сі ра ван ні Са жа ля вёс кі 
Кар паў кі, за тры кі ла мет ры ад 
Ха мін кі. Ар хіў ныя да ку мен
ты свед чаць, што 29 ве рас
ня 1943 го да ўно чы не вя лі кая 
гру па смель ча коў пад ка ман
да ван нем старшага сяр жан
та Усма на ва за ня ла ма лень кі 
плац дарм на пра вым бе ра зе 
ра кі. На до світ ку фа шыс ты іх 
вы яві лі, спра ба ва лі зні шчыць. 
Больш за 30 на па даў ад бі
ла гру па, у жы вых за ста ло ся 

9 бай цоў, але яны не ад сту пі
лі. Ка лі чар го вы бой заці хаў, 
яны збі ра лі па тро ны, гра на ты. 
Па ра не ных бай цоў вы но сі лі з 
по ля бою на ру ках. Ад бі ва лі
ся да па ды хо ду пад ма ца ван ня. 
За гад быў вы ка на ны! За пра яў
ле ны ге ра ізм Ука зам Прэ зі ды
у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР 
ад 15.01.1944 го да Джу ра ха
ну Усма на ву бы ло пры свое на 

зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за. 
На той час яму бы ло 20 га доў.

Шчас лі вым ака заў ся для Ге
роя з Уз бе кі ста на пра вы бе раг 
бе ла рус ка га Са жа! Пас ля ба ёў 
на сож скім плац дар ме Джу ра
хан удзель ні чаў і ў ба ях на пра
вым бе ра зе Дняп ра, вы зва ляў 
бе ла рус кае Па лес се. А ў кан цы 
44га быў цяж ка па ра не ны, ад
праў ле ны ў шпі таль на ра дзі му, 
у Таш кент. І ўжо там 14 лю та га 
1945 го да па мёр ад ран. Па ха
ва ны Ге рой у род ным кіш ла ку 
Са ват Ха васт ска га ра ё на, Сыр
дар’ ін скай воб лас ці.

Гвар дыі лей тэ нант Джу ра
хан Усма наў на веч на за лі ча ны 
ў спі сы вай ско вай част кі. Яго 
імем на зва на ся рэд няя шко ла ў 
род ным кіш ла ку, ву лі ца ў па сёл
ку Ха васт. Пом ні кібюс ты Ге
рою ўста ля ва ны ў Таш кен це й 
на яго ма лой ра дзі ме. І да лё кая 
ад уз бек ска га кіш ла ка Са ват бе
ла рус кая вёс ка Ха мін ка ўдзяч на 
ша нуе ў наз ве ву лі цы па мяць 
во і на, які вы зва ляў Бе ла русь, 
пра явіў пры тым вя лі кі ге ра ізм.

Ча му яшчэ я пра ўсё тое рас
каз ваю? Ка лі ў Ха мін цы быў ле
там, то ўсклаў квет кі да абел іс
ка, па ду маў: не ўсе ж ма ла дыя 
вяс коў цы, гос ці вёс кі ве да юць, 
хто та кі Джу ра хан Усма наў, ча
му яго імем на зва на ву лі ца. На 
абел іс ку ж — ні я кай згад кі пра 
Ге роя. То, мо жа, бы ло б хо ра ша 
й пра віль на да 75год дзя Вя лі
кай Пе ра мо гі ў Ха мін цы ўста
ля ваць ме ма ры яль ную плі ту, ці 
дош ку ля абел іс ка — у го нар 
Ге роя Са вец ка га Са ю за Джу ра
ха на Усма на ва. Да рэ чы, я ўдак
лад ніў: 69я страл ко вая ды ві зія, 
у якой ва я ваў Ге рой, сфар ма ва
на бы ла 22.12.1941 го да ў Таш

кен це і Чыр чы ку — з лі ку ва
ен на аба вя за ных Таш кенц ка га, 
Фер ган ска га, Ал маАцін ска га 
гар ва ен ка ма таў. Так што гэ та 
можа быць і знак па мя ці пра сот
ні, ты ся чы ўз бек скіх хлоп цаў, 
што за гі ну лі, вы зва ля ю чы Бе ла
русь. Ды ві зія так са ма вы зва ля ла 
й Бран шчы ну, а за ба я выя пос
пе хі пры вы зва лен ні Сеў ска бы
ла най ме на ва на: “69я Сеў ская 
Чыр ва на сцяж ная ды ві зія”. За 
ба я выя за слу гі ўзна га родж ва ла
ся ор дэ на мі Су во ра ва, Ку ту за ва.

Усе мы, удзяч ныя на шчад кі, 
схі ля ем га ло вы ў па мяць тых, 
хто аба ра ніў не за леж насць Ра
дзі мы. І ня хай доб рым уро кам 
для нас бу дзе той прык лад: у ад
ным страі ста я лі во і ны ўсіх на
цы я наль нас цяў вя лі ка га Са вец
ка га Са ю за — та му й пе ра маг лі 
ня мец кафа шысц кіх за хоп ні каў. 
Тую друж бу, за гар та ва ную ў ба
ях, і сён ня вар та ма ца ваць. І ўсім 
ра зам, ды моц на тры маць Сцяг 
Пе ра мо гі, што ўру чы лі нам баць
кі, дзя ды, якія ва я ва лі на фран тах 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Мі ка лай Го ла саў, 
кі раў нік Бе ла рус ка га  

зям ляц тва на Браншчыне 

Подзвіг на пра вым бе ра зе Са жа
У бе ла рус кай вёс цы Ха мін ка, што ў Ло еў скім ра ё не Го мель шчы ны, па мя та юць пра подз віг уз бе ка 
Джу ра ха на Усма на ва, здзейс не ны ім пры вы зва лен ні Бе ла ру сі ад во ра гаў во сен ню 1943 го да

Жыхары вёскі Хамінка ля брацкай магілы

Джурахан Усманаў

рЭхалЕта
падтрымалі
баявыдух
Беларускуюінжынерную
камандунапятыхМіжнарод
ныхармейскіхгульнях2019,
некаторыяэтапыякіх
праходзіліўцюмені,
акружыліклопатаміды
ўвагайтамтэйшыябеларусы

Спа бор ніц твы па дыс цып
лі нах “Ін жы нер ная фор му ла” і 
“Бяс печ ны марш рут” пра хо дзі лі 
411 жніў ня ў Цю ме ні, на ба зе 
ін жы нер на га ка манд на га ву чы
лі шча. У фі на ле АрМИ2019 
зма  га лі ся ка ман ды з Бе ла ру сі, 
В’ет  на ма, Кі тая, Ман го ліі, Ра сіі 
ды Уз бе кі ста на.

У пер шы ж дзень па пры ез
дзе ў Цю мень з кі раў ні ком бе
ла рус кай дэ ле га цыі пад пал коў
ні кам Дзя ні сам Ва сі ле ві чам і 
пад пал коў ні кам Сяр ге ем Дзям
чы шы ным су стрэў ся Га на ро вы 
ген кон сул Бе ла ру сі ў Цю ме ні 
Ула дзі мір Шуг ля. Па яго прось
бе ак ты віс ты бе ла рус ка га ру ху ў 
Цю ме ні ра бі лі ўсё маг чы мае, каб 
зем ля кі ад чу ва лі пад трым ку. А ў 
вы ні ку ў абедз вюх дыс цып лі нах 
бе ла рус кія ін жы не ры за ня лі га
на ро выя дру гія мес цы, пер шыя 
ж — у ра сій скіх вай скоў цаў.

Та кія кон кур сы аб’ яд ноў ва
юць на род і ар мію, а ў Цю ме ні яны 
зблі зі лі й бе ла ру саў брат ніх кра ін.
Люд мі ла Гер ма на ва, г. Цюмень

ВЕсткІ

Павел Сідарук з удзельніцамі летняй школы

Друж бы ка ра ні
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
— Вель мі цес на: бо пер

шая сям’я май го баць кі за гі
ну ла ў ге та ва Укра і не. Ка лі ён 
у 1944м вяр нуў ся з фрон ту ў 
го рад Чарт коў Цяр но паль скай 
воб лас ці, то да ве даў ся, што яго 
жон ку й два іх дзя цей зні шчы лі 
нем цы. Шмат га доў ён спра ба
ваў іх ад шу каць, але без вы ні ко
ва. Дру гою жон кай для яго ста ла 
мая ма ці: яны ра зам слу жы лі ў 
шпі та лі ва ен ны мі ўра ча мі. Па
мя таю, баць ка рас каз ваў 
мне пра пер шую сям’ю, 
але не быў шмат слоў ным. 
Паз ней я змог уба чыць 
тых лю дзей на фо та здым
ку, які ад шу каў у рэ чах 
баць кі пас ля яго смер ці. 
Я доб ра ве даў па ні Яку
боў скую, якая ў вай ну два 
га ды ха ва ла ў сва ім до ме 
яго сяст ру і ўра та ва ла ёй 
жыц цё. Па мя таю, ра зам 
з баць кам (та ды мне бы
ло 6 га доў) ез дзі лі ў Кі еў 
у кон суль ства: ён да па
ма гаў па ні Яку боў скай 
пе ра ехаць на жы хар ства 
ў Поль шчу. Чарт коў да 
1939 го да лі чыў ся поль
скім го ра дам. І ў 50я мно
гім бы ло да зво ле на пры 
жа дан ні пе ра ехаць жыць 
у кра і ну, якая ра ней для 
іх бы ла ра дзі май. Да рэ чы, 
та ды ж мно гія яў рэі пе
ра бі ра лі ся спа чат ку ў Поль шчу, 
ад туль — у Із ра іль. Мой баць ка 
за стаў ся жыць у Чарт ко ве, бо 
там прай шло яго дзя цін ства, па
ха ва ны баць кі.

На ўсё жыц цё ў мя не за ста
ла ся па ва га да па ні Яку боў скай. 
Паз ней, у ста лым уз рос це, я на
пі саў сцэ на рый пра лю дзей з Бе
ла ру сі, якія ра та ва лі яў рэ яў ад 
фа шыс таў. Па ім зня ты фільм 
“На ро джа ныя двой чы” — трэ ці 
па лі ку з хро ні кі “Мінск ага ге та”. 
Прэм’ е ра бы ла ў 2017 го дзе. Я 
шмат пра ца ваў у ар хі вах, чы таў 
так са ма ўспа мі ны роз ных лю
дзей у га зе тах. З ге ро я мі бу ду ча
га філь ма су стрэц ца не да вя ло ся, 
бо яны па мер лі, але ад іх дзя цей 
па чуў шмат гіс то рый. Ад на жан
чы на рас ка за ла, як яе баць кі ха
ва лі ў до ме пад пад ло гай яе ад
на клас ні цу, дзяў чын куяў рэй ку. 
Мес ца схо ван кі за ста ві лі ста лом. 
Ад ной чы ў іх дом зай шоў су сед
па лі цай з бу тэль кай га рэл кі ды 
ха цеў рас піць яе ме на ві та за тым 
ста лом. У са мы раз гар гу тар кі 
за чар кай па лі цай не спа дзя ва на 
для ўсіх да стаў піс та лет і вы
стра ліў не каль кі ра зоў у пад ло гу. 
На шчас це, дзяў чын ка за ста ла ся 
жы вой. Пас ля та го схо ван ку ёй 
па бу да ва лі ў два ры. Шмат кра
наль ных гіс то рый да вя ло ся па
чуць і ад ін шых.

Я вель мі ра ду ю ся, ка лі Із
ра іль скі ін сты тут ка та стро фы й 
ге ра із му На цы я наль на га ме ма
ры я ла Ка та стро фы (Ха ла кос ту) 
і Ге ра із му “ЯдваШэм” уста
наў лі вае ім ёны бе ла ру саў, якія 
ры зы ку ю чы ўлас ным жыц цём 
ра та ва лі яў рэ яў у га ды вай ны, і 
пры свой вае ім га на ро вае зван не 
“Пра вед нік на ро даў све ту”. Пры 
тым іх ім ёны ўве ка веч ва юц ца 
ў ЯдваШэм на Га ры Па мя ці. 
Імян ныя ме да лі, га на ро выя гра
ма ты не за ста юц ца без ад ра са
та: яны ўру ча юц ца на шчад кам 
пра вед ні каў. Гэ та вель мі рэд кая 

ўзна га ро да. У Бе ла ру сі Пра вед
ні ка мі на ро даў све ту пры зна на 
ўжо больш за 800 ча ла век.

— Га зе ты, гу тар кі з людзь
мі… Дзе  яшчэ шу ка е це ма тэ
ры я лы, ка лі пі ша це сцэ на рыі?

— Пра ца над кож ным філь
мам спа ра джае но выя дум кі, но
выя пла ны. Ска жам, пра цу ю чы 
ў 1996 го дзе над філь мам “Бе ла
рус кі Еру са лім”, у ста рым рэ лі
гій ным квар та ле гэ та га го ра да, 
пад наз вай Меа Ша рым, я на вы

вес цы ешы вы пра чы таў зна ё мую 
наз ву “Мір”. Вы свет лі ла ся: рэ лі
гій ную шко лу там ад крыў ра він, 
які да вай ны ву чыў ся ў бе ла рус
кім мяс тэч ку Мір. Як раз у той са
май сла ву тай ешы ве, вуч ні якой 
бы лі ўра та ва ныя пе рад пры хо
дам нем цаў. Мя не за ха пі ла й са
ма гіс то рыя вы ра та ван ня. Ле там 
1940 го да япон скі кон сул у Літ ве 
Ці у нэ Су гі ха ра вы даў сту дэн там 
Мір скай ешы вы япон скія ві зы, 
па якіх яны змаг лі праз тэ ры то
рыю Са вец ка га Са ю за па тра піць 
на Да лё кі Ус ход. Пас ля не каль кіх 
пе ра ез даў у ча се Дру гой су свет
най вай ны Мір ская ешы ва па дзя
лі ла ся на тры рэ лі гій ныя шко лы. 
Ця пер ад на з іх — у Еру са лі
ме з да дат ко вым ад дзя лен нем у 
Мо дзі інІлі це, а дзве ін шыя ў 
Брук лі не (НьюЁрк). Вы ні кам 
ма іх да сле да ван няў стаў сцэ на
рый для філь ма “Из Мира в мир. 
История од но го исхода”, які вый
шаў у ме жах пра ек та “Зва рот ны 
ад лік”. Да рэ чы, я ад зна ча ны як 
леп шы сцэ на рыст на кон кур се 
“Тэ ле вяр шы ня” ў 2013 го дзе як
раз за гэ ты фільм. Імя Ці у нэ Су
гі ха ра ў філь ме пра гу ча ла ўжо 
та ды, а сё ле та ў Мі ры ў маі на 
бу дын ку бы лой ешы вы ад кры лі 
ме ма ры яль ную дош ку ў го нар 
япон ска га дып ла ма та.

Маё плён нае су пра цоў ніц
тва са сту ды яй гіс та рыч ных 
філь маў пра цяг ва ец ца. Пі шу 
сцэ на рыі, па іх зды ма юц ца да
ку мен таль ныя філь мы. Пра дзю
се рам вась мі філь маў з цык ла 
“Зва рот ны ад лік” стаў Ула дзі мір 
Бо кун. Ча ты ры філь мы цык ла 
“Хро ні ка Мінск ага ге та” так са
ма зды ма лі ся ў “Май стэр ні Ула
дзі мі ра Бо ку на”. У сва ім ар се
на ле я на лі чыў ка ля 60 філь маў 
на гіс та рыч ныя тэ мы: на ват для 
філь маў пра спорт зна хо дзі лі ся 
ці ка выя фак ты з мі ну ла га.

— Я ве даю, што вы пі ша це 
й кніж кі, сю жэт якіх па бу да ва

ны на па дзе ях з ва ша га ўлас
на га жыц ця. Ці мо жа це  ўзга
даць ней кае ці ка вае зда ран не, 
якое ад бы ло ся з ва мі?

— Най ці ка вай для мя не 
са мо га бы ла су стрэ ча з прад
стаў ні ком Су свет на га яў рэй
ска га кан грэ са Лоў рэн сам 
Вай нбаў мам у Мін ску, дзе ён 
быў з важ най мі сі яй. Мне да
вя ло ся су пра ва джаць Лоў рэн
са ў Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў. Пас ля афі цый на га пры

ёму мы за ся дзе лі ся за абе
дам. Не ча ка на госць за га
ва рыў на поль скай мо ве. 
Ка лі ж я за пы таў, ад куль 
яе ве дае, па тлу ма чыў: на
ра дзіў ся ў ма лень кім га
рад ку, дзе па ло ва жы ха роў 
раз маў ля ла на поль скай і 
ўкра ін скай мо вах. А хут ка 
вы свет лі ла ся, што тым га
рад ком быў… Чарт коў, у 
якім прай шло й маё дзя цін
ства! Пры чым да мы на шых 
баць коў ста я лі на ад ной ву
лі цы: Шпі таль най. І дзі ва, 
што мы не па зна ё мі лі ся 
ра ней! У ста рой за піс ной 
кніж цы з тэ ле фон ны мі ну
ма ра мі Чарт ко ва, ліч ба вую 
ко пію якой Лоў рэнс за хоў
ваў у сва ім смарт фо не, мы 
з ім ад шу ка лі проз ві шчы 
агуль ных зна ё мых. Бы ло 
пры ем на ў асо бе аме ры кан
ца су стрэць свай го зем ля ка 

й па дзя ліц ца з ім ус па мі на мі.
— Ця пер  вы  пра цу е це  на

мес ні кам стар шы ні Са ю за бе
ла рус кіх яў рэй скіх гра мад скіх 
аб’ яд нан няў  і  аб шчын.  Не 
кож ны мае ін та рэс да гра мад
скай пра цы… Як скла ла ся тое 
ў вас, ці шмат сіл і ча су на гра
мад скія спра вы тра ці це?

— Я шмат зды маў для Бе
ла рус ка га тэ ле ба чан ня, як жур
на ліст і апе ра тар, і мя не час та 
па сы ла лі ў ка ман дзі роў кі. Ка лі 
ў Бе ла ру сі з’я ві ла ся Ам ба са да 

Із ра і ля, а ў Із ра і лі — Ам ба са да 
Бе ла ру сі, то мно гія змаг лі па тра
піць у тую кра і ну. А мне за ха це
ла ся рас ка заць ін шым пра гэ тыя 
дзве кра і ны ў сва іх філь мах. Як 
вя до ма, ся род бе ла ру саў шмат 
лю дзей яў рэй скай на цы я наль
нас ці, а ў Із ра і лі ця пер жы ве 
шмат вы хад цаў з Бе ла ру сі. Мы 
з сяб рам Ула дзі мі рам Іса там 
(яго ўжо ня ма ў жы вых) ства ры
лі пра гра му “МостГе шэр”. Яна 
рас па вя да ла пра жыц цё яў рэ яў 
у Бе ла ру сі ды Із ра і лі, ка рыс та
ла ся вя лі кай па пу ляр нас цю на 
пра ця гу шас ці га доў. Ве да ю чы 

тое, Ле а нід Ле він час та за пра
шаў мя не ў Із ра іль у скла дзе 
дэ ле га цыі ад Бе ла ру сі. І пры 
мне заў сё ды бы ла тэ ле ка ме ра. 
Паз ней ён пра па на ваў мне ўсту
піць у Са вет яў рэй скіх аб шчын. 
Ад мя не та ды не па тра ба ва ла ся 
ней кіх да дат ко вых вы сіл каў, і 
я па га дзіў ся. Па сту по ва ўцяг
нуў ся ў гра мад скую дзей насць, 
па пра ца ваў на гра мад скіх па
чат ках у га зе це “Авив”: аба вяз
кі га лоў на га рэ дак та ра вы дан ня 
вы кон ваў па ра лель на з пра цай 
на тэ ле ба чан ні. Сён ня, ка лі збі
ра юц ца кі раў ні кі гра мад скіх на
цы я наль ных су по лак ра зам, я 
ба чу ўсё ад ных і тых жа лю дзей. 
У чым пры чы на — не ве даю: ці 
то гра мад ская пра ца так за хап
ляе лю дзей, ці то су час ная мо
ладзь не схіль ная да яе…

Стар шы нёй Са ю за бе ла
рус кіх яў рэй скіх ар га ні за цый 
і абшчын я стаў пас ля Ле а ні да 
Ле ві на. Да рэ чы, ён шмат зра біў, 
каб у Бе ла ру сі бы лі ўста ноў ле
ны но выя пом ні кі ах вя рам Ха ла
кос ту. Ён ар хі тэк тар скульп тур
най кам па зі цыі “Апош ні шлях”. 
Там уз доўж лес ві цы, якая вя дзе 
да цэнт ра ме ма ры я лу “Яма” на 
ву лі цы Мель ні кай тэ ў Мін ску, 
дзе бы ло рас тра ля на 5 000 вяз
няў Мінска га ге та, спус ка юц ца 
на яе дно па кут ні кі, асу джа ныя 
на смерць. Да рэ чы, “Яма” — 
пер шы пом нік ах вя рам Ха ла
кос ту ў Са вец кім Са ю зе, на якім 
бы ло да зво ле на зра біць над піс 
на ідыш. Ста туі му ча ні каў бы лі 
ўста ноў ле ны там знач на паз ней, 
у 2000 го дзе. Да ўся го Ле а нід 
Ле він — адзін з аў та раў Ме ма
ры яль на га комп лек са ў Трас цян
цы. Сён ня ўжо ня ма яго ся род 
жы вых, але дач ка Га лі на Ле ві на, 
так са ма ар хі тэк тар, пра даў жае 
спра ву баць кі.

— І па гэ ты час, я чу ла, уз
вя дзен не  пом ні каў  ах вя рам 
Ха ла кос ту за ста ец ца ад ным з 

пры яры тэт ных кі рун каў пра
цы ар га ні за цыі…

— У Са ю зе бе ла рус кіх яў
рэй скіх гра мад скіх аб’ яд нан няў 
і аб шчын дзей ні чае ме ма ры яль
ная ка мі сія, мы шу ка ем мес цы 
зні шчэн ня яў рэй ска га на сель
ніц тва і ўста наў лі ва ем там пом
ні кі. Чле ны ка мі сіі ез дзяць па 
га ра дах і вёс ках, су стра ка юц ца 
з мяс цо вы мі жы ха ра мі. Хоць 
яў рэ яў прак тыч на ня ма ў не ка
то рых мяс ці нах, ад нак лю дзі ж 
імк нуц ца за ха ваць па мяць пра 
су се дзяў і зна ё мых яў рэй скай 
на цы я наль нас ці, якія бы лі рас

стра ля ны ў га ды Вя лі кай Ай
чын най. Не ка то рыя да сы ла юць 
ліс ты ў на шу ка мі сію з пра па
но вай уста на віць на іх ра дзі ме 
пом нік ах вя рам Ха ла кос ту. Бы
вае, та кія пом ні кі бы лі ўзве дзе
ны ра ней і мы па він ны толь кі 
пад на віць іх. Але й гэ та спра ва 
па тра буе не ма лых фі нан са вых 
укла дан няў. Гра шы ма Са ю зу 
час та да па ма ге Фонд імя Сай
ма на Мар ка Ла за ру са. У гэ тай 
сям’і з Лон да на ў Бе ла ру сі ня
ма ні род ных, ні я кіх ін шых ка
ра нёў. Ні хто з іх бліз кіх не быў 
рас стра ля ны ў ча сы вай ны на 
на шай зям лі. Упер шы ню Да яна 
Ла за рус пры еха ла ў на шу кра
і ну з даб ра чын най мі сі яй, ні як 
не звя за най з уста ноў кай ме ма
ры я лаў. Та ды яна й да ве да ла ся, 
што ў Бе ла ру сі шмат мес цаў, 
дзе ў Дру гую су свет ную вай ну 
за бі ва лі яў рэ яў. Але ў яў рэй скіх 
аб шчын срод каў ня ма, каб усе 
мес цы аба зна чыць. Та ды ў Ла за
ру саў, Да яны і яе му жа Май кла, 
вы спе ла ра шэн не нам у гэ тай 
спра ве да па маг чы. Пер шы пом
нік ах вя рам Ха ла кос ту, уз ве дзе
ны на гро шы фон ду, па бу да ва лі 
ў 2004м на мес цы за бой ства 
яў рэ яў вёс кі Га ра дзея Мін скай 
воб лас ці. Як та го хо чуць Ла за
ру сы, на кож ным на ступ ным 
пом ні ку па зна ча на мес ца гі бе лі 
і коль касць ах вяр, а са мі над
пі сы вы ка на ны на трох мо вах: 
бе ла рус кай, рус кай ды іў ры це. 
За апош нія 12 га доў су мес на з 
сям’ ёй Ла за ру саў мы ўста на
ві лі амаль 120 пом ні каў, за год 
ад кры ва ем 4–5 ма ну мен таў. А ў 
нас вель мі шмат і бе зы мен ных 
ма гіл. Да гэ туль не вя до мы імё
ны лю дзей, якіх рас стрэль ва лі ў 
Мін скім ге та. Мес цы рас стрэ лу, 
но выя ім ёны ах вяр да па ма гае 
нам ад кры ваць Му зей гіс то рыі 
й куль ту ры яў рэ яў Бе ла ру сі ў 
Мін ску, які за сна ва ны ву чо ны
міэн ту зі яс та мі ў 2002 го дзе 
пры пад трым цы прад стаў ніц тва 
“Джой нта” ў на шай кра і не.

— Ці бы ва е це вы ў го ра дзе 
свай го дзя цін ства?

— У Чарт ко ве бы ваю час та. 
Там я рос, за кан чваў шко лу, пра
ца ваў кі на ме ха ні кам (для па ступ
лен ня на фа куль тэт жур на ліс ты
кі та ды па тра ба ваў ся пра цоў ны 
стаж), там па ха ва ны мае баць кі. 
Ад туль я доб ра ве даю ўкра ін
скую і поль скую мо вы. Та му й 
бе ла рус кая да ла ся лёг ка: да рэ чы, 
на фа куль тэ це жур на ліс ты кі БДУ, 
дзе я вучыўся з 1965 па 1969 год, 
яе вель мі доб ра вы кла да лі. Мне 
па да ба ла ся пі саць ар ты ку лы на 
бе ла рус кай мо ве ў га зе ту “Пі я
нер Бе ла ру сі”. Та ды я пра ца ваў 
за гад чы кам ад дзе ла лі та ра ту ры 
й мас тац тва, зна ё міў ся з ма ла
ды мі пісь мен ні ка мі, якія так са
ма лю бі лі там раз мя шчаць свае 
тво ры. Да рэ чы, на бе ла рус кай 
мо ве я пі саў і ў га зе ту “ЛіМ” як 
па за штат ны аў тар. У 1977 го дзе 
мя не за пра сі лі на пра цу на тэ ле
ба чан не. Доў гі час пра ца ваў тэ
ле жур на ліс там, быў ды рэк та рам 
ды рэк цыі спар тыў на га вя шчан
ня. Ця пер пра цую на мес ні кам 
за гад чы ка ад дзе ла спар тыў на га 
вя шчан ня ЗАТ “Дру гі на цы я наль
ны ка нал”. Пры су джэн не прэ міі 
“Бе ла рус кі спар тыў ны Алімп” 
сё ле та для мя не ста ла пры ем ным 
сюр пры зам.

Гу та ры ла Ган на Ла гун

Тры ра дзі мы Ба ры са Гер ста на

У Міры адкрылі сёлета мемарыяльную дошку 
ў гонар японскага дыпламата Ціунэ Сугіхара
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Га зе та пі са ла ня даў на, што 24 ве рас
ня ў Мін ску, у На цы я наль ным цэнт ры 
су час ных мас тац тваў ад кры ла ся вы ста ва 
па мя ці бе ла рус калат вій ска га мас та ка Ва
ле рыя Дзе віс кі бы. Маю ў сэр цы вя лі кую 
ра дасць ад здзяйс нен няў спа да ра Мі ко лы 
Ку па вы: ён ла дзіць твор чы ме ма ры яль ны 
пра ект, ён па збі раў па роз ных мес цах, ка
лек цы ях скар бы та ле на ві та га твор цы, што 
ады шоў у Веч насць. Ве даю, вы ста ва пад 
наз вай “Абу джа ны анёл Ва ле рыя Дзе віс
кі бы” пас ля Мін ска бу дзе экс па на вац ца ў 
го мель скім мік ра ра ё не Но вая Міль ча, по
тым і ў ней кім куль тур ным ася род ку пры 
рэ чцы Нэй сэ ў Гер ма ніі — там на ра дзіў ся 
мас так. За слу жа ная па ша на!

Хто та кі Ва ле ры Дзе віс кі ба? Як ста ла
ся, што зем ля ка зпад Го ме ля па клі ка ла да 
ся бе Лат вія? Пра тое, мяр кую, чы та чы “Го
ла су Ра дзі мы” зболь ша га ве да юць. Га зе та 
змя шча ла грун тоў ны ар ты кул яго (і май го) 
сяб ра, мас та ка з Ры гі Вяч кі Це ле ша (“Жыц
цё і твор часць мас та ка” — ГР, 26.06.2014). 
І пер шую пер са наль ную вы ста ву Ва ле рыя 
ў Ры зе да па маг лі зла дзіць сяб рыбе ла ру сы 
з су пол кі “Сьві та нак”, якую Вяч ка Це леш 
уз на чаль вае. Мне ж ёсць што да даць да та
го апо ве ду — і тым ха чу па дзя ліц ца.

У 1993м, згад ва ю чы 50год дзе Ва ле
рыя Дзе віс кі бы, я для га зе ты “Лі та ра ту ра 
і мас тац тва” на пі саў на тат ку “З Юр ма лы 
ў Го мель” (31.12.1993). У тыя ча сы, пом
ніц ца, рых та ва лі ся вы ста вы з пры ват ных 
збо раў мас та коў, і я спа дзя ваў ся, што 
дой дзе ж чар га і да Ва ле рыя. А па зна ча
на ў до пі се: ён у 1992м па кі нуў Лат вію 
ды ста ла жы ве ў Го ме лі.

Мая на тат ка “Бе ла русь бы ла род най” 
з’я ві ла ся ў тым жа “Лі Ме” ўжо ў снеж ні 
2004га. На 61м го дзе жыц ця, 19 каст
рыч ні ка 2001м, спы ні ла ся сэр ца не вы
леч на га па кут ні ка Ва ле рыя Дзе віс кі бы. І 
я па лі чыў сва ім аба вяз кам уз га даць важ
ней шыя па дзеі на зям ным шля ху май го 
сяб ра. З яго апо ве даў ведаю, што да вай
ны сям’я Дзе віс кі баў жы ла ў Го ме лі, по
тым пе ра еха ла в Укра і ну. Іш ла Вя лі кая 
Ай чын ная вай на, і бу ду чую ма ці яго з 
ся ла Шыр наў ка на Він ні чы не за хоп ні кі 
вы вез лі ў Ня меч чы ну. Там, у канц ла ге
ры, што быў на бе ра зе ра кі Нэй сэ (Ны са 
Лу жыц ка) — на мя жы з Чэ хі яй — і на
ра дзіў ся Ва ле ры 25 ліс та па да 1943 го да. 

(Пачэш ску рэч ка за вец ца Lužіcká Nіsa, 
паня мец ку — Lausіtzer Neіβe, паполь
ску — Nysa Łużycka. Ця чэ па тэ ры то рыі 
Чэ хіі, Поль шчы, Гер ма ніі, ле вы пры ток 
рэч кі Од ры. — Рэд.) Вы жыў хлоп чык 
толь кі та му, што ўра та ва лі сяб ры яго ма
ціня воль ні цы. Пас ля вы зва лен ня аме ры
кан скі мі вой ска мі вяз няў та го канц ла ге
ра па ля кі Стэ фа і Бог дан За ві ру хі за вез лі 
ма ці з сы нам у го рад Лодзь, дзе ў кас цё ле 
й пры няў ра тоў ны хрост бы лы ма лень кі 
вя зень: пад імем Ва ле рыЛя вон ты.

З Ло дзі яго ма ці вы еха ла ва Укра і
ну, по тым з пад рос лым сы нам вяр ну ла
ся на Баць каў шчы ну. А баць ка Ва ле рыя, 
да рэ чы, так і не ад гук нуў ся з пра сто раў 
СССР. Вось у Го ме лі, у сту дыі Па ла ца 
куль ту ры чы гу нач ні каў, наш Ва лер ка і 
атры маў пер ша па чат ко вую мас та коў
скую пад рых тоў ку. По тым бы ла сал дац
кая служ ба ў Се ва сто па лі. А па скан чэн ні 
11га кла са ў го мель скай шко ле ён трап
ляе ў Ры гу, каб на быць мас та коў скую 
аду ка цыю. Пас ля дзя жур ства ў пор це 
на вед вае за ня ткі жы ва пі сам на вя чэр ніх 
кур сах пры Лат вій скай ака дэ міі мас тац
тваў пад кі раў ніц твам М. Кар нец ка га, 
по тым — на ад дзя лен ні гра фі кі ў пра фе
са ра А. Апі ні са. Каб вы жыць у чу жым го
ра дзе, пра цуе груз чы кам, мат ро сам, сле

са рам… З 1979 го да ён, як прад стаў нік 
гру пы мас та коў Юр ма лы, экс па нуе свае 
пей за жы, на цюр мор ты, парт рэ ты (аква
рэль ныя і па стэль ныя) на роз ных вы ста
вах у Лат віі ды Бе ла ру сі. А юр маль скія 
су стрэ чы — асаб лі ва ў До ме твор час ці ў 
Ду бул тах з бе ла рус кі мі пісь мен ні ка мі — 
па спры я лі яму ў ста наў лен ні на цы я наль
на га све та по гля ду, уз ба га ці лі ня ўрымс лі
ва га ча ла ве ка, апан та на га шу каль ні ка. Ён 
па чаў ства раць воб ра зы і ге ро яў пра мі ну
лых вя коў, і парт рэ ты мно гіх су час ні каў, 
дзея чаў лі та ра ту ры й мас тац тва. Яго кар
ці ны з’яў ля юц ца ў Гу дзе ві чах (Мас тоў
скі ра ён Гро дзен шчы ны) як да ру нак вя
до ма му му зею Але ся Бе ла ко за, яшчэ — у 
ство ра ным Ада мам Маль дзі сам му зеі 
“Бе ла ру сы ў све це” пры На цы я наль ным 
на ву ко ваасвет ным цэнт ры імя Фран цыс
ка Ска ры ны. Твор чыя скар бы “вы дат на
га ча ла ве ка, ад мыс ло ва га май стра”, як 
ска заў пра Дзе віс кі бу пісь мен нік Эр нест 
Ялу гін, трап ля юць у пры ват ныя збо ры 
Але га Лой кі, Ада ма Маль дзі са, Ула дзі
мі ра Ар ло ва, Яў ге на Лец кі, Ула дзі мі ра 
Са ка лоў ска га.

На парт рэ це Ка рат ке ві ча, які Ва ле
ры Дзе віс кі ба па да рыў ар шан ска му Му
зею Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, на пі саў ён 
у 1981м: “Да ра гі Ула дзі мір Ся мё на віч! 
Ня хай ва шая ўсмеш ка бу дзе на ра дасць 
нам усім. І ка лі па трэ біц ца — на го ра…” 
Га зе та “Куль ту ра” (№ 47, 25 ліс та па да — 
1 снеж ня 2000 г.) яшчэ пры жыц ці мас та
ка змяс ці ла мой ар ты кул “Анёлаба рон ца 
Ва ле рыя Дзе віс кі бы”. Уз гад ва ла ся там і 
пе ра піс ка з го мель скім твор цам. Яшчэ да 
пе ра ез ду ў Но вую Міль чу, яго ную ра да
вод ную ся дзі бу, я ва зіў Ва ле рыя з жон кай 
па ма ім род ным Пры дзвін ні — у спа дзе
ве, што зной дуць са бе там ся дзі бу для 
на быц ця. Але з 1992 го да іх пры тул кам 
ста ла Но вая Міль ча, дзе, як пі саў мне Ва
лер ка, пра ца ваў ён на сва ім пад да шку, да
ваў пер шыя на вы кі ма ля ван ня го мель скім 
школьні кам. (Новая Мільча — бы лая вёс
ка пад Го ме лем, якая ўва хо дзі ла ў склад 
Крас нен ска га сель са ве та, з 1983га — 
у Чы гу нач ным ра ё не Го ме ля. — Рэд.) 
Вось ма лень кі ўры вак з та го ліс та ван ня: 
“…Усё спры яе твор час ці. Пі шу ву ліч на га 
му зы ку, ка лі хто пры е дзе — па ка жу. Для 
ця бе так са ма ёсць прэ зэнт…”

Так, я ба га ты на “прэ зэн ты” Ва ле рыя: 
на пі саў ён два парт рэ ты май го баць кі 
Сця па на, вы явы май го аб ліч ча… Спраў
дзі лі ся яго па жа дан ні на сяб роў скім шар
жы, пе ра да дзе ным мне ў Ры зе 2 снеж ня 
1983 го да: “Каб на твае вер шы пі са лі ся 
доб рыя пес ні”. Пі шуц ца!

Свой зга да ны до піс у га зе це “Куль
ту ра” я за кон чыў рад ка мі: “Хо чац ца, 
каб лю дзі ве да лі, што ёсць у Ва ле ры
Ля вон ты доб ры Анёл, які й яго сяб рам 
пры на го дзе ла год на ўзмах вае ахоў ны
мі кры ла мі!”. Мяр кую, што гэ ты доб
ры Анёл ус кры ляў ство ра ныя мас та ком 
воб ра зы Ф. Ска ры ны, М. Гу соў ска га, 
М. К. Агін ска га, В. Ду ні наМар цін ке
ві ча, С. Ма нюш кі, В. Ця пін ска га, К. Ка
лі ноў ска га, Ф. Ба гу шэ ві ча, М. Баг да
но ві ча. Да та го ж ажы ва лі на па лот нах 
Дзе віс кі бы згад кі пра Ста рую Ры гу і 
Сло нім, Пінск і Па лес се… 15 га доў пра
мі нае май му спа дзя ван ню, вы ка за на му ў 
“Лі Ме” 10 снеж ня 2004 го да: “З ця гам 
ча су сяб ры та ле на ві та га твор цы зла
дзяць вы ста ву ў па мяць Ва ле рыЛя вон
ты Дзе віс кі бы”. І вось апан та ны мас так
рат нік Мі ко ла Ку па ва зла дзіў вы ста ву. 
То ёсць спа дзя ван не, што ў краі род ным 
мас та ка, у го мель скай Но вай Міль чы 
зем ля ку так са ма ад да дуць на леж нае. Бо 
ён та го вар ты.

Сяр гей Па нізь нік

У Но вай Міль чы, у краі родным
На тат кі з на го ды вы ста вы тво раў мас та ка Ва ле рыя Дзе віс кі бы ў Мін ску

Валеры Дзе віс кі ба. 
Партрэт Сцяпана Панізьніка.

Вельмі цёплыя сустрэчы
чацвёртыфестываль
беларускайпесні,
прымеркаваныда30годдзя
таварыствабеларусаў
паветаІдаВірумаа“БЭЗ”,
зпоспехампрайшоў
уэстонскімгорадзейыхві

Ва ўтуль ным па мяш кан ні 
Кан цэрт на га до ма, што бы ло 
ўпры го жа на ў бе ла рус кім сты
лі, па на ва ла пада маш ня му цёп
лая ат мас фе ра. Там і він ша ва лі 
21 ве рас ня ак ты віс таў су пол кі
юбі ля ра Над звы чай ны і Паў на
моц ны Ам ба са дар Бе ла ру сі ў 
Эс то ніі Вя ча слаў Ка ча наў, прад
стаў ні кі бе ла рус кай ды яс па ры з 
На рвы, Тар ту, Ма ар ду, Та лі на. 
За тым, ужо ў вя лі кай за ле КД, 
прай шло ўра чыс тае ад крыц цё 
фес ты ва лю “Род ныя на пе вы”. 
На той сцэ не Вя ча слаў Ка ча
наў і ўру чыў Зі на і дзе Клы зе, 

кі раў ні цы су пол кі “БЭЗ”, ме
даль “100 га доў дып ла ма тыч
най служ бе Бе ла ру сі”, гра ма ту 
Ам ба са ды Бе ла ру сі ў Эс то ніі — 
за вя лі кі ўклад у па шы рэн не бе
ла рус кай куль ту ры. Да рэ чы, у 
лі пе ні та кім жа ме да лём ад зна
ча на й кі раў ні ца су пол кі “Сяб
ры” з На рвы Люд мі ла Ан нус. Як 
ба чым, на род ная дып ла ма тыя на 
Баць каў шчы не ў ца не.

Свя точ ны кан цэрт з удзе лам 
ан самб ля бе ла рус кіх та ва рыст
ваў “Лёс” з Та лі на, “Ялін ка” з 
Ма ар ду, “Сяб ры” з На рвы і, вя
до ма ж, та лен таў з “БЭ За” прай
шоў на ад ным ды хан ні. Упры
го жы лі свя та й гос ці з Бе ла ру сі: 
фолквы ка наў ца Ірэ на Кат віц кая 
ды На род ны тэ атр гу ма ру, гуль ні 
й пес ні “Хме леў скія ва ла цу гі” з 
Брэст чы ны (вёс ка Хме ле ва, Жа
бін каў скі ра ён). А шмат лі кія га

на ро выя гос ці па хо дзе кан цэр та, 
у пра меж ках між ну ма ра мі він
ша ва лі су пол ку з юбі ле ем.

На ступ ным днём, 22 ве рас
ня, на рвскія “Сяб ры” зноў бы лі 
ў Йых віс кім кан цэрт ным до ме: 
там у плы ні Дня на ро даў Эс
то ніі прай шоў XVІ фес ты валь 

куль тур на цмен шас цяў ІдаВі
ру маа — пад наз вай “Твор чы 
ка цёл на цы я наль ных куль тур” 
(“Loomepada”). Пра гэ тае свя та 
мы пі са лі ў мі ну лыя га ды. Ся род 
тых, хто ві таў гас цеў ды ўдзель
ні каў фес ты ва лю, быў і Ам ба са
дар Бе ла ру сі Вя ча слаў Ка ча наў.

На пер шым па вер се Кан
цэрт на га до ма ла дзі ла ся прэ
зен та цыя й дэ гус та цыя на цы я
наль ных страў роз ных на ро даў, 
прад стаў ні кі якіх жы вуць на 
Паў ноч ным ус хо дзе Эс то ніі 
(па вет ІdaVіrumaa). Вы ста
вы, май старкла сы, кан фе рэн
цыі — шмат ча го бы ло! По
тым у вя лі кай за ле па чаў ся 
га лакан цэрт, вы сту пі лі спе ва
кі, тан цо ры й му зы кан ты на цы
я наль накуль тур ных су по лак 
ІдаВі ру маа. За вяр шаў кан цэрт 
бе ла рус кі блок — гэ та ўжо тра
ды цыя на фэс це. Вы сту паў ду эт 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва “Спад
кі” з Тар ту, гурт “Сяб ры” з На
рвы, гос ці з Бе ла ру сі — “Хме
леў скія ва ла цу гі” ды Ірэ на 
Кат віц кая.

Вік тар Бай ка чоў, На рвскае 
бе ла рус кае та ва рыст ва “Сяб ры”

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


