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Трансфармацыя свядомасці

Міру — кніжныя
сустрэчы

Пенсіянерка з Лагойшчы
ны не хавае здзіўлення. Днямі
пачула, што ў краіне ствараец
ца электронны ўрад. І калі мы
наведаліся да яе ў госці, Раіса
Цімафееўна, накрыўшы стол,
паціхувыпытвае:тоякжагэта
будзе?.. Няўжо электроніка ва
Урадзейчыноўнікаўзаменіць?
Аміжтымісапраўдысярод
пытанняў, што абмяркоўваліся
ўПрэзідэнта,былойпраэлект
ронны ўрад. Аляксандр Лука
шэнканагадаў,штопрацыўІТ
тэматыцы яшчэ многа. “Якраз
таму ў пяцігадовай праграме
сацыяльнаэканамічнагаразвіц
ця інфарматызацыя выдзелена
якадзінзпрыярытэтаў,—пад
крэсліў ён.— Пакуль у гэтым
кірункупахваліццаасабліваня
ма чым. Хоць на пятым Усебе
ларускімнароднымсходзебыла
пастаўленазадача:да2020года
стварыць паўнацэнны элект
ронныўрад”.
Вядома ж, любыя змены ў
жыцці немагчымыя без зменаў
у нашай свядомасці. Ну неяк
звыкліся ж продкі з тым, што
“наступалі” цягнікі, аэрапла
ны, электрычнасць, радыё, тэ
лебачанне… Так і “лічбу” вар
та прыняць. Зразумець: без
яе — ніяк. Па вялікім рахунку,
гаварылі на той нарадзе пра
лічбавую трансфармацыю гра
мадства. Пры тым патрэбна
глыбокая трансфармацыя свя
домасці людзей. Каб не хавалі
галаву ў пясок пад наступам
гаджэтаў, сэрвісаў, банкінгаў,

БЕЛТА

Як будзе развівацца беларуская ІТ-сфера ў бліжэйшы час і на перспектыву?
Зацікаўленая размова пра гэта ішла на нарадзе ў Прэзідэнта.

Нарада па развіцці лічбавай сферы ў Прэзідэнта

біткойнаў — адаптаваліся да
іх.Прывучвалісяваўсімразбі
рацца:штоназываецца,плаваць
уморысучасныхІТтэхналогій.
Прычым з карысцю, радасцю,
задавальненнем.
Нарадасталапрацягамкра
савіцкай сустрэчы Прэзідэн
та з прадстаўнікамі ІTсферы
ў Парку высокіх тэхналогій.
Што маем па выніках? Бу
дзе створана ў краіне першая
ІТВНУ. І можа з’явіцца маг
чымасць перавучваць спецы
ялістаў для ІТсферы за кошт
крэдытаўПаркавысокіхтэхна
логій.Хочашдобразарабляць?
Вучыся, трансфармуй свядо
масць. Дарэчы, і Міністэр
ствасувязідыінфарматызацыі

трансфармуецца:ямунадаюць
паўнамоцтвы па дзяржрэгу
ляванні лічбавай сферы, яно
“будзе займацца развіццём
лічбавізацыі”,удакладніўпер
шы намеснік Прэм’ермініст
раАляксандрТурчын.Гэтаяк
адказнапрапановуІТсуполь
насці аб стварэнні ў краіне
асобнагаміністэрствалічбавай
эканомікі.
Штодаадукацыі,тоірэзі
дэнтыПТВзначнапавялічаць
яепадтрымку.Цікавыя,“стра
тэгічныя” прапановы на гэты
конт ёсць у аднаго з рэзідэн
таў — кампаніі “Сакрамент
ІТ”.Нядаўнамыгутарылізяе
дырэктарам. “Каб стабільна
развівалася Беларусь на блі

жэйшыя гадоў 30, варта су
польна выпрацоўваць галоў
ныя прынцыпы, “магістралі”
руху ў эканоміцы, сацыяль
ным жыцці,— лічыць Вале
ры Ягораў.— На мой погляд,
найперш заслугоўваюць увагі
адукацыя (пра што і гаварылі
на нарадзе), культура (без яе
няма народа…), навука, іна
вацыйныя тэхналогіі, экало
гія. Пад “рэйкі” пяці “магіст
ральных шляхоў прагрэсу”
падкладзем моцныя “шпа
лы”: нацыянальныя праекты.
Яны фінансуюцца дзяржавай
па прыярытэтным прынцы
пе.Фінансаванне,рэалізацыю
праектаў могуць весці і пры
ватныя кампаніі, але ўзгод
нена з дзяржавай. Для ўсіх
арганізацый, асоб, якія “бу
дуюць магістралі”, дзяржава
стварае асаблівыя падатковыя
ўмовы (аналагічныя ўмовам
ПВТ). Хто колькі інвеставаў
“у магістраль” — таму такая
сума выключаецца з падатку
напрыбытак.Акабпаўдзель
нічацьупраекце,кампаніяпа
дае заяўку, праходзіць яе экс
пертыза на спецыялізаваным
экспертнымсавеце”.
Дарэчы.Зяцьзбіраеццаўжо
сёлета падарыць Раісе Цімафе
еўне камп’ютар. Спадзяемся,
яна сама пагугліцьпачытае,
штотакоеэлектронныўрад.Бо
трансфармавацьжасвядомасць
варта не толькі тым дзяржчы
ноўнікам—кожнамузнас.
ІванЖдановіч

На 20 чэрвеня 2020 года
прымеркаваны фэст
“Кніжныя сустрэчы
ў Мірскім замку”
Традыцыя правядзення ім
прэзы пакладзена сёлета: кні
гавыдаўцы, пісьменнікі, наву
коўцы, чытачы сустракаліся ў
Міры 15 чэрвеня. Фэст на тэ
рыторыі старажытнага замка
ладзіўся ўпершыню. Акцэнт
быў на знаёмстве з асветніц
кай, гістарычнай, краязнаўчай
літаратурай. Прэзентацыі, аў
тографсесіі, дыскусіі за круг
лымсталом—усёбылоцікава!
Міністэрства інфармацыі,
Карэліцкі райвыканкам (гарад
скіпасёлакМір—натойтэры
торыі),Гродзенскіаблвыканкам
рыхтуюцьпраграмунаступнага
фэсту.І,зразумела,чакаюцьіні
цыятыў ад беларускіх кнігавы
даўцоў, арганізатараў кніжнага
гандлюрозныхформуласнасці.
Дыйбеларусаўзамежжа.
ЗМірам,Карэліччынайзвя
заны імёны многіх вядомых
паэтаў, празаікаў Гродзеншчы
ны,Беларусі.
“Кніжныя сустрэчы ў Мір
скім замку” — добрая нагода
ўспомніць пра народнага пісь
менніка Янку Брыля, славута
галітаратуразнаўцаУладзіміра
Калесніка, паэтаў Рамана Тар
молуМірскага, Вольгу Іпата
ву, публіцыстаў, мемуарыстаў,
празаікаў Самуіла Маскевіча,
Саламона Маймана, Яўгена
Крамко, Уладзіміра Навумо
віча, Анатоля Жука, Серафіма
Андраюка…
Інфападтрымку фэсту зро
бяць Сталічнае тэлебачанне, а
таксамадрукаваныяСМІ.
СяргейШычко

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

Таленты ўсе — у Даўгаўпілсе!
На “Беларускім кірмашы”
ў горадзе на Дзвіне-Даўгаве
адшумеў вясёлы панадворак,
зладжаны супляменнікамі
з чатырох краін
З поўным аншлагам прайшоў наш
ІX Міжнародны фестываль народнай
культуры “Беларускі кірмаш у Даўгаў
пілсе” — тое было 4 кастрычніка. Паў

дзельнічалі ў свяце беларускія творчыя
калектывыдыасобныяталентызЛатвіі,
Літвы,Эстоніі,Беларусі.Культурныфо
румпрайшоўпадзнакам20годдзяДаў
гаўпілскагаЦэнтрабеларускайкультуры
(ЦБК),атэмайгалаканцэртастаўвясёлы
панадворак.
Па традыцыі наш кірмаш ладзім
штогодувосень:калізпалёўіагародаў
прыбраны ўраджай ды паўсюдна пра
водзяццакірмашы.Задуманыфэстдзеля
таго,кабзберагацьіпашырацьбеларус
кую культурную спадчыну, народныя
традыцыі, падтрымліваць таленты.
За дзевяць гадоў фестываль набыў па
зітыўныімідж,маезаслужаныаўтары
тэтупрыхільнікаў.Восьісёлетазадоўга
дапачаткугалаканцэртаўфаеПалаца

культурыбылоажыўленайшматлюдна.
Госцігледачызбіралісяваколпрэзента
цыйныхсталоў.Атамшматусягоціка
вага!РамесніцызбеларускагаБраслава,
напрыклад,прадстаўлялівырабыдэка
ратыўнапрыкладногамастацтвадыпа
казвалі,якшторобіцца.Побачдзяліліся
досведамгаспадыніагародніцы:паказ
валіплёнсваёйпрацы,даваліпакашта
вацьсмачныяварэннідысалатымары
нады.Ахтопрынёснакірмаш,падарыў
ЦБКякуюкнігунабеларускаймовеці
праБеларусь—атрымліваўзатоефір
мовыфэстсувенір“Гузікшчасця”,тут
жа мог знаёміцца з рэкламнымі й тур
буклетаміпраБеларусь.Юныянаведні
кіасвойваліазыбеларускайвыцінанкі,
клеіліпаштоўкідыразмалёўвалі,рабілі

На кірмашы выступае дуэт “Спадкі”

лялькіабярэгі.Быўуфаедругогапавер
хаймайстаркласпабеларускіхнарод
ныхтанцах.➔ Стар. 6
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СА СТУЖКІ НАВІН

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ

Прыйсці. Пабачыць.
Дакрануцца.

Vіva Куба!
ПершыПрэзід энтКубыМігельМарыаДыяс
КанельБермуд эсвыбраўБеларусьуякасціад
нойзкраіндлясвайгопершагазамежнагавізіту,
ігэтаёсцьзнакпрыярыт этнасцісупрацоўніцтва.
Пра тое гаварылася на сустрэчы Прэзід энтаў
Беларусі ды Кубы ў Палацы Незалежнасці. Як
заявіўАляксандрЛукашэнка,БеларусьдляКу
бызаўсёдыбудзенадзейныміадданымсябрам,
укіраўніцтваўкраінёсцьвыразнаяпалітычная
воляпрацягвацьканструктыўнаеіўзаемавыгад
наесупрацоўніцтва.Цяпервыпрацаванысумес
ныя рашэнні для значнага развіцця гандлёвых
адносін.Кубазацікаўленаўразвіццісупрацыз
Беларуссю па розных кірунках, у прыватнасці,
мае патрэбу ў беларускіх тэхналогіях, прадук
цыі.Пратоеказаўкубінскілідар.Прэзід энтыў
сумеснай заяве пацвердзілі саюзніцкі характар
дачыненняўпаміжкраінамі.Дакументпадпіса
ны па выніках праведзеных у Мінску афіцый
ныхперамоваў.
Дар эчы,АляксандрЛукашэнкаасабістапра
водзіўуаэрапортвысокагакубінскагагосця,ка
лізавяршыўсяягоныафіцыйнывізітуБеларусь.
Дзякуючы там за гасціннасць, Мігель Марыа
ДыясКанель Бермуд эс не стрымліваў эмоцый:

Факсімільнае выданне
Берасцейскай Бібліі —
знакавая падзея
ў сённяшнім жыцці
Беларусі, моцна
спалучаная са слаўнай
гісторыяй Бацькаўшчыны
лежыцьгісторыіБеларусі.ІКаліноў
скі,іКасцюшка,іДамейка—усеяны
належаць нашай гісторыі. Не трэба
падводзіцьстарыяпалітычныяматы
вы,звязаныязгэтыміімёнамі,сёння”.
А старыя матывы — гэта, пэўна ж,
пратое,штоўсетроевядомыхсыноў
Беларусі былі паўстанцамі, таму для
тагачаснай Расійскай імперыі — ад
назначна дзяржаўнымі злачынцамі.
Дарэчы,восьякіяшчэёсцьгістарыч
ныпарадокс“утэму”:ЮзафКаліноў
скі(аднафамілец,паплечнікКастуся)
у 1860–63 гадах жыў якраз у Брэсце
(асвячонымБерасцейскайБібліяй…),
служыў інжынерам у Брэсцкай фар
тэцыі.Далучыўсядапаўстання1863–
64гадоў,заштойбыўямувынесены
смяротны прысуд: расстрэл. Потым
пакараннезамяніліна10гадоўссылкі
ўСібір.Сённяжкаталіцкісветведае
таго былога злачынцувыгнанніка як
манахакармеліта,святогаРафалаКа
ліноўскага.ЯктамуБібліі:“Апошнія
стануцьпершымі”…
Берасцейская Біблія — кніжны
шэдэўрэпохіАдраджэння,сведчанне
вялікай духоўнай моцы беларусаў.
Звернем увагу: выйшла кніга ў ВКЛ
у1563годзе,на1500аркушах!Ціка
ва, што ў той жа час у Маскве Іван
Фёдараў (даследчыкі цяпер знай
шліаргументынакарысцьтаго,што
Іван быў сынам Фёдара з беларуска
га шляхецкага роду Рагоза, які жыў
на Вілейшчыне) стварыў друкарню
дыразамзвучняміцэлыгоддрукаваў
першую кнігу “Апостол” (“Деяния
и Послания Апостолов”). Было ў ёй
267аркушаў,пабачыласвет1сакаві
ка1564га—тойгоділічыццапачат
кам рускага кнігадрукавання. Цяпер
даБерасцейскайБібліі,вядомаж,па
большалаграмадскаеўвагі.Яефаксі
мільнае выданне было прадстаўлена
19 верасня і ў Міністэрстве замеж
ных спраў — на пасяджэнні Камісіі
па выяўленні, вяртанні, сумесным
выкарыстанні ды ўвядзенні ў наву

Берасцейская Біблія на Франкфурцкім кніжным кірмашы

ковы й культурны ўжытак культур
ных каштоўнасцяў, якія знаходзяцца
замежаміБеларусі.Праектгэты,ра
замзфаксімільнымузнаўленнемпер
шага“Буквара”,спецыялістыназвалі
аднымзудалыхпрыкладаўвяртання
культурнай спадчыны ў грамадскую
свядомасць. А пра дзейнасць біблі
ятэкі па вяртанні кніжных помнікаў
у грамадскі ўжытак распавёў намес
нік дырэктара Нацыянальнай біблія
тэкі Беларусі, каардынатар праектаў
факсімільных выданняў Алесь Су
ша—ёнжайсябарназванайКамісіі.
Заслугоўвае павагі, што выха
дамсаліднагафаксімільнагавыдання
справанезакончылася.Мыбачылі,як
напачаткуверасняарыгіналБерасцей
скайБіблііўрачыстабыўпадараваны
горадунадБугам—зрукПрэзідэнта.
Цыкл імпрэзаў “Берасцейская Біблія:
адкрытыдотык”Нацыянальнаябіблі
ятэкаБеларусіраспачаланапрыканцы
верасня—аўвераснійпабачылакні
гасвет.Цяперубібліятэцыпраходзяць
“сустрэчы з Берасцейскай Бібліяй”
рознагафармату—кабякмагабольш
людзей пабачылі шэдэўр, змаглі ад
чуць ягоную энергетыку. Наведнікі
маюць унікальную нагоду пагартаць
факсімільнае выданне Берасцейскай
Бібліі,большдаведаццапраяе.Упры
ватнасці,10кастрычнікаўМузеікнігі
НББадкрыласявыстава“Выхадзце
ню:невядомыарыгіналБерасцейскай
Бібліі”. На ёй прадстаўлены ўнікаль
ныасобнікзпрыватнайкалекцыі,які
раней не экспанаваўся. У сховішчах
свету фіксуецца каля 130 асобнікаў
выдання,зіхадзінкі—уБеларусі.
НядаўнасябаргазетыАлесьСуша
пабываўзфаксімільнымузнаўленнем
БерасцейскайБібліінаФранкфурцкім
кніжнымкірмашы(16–20кастрычні
ка),найвялікімусвеце.Напісаўнам:
“У мяне такое адчуванне: Берасцей
ская Біблія стала галоўнай разынкай
беларускагастэндуйаднымзнайары
гінальныхвыданняўнаўсімкірмашы.
Літаральнакожныягонаведнік,яшчэ
здалёк пабачыўшы нашае выданне,
прыпыняўхаду,падыходзіўдастэнда,
пачынаўгартацьстаронкікнігі,часам
пабойваючыся да іх дакранацца, за
даваўпытанні,рабіўсэлфізкнігай…
Бясспрэчна, многія людзі, нават калі
ранейпраБеларусьмалаштоведалі,
празтакуюкнігупакінуцьусваёйпа
мяці яркі вобраз нашай краіны”. Да
рэчы,уФранкфурцедэманстраваліся
два асобнікі факсімільнага выдання.
Адзін паказала таварыства “Белкні
га” на нацыянальным стэндзе, другі
прадставілі ў павільёне рэдкіх і мас
тацкіх кніг на стэндзе Выдавецкага
дому “Сегмент”, які выконваў заказ
Нацыянальнайбібліятэкінавырабпе
раплётудляфаксімільнагавыдання.
ІванІванаў

БЕЛТА

Намеснік Міністра замежных спраў Андрэй Дапкюнас (справа)
з ініцыятарам і каардынатарам факсімільнага выдання Алесем Сушам

“У мяне такое адчуванне, што мы з вамі знаё
мыяўжошматгадоў.Гэтадлянассард эчнывізіт.
Умянезаўсёдыбудуцьсамыяцёплыяўспаміны
праяго.Яперакананы,штоёнстаневяхойуна
шыхадносінах”.

Беларусы-навасёлы
ў Нур-Султане
Новы комплекс будынкаў Амбасады Бе
ларусі ўрачыста быў адкрыты ў НурСултане
24 кастрычніка, напяр эдадні афіцыйнага візіту
Прэзід энтаБеларусіўКазахстан.СМІпаведам
ляюць, што ўчастак для ўзвядзення будынкаў
беларускай дыпмісіі там выдзелілі яшчэ ў маі
2012годанаўмовахдоўгат эрміновайарэнды:на
БЕЛТА

З гадамі разумееш глыбокі сэнс
вядомага выслоўя: гісторыю пішуць
пераможцы. І таму найвялікую каш
тоўнасць маюць у сённяшнім часе,
а таксама для будучыні, далейшага
развіцця народа неаспрэчныя свед
чанні ранейшых дасягненняў нашых
продкаў.Якразтое,што“напісанапя
ром”цівыдрукаванаўстарыхкнігах.
Сведчанні,якіянуніякнеперапішаш.
ІзнакамітаяБерасцейскаяБіблія,што
пабачыласветуБерасці(цяперБрэст)
у 1563 годзе — адна з такіх нацыя
нальных каштоўнасцяў. Пра гісто
рыюстварэння,праектпасёлетнімяе
факсімільнымперавыданнімыпісалі
(“ВелічнасцьБерасцейскайБібліі”—
ГР,13.09.2019),цяпер—крыхуразва
гаўупрацягважнаетэмы.
Парознаму можна інтэрпрэта
ваць тое, што было ў даўнія часы.
Не сакрэт: кожны з народаў змагаец
цанагістарычнымшляхузасваёмес
цападсонцам.Адзезмаганні—там,
вядомаж,нетолькіружы:тамібітвы,
войны, кроў. Ахвяры, героі, перамогі,
паразы — усё тое можа бачыцца нам
пад рознымі ракурсамі, калі глядзець
на даўнія падзеі, як кажуць, з розных
бакоў барыкад. І спробы “рэвізаваць”
вынікіДругойсусветнайвайны—таму
сведчанне. А колькі цяпер супярэчлі
выхмеркаванняўваколасобыКастуся
Каліноўскага!Яныактыўнафармулю
юцца ў сувязі з тым, што ў Вільнюсе
знойдзены парэшткі кіраўніка знака
мітагапаўстаннядыўлістападзечака
еццаіхперазахаванне.Хтоён:геройці
дзяржаўнызлачынца,сапраўдыварты
пятлі?Ніякаватамне,скажушчыра,ба
чыцьнааднойзвокладаккнігпагісто
рыі“БелойРуси”,выдадзенайуРасііў
2016годзе,побачзвыявамісвятойЕў
фрасінні Полацкай, Пятра Машэрава
і… партрэт віленскага генералгубер
натара Міхаіла Мураўёвавешальніка.
Тагосамага,штоадправіўКастусяКа
ліноўскаганаэшафот…
МіжтымМіністрзамежныхспраў
Уладзімір Макей у часе нядаўняй
працяглайгутаркізжурналістаміад
назначна заявіў, што “Каліноўскі на

49гадоў.ТакуюжпаплошчытэрыторыюБела
русь прадаставіла Казахстану ў Мінску. Комп
лекс—гэтаякадміністрацыйныбудынактакі
жылыя дамы: дзесяць кват эр з двума гасцініч
нымінумарамі.Ёсцьпадземныпаркінг,рэзід эн
цыяАмбасадара.
ЦяпербеларускаяАмбасадапераехалазву
ліцыКенесары,35напраспектКашкарбаева,у
так званы дыпламатычны квартал. Там разме
шчаны дыпмісіі ЗША, Рэспублікі Кар эя, рэзі
дэнцыя расійскага Пасла, узводзяцца іншыя.
Аб’ект, праект якога распрацавалі беларускія
архіт эктары, менш чым за паўтары гады ўзвя
лаказахстанскаякампанія“Базис”.Прыбудаў
ніцтве выкарыстоўвалі беларускія мат эрыялы,
абсталяванне.
ПадрыхтаваўІванЖдановіч

КОЛА ДЗЁН

Голас Радзімы панядзелак, 28 кастрычніка, 2019

ДОБРЫЯ ЛЮДЗІ

Асвечаны любоўю родны кут
Дыпламат Міхаіл Аляксейчык даўно марыў адрадзіць разбураны храм у родных мясцінах —
і гэтай восенню ўжо асвяцілі праваслаўную капліцу-храм Святой пакутніцы Таццяны ў пасёлку Мар’іна
Супляменнікі ў Польшчы,
пэўнаж,памятаюць:МіхаілВа
сілевічнямалайплённапапра
цаваў на пасадзе Генеральнага
консула Беларусі ў Гданьску й
Беластоку. А родны кут яго —
Мар’іна Горка, пад Мінскам.
Якраз там працаваў хірургам
ураённайбальніцыбылыфран
тавік,удзельнікВялікайАйчын
най вайны Васіль Аляксейчык,
калі ў яго сям’і ў 1948м годзе
нарадзіўсясын.Добрыпрыклад
бацькоўпрацаўнікоўсампаса
бевыхоўваўхлопца:ёнівучыў
сяпаспяхова,іспортамзаймаў
ся. Прыйшоў час — адслужыў
тры гады на флоце, вярнуўся,
працаваў настаўнікам фізкуль
турыў2йсярэдняйшколе.По
тым—педінстытут,іпрацаўжо
ўВіцебску.Такісклаласякар’
ера: працавітага, спартыўнага,
прывучанага да парадку мала
догачалавеканакіравалівучыц
ца ў Маскву. Закончыў Міхаіл
АляксейчыкВышэйшуюшколу
дыпламатыі, быў прызначаны
віцэконсуламСССРупольскім
Шчэціне.“АкаліСавецкіСаюз
спыніў сваё існаванне, то вяр
нуўсяўБеларусь,—пісалапра
земляка райгазета “Пухавіцкія
навіны”.—ПапрацаваўуГанд
лёвапрамысловай палаце, а ў
хуткім часе быў прызначаны
консулам Рэспублікі Беларусь
уПольшчы”.
Ніякі жыццёвы досвед, як
бачым,чалавекунелішні.Мож
наўспомніцьшэрагпублікацый
прасправыбеларусаўПольшчы
ў нашай газеце, у якіх добрым
словамзгадваласяпадтрымкаіх
збокудыпламата.МіхаілАляк
сейчыкуспамінаетойчасзцеп
лынёй,босустракаўпатойбок
Буга родных па духу людзей.
Шмат увагі надаваў пашырэн
нюбеларускаймовыўтыхмяс
цінах (бо яна ж там і родная
для многіх), спрыяў выданню
духоўнаасветніцкіхкніжакдля
дзяцей і дарослых на беларус
кай мове. Сам жа ён ішоў да
верыдоўга,інатымшляхуяк
разБеласток,далучэннедатра
дыцый праваслаўнай Польшчы
вельмі паўплывалі ня ягоную
свядомасць. Як вядома, у тым
рэгіён
 е краінысуседкі жыве
нямалаэтнічныхбеларусаў,якія
застаюцца ў праваслаўнай ве
ры.Празпольскіхсяброўпачы
наўсярух“дыпламатасавецкай
закваскі”даправаслаўя.Пасло

ПАМЯЦЬ

У Беларускай дзяржкансерваторыі прайшоў
канцэрт, прысвечаны
памяці спевака
Якава Навуменкі
Абаяльны,таленавіты,вясё
лы, энергічны... Такім памята

вах Міхаіла Васілевіча, “шмат
чагоадкрылася”дляягоўжыц
ціпасляпаломніцтванаСвятую
гаруАфону2010годзе.Захаце
ласязрабіцьнештазначнаедля
ўмацавання веры, духоўнасці ў
роднымкраі,апотым“асвяціла
жыццё” ідэя: узвесці капліцу ў
гонар святойТаццяны (так,да
рэчы,завуцьягонуюжонку).Імя
йпадказала:храмвартаўзвесці
там, дзе ёсць студэнцкая мо
ладзь.ЗАфона,дарэчы,у2010м
быў прывезены краевуголь
ны камень для капліцыхрама.
Аштоідзеёнправільнымшля
хам—тоесталазразумела,калі
дыпламат знайшоў падтрымку
задуме ў кіраўнікоў Мар’іна
горскага
аграрнатэхнічнага
каледжа, жыхароў Мар’іна. Да
таго ж ён даведаўся: у савецкі
час,у1939мгодзебыўузарва
ны храм на Мар’інай Гары —
тоналежыцьягоадрадзіць.
Праваслаўнуюкапліцухрам
Святой пакутніцы Таццяны ў
пасёлку Мар’іна ўзводзілі, як
кажуць, “всем миром”: да пра
екта далучылася шмат людзей.

Задуму падтрымаў дабрачын
ныпершагаПухавіцкагадабра
чыння, настаяльнік кафедраль
нага сабора ў гонар Святога
дабравернага князя Аляксанд
ра Неўскага протаіерэй Аляк
сандр Цалкоў. Дабраславенне
на будаўніцтва даў тагачасны
Мітрапаліт Філарэт. “Справай
свайгожыццяўзвядзеннекаплі
цыхрамазрабіўіВасільУсцін
чык, які шмат гадоў працаваў
дырэктарам Мар’інагорскага
аграрнатэхнічнага каледжа,—
чытаем у тэксце журналісткі
“Пухавіцкіхнавін”НаталліПа
рхомчык.— Верным памочні
камупачэснайсправестаўяго
намеснікпавыхаваўчайрабоце
АляксандрДземідзюк.Падклю
чыўсядапрацыйДзянісЗубен
ка,якізмяніўВасіляВасілевіча
напасадзедырэктара.Тут,які
ўлюбойсправе,патрэбнабыла
каманда, якая ўзяла б на сябе
асноўныя клопаты па прыцяг
ненні спонсараў, арганізацыі
будаўніцтва.Іянасклалася”.
Калі на пачатку кастрычні
ка новы храм асвячаўся, згад

валі: паспрыяў, калі рабіўся
праект храма, Валеры Чаканаў
(ён тады працаваў дырэктарам
таварыства “Мінскметрапра
ект”. Значную спонсарскую
дапамогу аказалі ўладальнік
кампаніі “ШатеМ Плюс” Кан
станцін Шавель, прэзідэнт са
ветаўласнікаўфірмы“Пронар”
(Польшча) Сяргей Мартынюк,
старшыня Беларускай натары
яльнай палаты Наталля Бары
сенка. Вядомы беларускі май
старАляксейХацкевічстварыў
іканастас для храма. Райгазета
паведамляе:пакульішлобудаў
ніцтва,былонадрукаванашмат
ікон, кніг пра святую Таццяну,
іншайдухоўнайлітаратуры.Да
памогу ў гэтай справе аказваў
заснавальнік і дырэктар права
слаўнагавыдавецтва“Братчык”
(Польшча)МаркЯкімюк.Зрэш
ты,імёнытых,хтозрабіўунёсак
у добрую справу, можна доўга
называць.Ініцыятарыўзвядзен
някапліцыхрамашчырадзяка
валіўсім,хтоахвяраваўгрошы,
працаваўнабудаўніцтве,добра
ўпарадкаванні.
А між тым і сёння ёсць дзе
прыкласцісілыахвочымпадтры
мацьпраект.МіхаілАляксейчык
удакладніў:зчасамвокныкаплі
цыхрама ўпрыгожаць вітражы,
прадоўжыцца добраўпарадка
ванне наваколля. Дарэчы, гэта
першы такі ў Беларусі будынак
на тэрыторыі сярэдняй спецы
яльнай навучальнай установы.
Святая Таццяна, як вядома, ня
бесная заступніца вучнёўскай
моладзі.Такштоёсцьнадзея:ма
ладыя людзі будуць прыходзіць
ухрам,узведзеныўяегонар,па
духоўнуюпадтрымку.
Чынасвячэннякапліцыхра
маздзейсніўепіскапБарысаўскі
й Мар’інагорскі Веніямін, там
прайшла Боская літургія. Пас
ля яе ўладыка ўручыў епархі
яльныямедалі“Мар’інагорскай
іконы Прасвятой Багародзіцы”
другой ступені Міхаілу Аляк
сейчыку і Васілю Усцінчыку:
яны зрабілі найбольшы ўнёсак
у справу. Многія з тых, хто ім
актыўна дапамагаў, адзначаны
граматамі, атрымалі “Пасвед
чанне ўдзельніка будаўніцтва
капліцыхрама Святой пакут
ніцы Таццяны”. Ёсць у іх ліку
й прадстаўнікі Польшчы, бо
ўзвядзенне капліцыхрама ста
ласправайінтэрнацыянальнай.
РыгорГарэшка

юць свайго куміра прыхільнікі
таленту Якава Навуменкі. На
родны артыст Беларусі, спявак
і кампазітар даваў канцэрты,
выступаўнарозныхпляцоўках
нетолькіўБеларусі,яесталіч
ных залах ці ў аддаленых рай
цэнтрах, але і ў замежжы. Быў
адным з найвядомых, запатра
баваных артыстаў беларускай
эстрады.
Паслухайцепагля
дзіце відэазапісы, што ёсць
у інтэрнэце. Які непаўторны
тэмбр голасу, што за сцэнічная
харызма!Усемылюбіліягомі

лагучныя,дзівосныяпесні.Ча
каліяговыступленняў.Алетам
2012газСевастопаля,дзеспя
вакбыўнаадпачынку,прыйшла
чорнаявестка:трагічназагінуў.
Быўзабіты.Кажуць,таксклалі
сяабставіны...
“Успамінаючы Якава Наву
менку” — так называлася ме
марыяльная вечарына, якая 22
кастрычнікапрайшлаўВялікай
канцэртнай зале Белдзяржфі
лармоніі.Яквядома,уапошнія
5 гадоў артыстычная кар’ера
спевака была звязана з Нацыя

нальным акадэмічным народ
ным аркестрам Беларусі імя
Іосіфа Жыновіча пад кіраўніц
твам народнага артыста Бела
русі Міхаіла Казінца. У гэтым
калектывеёнпрацаваўвядучым
салістам:ездзіўнагастролі,вы
ступаў,складаўновыяпесні.У
2019м Якаву Навуменка споў
ніласяб60гадоў.ІАркестрімя
Жыновіча прысвяціў яму свой
праект.
Гучаладобраямузыка.Гуча
лідобрыясловы.Памятаем!
АлесьМурочак

М. Аляксейчык ля капліцы-храма Святой пакутніцы Таццяны

А песні яго жывуць

3

ЗЕМЛЯКІ

Урок літаратуры
на Бацькаўшчыне
Вядомы беларускі паэт
з Латвіі Станіслаў Валодзька
правёў цікавы ўрок
у адной са школ Астраўца
Спатканнедаўніхіновыхсяб
роўсаслыннымземлякомадбы
лосяздобраенагоды:увыдавец
твахЛатвіідыБеларусіапошнім
часам выйшла некалькі новых
кнігСтаніславаВалодзькі.Кніж
кі адрасаваны як дарослым, так
ідзецям.Датагожзапісанаўжо
некалькікампактдыскаўпесень
на словы Станіслава Віктараві
ча.Тамунатуральна,штосваімі
творчымі здабыткамі за апошні
час таленавіты ўраджэнец Аст
равеччыны захацеў падзяліцца
з землякамі, а таксама перадаць
кнігі, кампактдыскі цэнтраль
най раённай бібліятэцы. А біб
ліятэкары Ірына Чаркіна ды
Наталля Ачарэтава тым часам
вырашылі яшчэ раз пазнаёміць
астраўчан, і найперш моладзь,
з творчасцю паэта. Бо, пагадзі
цеся, адна справа — прачытаць
вершукнізе,ізусіміншая—па
чуць яго з вуснаў аўтара. Тое ж
тычыццайпесень:жывоевыка
нанне даносіць закладзеную ў
іх энергетыку да слухачоў так,
нібыта сам аўтар дзеліцца з імі
патаемным.

Падарунак Станіславу
ўручае Ірына Шляхтун

Сустрэчу зладзілі ў актавай
залеастравецкайСШ№2.Наім
прэзе гучалі вершы ў выкананні
аўтара й вучняў школы. А песні
на вершы Станіслава Валодзькі
выконвалі астравецкі кампазітар
і спявак Аляксандр Якіменка ды
сябрыпаэтапаславянскіхсупол
ках з Латвіі: муж і жонка Яўген
ПашкевічіЛідзіяЗнотыня.Уцёп
лай,сяброўскайатмасферыўзгад
валі не толькі біяграфію паэта,
алейдарагіясэрцуягомясціны,
людзейзАстравеччыны.“Сённяў
насатрымаўсяцудоўныўрокрод
наймовыйпатрыятызму”,—ска
заланазаканчэннеімпрэзыстар
шынярайсаветаветэранаўІрына
Шляхтун.Тобудземспадзявацца,
што гэты ўрок засвоілі найперш
тыя, каму ён прызначаўся —
школьнікі.Штобудзеўзгараццаў
іхсэрцахзгадаміўсёмацнейтая
любоў да роднага краю, роднага
слова, якая працінае ўсю твор
часцьСтаніславаВалодзькі.
НінаРыбік,
супрацоўніцарэдакцыігазеты
“Астравецкаяпраўда”.
Фотааўтара.
ДаведкаГР.Беларускіпа
эт Станіслаў Віктаравіч Ва
лодзька нарадзіўся ў вёсцы
Падольцы Астравецкага раё
на Гродзеншчыны ў 1956 го
дзе. Закончыў філалагічны
факультэтБеларускагадзярж
універсітэта. Член Саюза бе
ларускіх пісьменнікаў, аўтар
шэрагу кніг. Жыве й працуе
ўДаўгаўпілсе(Латвія).Сябар
Беларускай культурнаасвет
ніцкайсуполкі“Уздым”.
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Голас Радзімы панядзелак, 28 кастрычніка, 2019

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

Гайнаўка, Беласток, Катавіцы...
З гэтых ды іншых польскіх гарадоў прыходзяць весткі пра карыснае
для абедзвюх краін беларуска-польскае ўзаемадзеянне
Як прылівы й адлівы бы
ваюцьнаморы,такіўкантак
тах паміж народамі, краінамі
выпадаюць розныя перыяды.
Сёлета ў суседак, Беларусі ды
Польшчы, ёсць добрая нагода,
каб у плыні 450годдзя з ча
су падпісання Люблінскай уніі
пашыраць, паглыбляць узаема
дзеянне.Гэтажяшчэў1569м
заключаны быў важны міжна
родны прававы акт, што стаў
падмуркамдлядзяржаўнагаса
юзупаміжКаралеўствамПоль
скіміВялікімКняствамЛітоў
скім. У нашым часе, праўда,
пры згадках Рэчы Паспалітай
некаторым падаецца, нібыта
была гэты выключна дзяржа
вапольская.Алеж—не,іпра
тое сведчыць, у прыватнасці,
часовая экспазіцыя ў Нацыя
нальным гістарычным музеі
Беларусі,штодняміадкрылася,
з яскравай назвай “Вольныя з
вольнымі, роўныя з роўнымі”,
зладжаная Польскім інстыту
тамуМінску.Дарэчы,у2018м
Люблінскаяунія1569годабыла
ўнесена ў Міжнародны рэестр
ЮНЭСКА “Памяць свету” па
захаванні сусветнай дакумен
тальнай спадчыны. Прычым
дакументбыўпрадстаўленыяк
сумесны запіс пяці сучасных
краін: Польшчы, Літвы, Украі
ны,БеларусідыЛатвіі.
“Падзнакам”такогаважнага
юбілею мы прадаўжаем супра
цу з беларускімі дыпламатамі
ў Польшчы. Раней, нагадаем,
асвятлялі працу Культурнага
цэнтра Беларусі ў Польшчы,
тамтэйшыхбеларускіхсуполак,
расказвалінеразпрадзейнасць
Беларускага грамадскакуль
турнага таварыства (“Родныя
людзі” — ГР, 6.04.2016). А ня
даўна з прапановай аб працягу
ўзаемадзеянняданасзвярнуўся
першы сакратар Амбасады Бе
ларусі ў Польшчы Яўген Раб
цаў.Зягонайпадтрымкайагле
дзім навіны з заходняга боку,
змешчаныянасайцеАмбасады.
70-годдзе беларускага ліцэя
святкавалі ў Гайнаўцы
Нашы сталыя чытачы, пэў
на,памятаюцьтэкстыпражыц
цёбеларусаўупольскайГайнаў
цы.Уаднымзіх(“Падарожжа
дасяброў”—ГР,29.06.2017)мы

СЛЕД НА ЗЯМЛІ
Памяць пра славутага
фотамастака Яна Булгака
ўшанавана блізу парэшткаў
ягонай былой сядзібы —
пад Мінскам, у вёсцы
Пярэсека Міханавіцкага
сельсавета
Валунзмемарыяльнаюдош
кайпаставіліпрывясковайвулі
цы, названай у гонар Яна Бул
гака, у дзень яго нараджэння.
Пабачыў жа гэты свет будучы
майстарсвятлапісу143гадыта
му ў Асташыне, пад Наваград
кам: 6 кастрычніка 1876 года.
Пакінуўпаслясабекаштоўную
творчую спадчыну. Дзякуючы
“фотасесіям”, што ладзіў ка
лісьціЯнБулгакурозныхмес
цах роднага краю, мы й сёння

пісалі,якпадлеткізГайнаўкіў
часе паездкі ў Беларусь пазна
ёміліся з мінскімі аднагодкамі,
пра створаны ў горадзе Комп
лекс школ з дадатковым выву
чэннем беларускай мовы, у які
ўваходзяць гімназія з ліцэем.
Агульнаадукацыйнаму ліцэю
з беларускай мовай навучання
споўнілася70гадоў,і27верас
няАмбасадарУладзімірЧушаў
паўдзельнічаў ва ўрачыстасцях
зтаенагоды.Ёнвыступіўперад
удзельнікамі святочнай імпрэ
зы, зачытаў віншавальны ліст
Міністра адукацыі Беларусі
Ігара Карпенкі, уручыў кіраў
ніцтвуліцэяПадзякуАмбасады
Беларусі ў Польшчы за ўнёсак
у пашырэнне беларускай мовы
йкультуры.Усвяточныхімпрэ
захпаўдзельнічаліпрадстаўнікі
мясцовых уладаў, духавенства,
ліцэісты з педагогамі, грамад
скакультурныя дзеячы Бела
сточчыны,мясцовыяжыхары.

(ён,яквядома,у2002–2008гадах
працаваў Амбасадарам Беларусі
ўПольшчы),Генеральныконсул
Беларусі ў Беластоку Ала Фёда
рава,атаксамайМаршалакПад
ляшскага ваяводства Артур Ка
сіцкі,ПрэзідэнтгорадаБеластока
Тадэвуш Трускаляскі, мясцовыя
беларусы,грамадскакультурныя
дзеячы Падляшша. На сайце тэ
атраёсцьудакладненне:купалаў
цы былі запрошаны ў Польшчу
на міжнародны фэст “Кірунак
Усход”.Спектакльпаводлеп’есы
Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча
прайшоўзвелізарнымпоспехам,
і пасля завяршэння дзеі публіка
стоячы,завацыямівіталаартыс
таў з Беларусі. Заслугоўвае па
вагі,штоПавелЛатушкаразамз
мастацкім кіраўніком Мікалаем
Пінігіным ды артыстамі тэатра
ВіктарамМанаевыміАляксанд
рам Падабедам правялі творчую
сустрэчузвучняміЛіцэязбела
рускай мовай навучання ў гора

Віктар Манаеў у спектаклі “Пінская шляхта”

“Пінская шляхта”
ў Беластоку
Безумоўна, важнай падзеяй
гэтай восені стаў паказ спектак
ля Нацыянальнага акадэмічнага
тэатраімяЯнкіКупалы“Пінская
шляхта” ў Беластоку, на сцэне
ДрамтэатраімяАляксандраВян
геркі. Дарэчы, то былі першыя
гастролі Купалаўскага тэатра ў
юбілейным100мсезоне.Тадыж,
29верасня,АмбасадарБеларусіў
Польшчы Уладзімір Чушаў зна
ходзіўсяўгорадзезрабочымві
зітам,наведаўспектакль.Тамжа
быліГенеральныдырэктарКупа
лаўскага тэатра Павел Латушка

дзеБельскуПадляскім.Датагож
Павел Латушка пры падтрымцы
Амбасады, консульскіх устаноў
правёў перамовы аб супрацы
наперспектывузкіраўнікамішэ
рагутэатраўВаршавы,імяЮліу
шаАстэрвыўЛюбліне,Драмтэ
атраімяАляксандраВянгеркі.
Конкурс
“Спазнай Беларусь —2019”
9 кастрычніка там жа, у Бе
ластоку, дзе месціцца й сядзіба
Галоўнага праўлення Беларус
кага грамадскакультурнага та
варыства(БГКТ),урачыстаўша
наваліпераможцаўконкурсу.Яго

традыцыйна пра
водзяць Культурны
цэнтр Беларусі пры
Амбасадзе Беларусі
ў Польшчы (КЦБ)
сумесна з БГКТ, сё
летапададзенабыло
каля200прац(5на
мінацый, 4 узрос
тавыя катэгорыі).
Журы
адзначыла
дыпломамі амаль
50 удзельнікаў кон
курсу, і ўсе лаўрэ
Уладзімір Чушаў адкрывае будынак
Ганаровага консульства ў Катавіцах
аты атрымалі каш
тоўныяпадарункіад
КультурнагацэнтраБеларусі.
джэем Ярахам і Прэзідэнтам
Вроцлава Яцэкам Сутрыкам.
Офіс Ганаровага консула
Абмеркаваны бягучы стан су
Беларусі адкрыты ў Катавіцах працоўніцтва, перспектывы й
Тоеадбылося2кастрычніка. напрамкідвухбаковагаўзаема
Ва ўрачыстай цырымоніі паў дзеяння,утымлікунаўзроўні
дзельнічалі Амбасадар Белару партнёрскіх і пабрацімскіх су
сіўПольшчыУладзімірЧушаў, вязяў гарадоў. Амбасадар паў
ГанаровыконсулМарэкЗбігнеў дзельнічаў і ў юбілейнай су
Расіньскі,прадстаўнікіМЗСБе стрэчы“XVпольскабеларускі
ларусі ды Польшчы, мясцовых круглы стол” на тэму “Поль
уладаў,бізнесу,сферыадукацыі, шчаіБеларусьуміжнародных
навукі.Вартанагадаць,штоГа адносінах”. Імпрэзу ладзіў Ін
наровыконсулпрыступіўдавы стытут міжнародных адносін
ўніверсітэта.
канання абавязкаў 30 чэрвеня Вроцлаўскага
2018года,уягонайконсульскай У ёй, дарэчы, паўдзельніча
акрузе—Малапольскае,Сілез лі й прадстаўнікі Беларускага
скаедыАпольскаеваяводствы. дзяржуніверсітэта.
На сайце беларускай Амбаса
Спадзяемсянапрацягсупра
ды паведамляецца, што спадар цы з Амбасадай, Культурным
МарэкЗбігнеўРасіньскі—гэта цэнтрам Беларусі ў Польшчы,
першы Ганаровы консул Бела Беларускім грамадскакультур
русі на тэрыторыі Польшчы. І ным таварыствам. У пару, калі
знакавае само адкрыццё офіса: адзначаецца 450годдзе з часу
бо гэта ж першая такая ўста падпісання Люблінскай уніі,
новаБеларусіўПольшчы,што беларускапольскае ўзаемадзе
сведчыць пра зацікаўленасць янне актывізавалася. Да таго ж
бакоўуразвіцціадносін.Утой 85 рэгіёнаў, гарадоў Белару
жа дзень Амбасадар Уладзімір сі маюць дамовы аб супрацы з
Чушаўсустракаўсязпрадстаў рэгіёнамі й гарадамі Польшчы.
нікамі мясцовых уладаў г. Ка Сімвалічна,штокалінядаўнаў
тавіцэ. Абмярковаліся пытанні Гродне сустракалі 100тысяч
бягучагастанусупрацыміжБе нага бязвізавага турыста, то ім
ларуссю й Польшчай, перспек аказаўся Аляксандр Кучынскі з
тывы ўзаемадзеяння: як паміж Беластока: ён упершыню наве
краін
 аміўцэлым,такінарэгія даўГроднаўскладзегрупызус
нальнымузроўні.
ходніхрэгіёнаўПольшчы.Нага
даем,штомагчымасцьбезвізы
Сустрэчы ў Вроцлаве
наведвацьГроднайваколіцыін
Адно з нядаўніх паведам шаземцыатрымалізкастрычні
ленняў на сайце беларускай ка2016года.Ітакім“бонусам”
Амбасады ў Польшчы — пра скарысталіся ўжо каля 250 ты
рабочы візіт Амбасадара ў го сячгасцейБеларусі.Аўлідарах
рад Вроцлаў (Ніжнесілезкае паколькасцітурыстаў—Літва,
ваяводства). Там Уладзімір Польшча, Латвія, Германія, Эс
Чушаў меў сустрэчы з Стар тонія,ІталіядыФранцыя.
ІванЖдановіч
шынёйсеймікаваяводстваАн

І быў стоп-кадр...

маем унікальную магчымасць
разглядваць даўнія краявіды,
твары, адзенне, побыт нашых
продкаў, што жылі 80–100 га
доўтаму.ЛёсЯнасклаўсятак,
штофотапрацыягосупольналі
чыцьсваіміБеларусь,Польшча
йЛітва.
У нашым часе па суседстве
змесцам,дзежыўпадМінскам
Ян Булгак, пасяліўся прадпры
мальнікФранцЖылка.Ямуна
лежыць кампанія “ФРАМІЛ”,
што з 1993 года займаецца як
унікальнай вытворчасцю, так
і “аказвае шырокі спектр па

слуг”. Як чалавек, неабыякавы
да мінуўшчыны, культурных
традыцый продкаў, Франц Ба
ляслававіч фундаваў выданне
кнігі пра фотамайстра, зрабіў
шы да яе прадмову. Ён жа па
спрыяў,кабуПярэсецыз’явіўся
памятны знаквалун. Дапамог
ямуўтымскульптарВалерКа
лясінскі.
На ўрачыстую імпрэзу ад
крыцця памятнага знака пры
ехалі шаноўныя госці, у тым
ліку й з Польшчы, актывісты
польскай дыяспары. Вядомы
гурт “Крупіцкія музыкі” граў

беларускія народныя мелодыі,
вядомыя польскія найгрышы.
Гучалі песні на дзвюх мовах.
“А потым творчую эстафету
пераняў наш Тэатр фальклору
“Матуліна хата”,— расказвае
рэжысёрімпрэзы,кіраўніктэат
раМіколаКотаў.—Мыспявалі,
танчылі,далучалісяймясцовыя
жыхары, стурэнты БДУ, дзе
ці.Дзеюзладзілікалявекавога
дрэва,якое,пэўна,пасадзіўсам
ЯнБулгак.Шчымлівым,хвалю
ючым момантам імпрэзы стаў
стопкадр ля дрэва, які ў бяро
завай рамцы “сыгралі” нашы

артыстыРыгорКляйкойКаця
рынаПяршлевіч.Тобылінібы
тагаспадарсядзібыйягожонка.
Гарэлі свечкі, якія мы раздалі
ўсім — у памяць пра фотамас
така, публіцыста, фалькларыс
таЯнаБулгакадыягонуютале
навітую, працавітую палавіну.
А потым загучала знакамітая
песня“Люблюнашкрай”,іўсе
яепадхапілі”.
Удзельнікі ўрачыстасці па
садзілі й малады клёнік побач
са старым дрэвам — у памяць
прападзею.
ІванІванаў

ВЕСТКІ З СУПОЛАК
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Традыцыйна ўжо ладзіла песенны
фэстЗгуртаваннебеларускіхграмадскіх
арганізацый Літвы на чале з Мікалаем
Логвіным.Якзаўсёдыімпрэзедапамаг
лі адбыцца Дэпартамент нацменшасцяў
Літвы й Амбасада Беларусі ў Літве —
затоеімнашавялікаяпадзяка.Нагадаем,
спеўныфэсткожныгодпраходзіцьуроз
ныхгарадахЛітвы,дзепрацуюцьбела
рускіясуполкі,агэтаВільнюс,Клайпе
да,Панявежыс,Шальчынінкай,Шаўляй,
Друскенінкай,Вісагінас.
Пачалосябеларускаесвятазвыставы
карцін“Скарбыроднагакраю”мастакоў
згородаЛіды:Віктара,ТаццяныіВоль
гі Лук’ян. Адкрывала выставу дарадца
пакультурыАмбасадыБеларусіўЛітве
ІрынаЗубко.Янажпадаравалакнігібе
ларускіхаўтараўбібліятэцышальчынін
кайскагаПалацакультуры.Дафэстаўцаў
звітальнымсловамзвярнулісястаршы
няРадыЗгуртаваннябеларускіхграмад
скіхарганізацыйЛітвыМікалайЛогвін,
дырэктарка Шальчынінкайскага палаца
культурыГражынаЗабарускайтэдыгас
падынясвятаРэгінаДзьмухоўская—кі
раўніцабеларускагакультурнаасветніц
кагатаварыства“Раніца”Шальчынінкая.
Пачаўся фестывальны канцэрт пес
няй “Ода Беларусі” (верш Станіслава
Валодзькі, музыка Сяргея Ціханава),
якуювыканаўвядучыпраграмыСяргей
Шабадалаў,дывершамПіменаПанчан
кі“Роднаямова”.Такімчынамбеларусы
Літвы павагу выказалі да спрадвечных
сімвалаў духоўнага жыцця — слова й
песні, сваю любоў да Бацькаўшчыны.

НАШЫ НА ВОЛЗЕ
У свяце Дружбы народаў,
якое прайшло ў Самары,
паўдзельнічалі актывісты
беларускай дыяспары
Пяты ўжо раз праходзіла
свята,ібылояносёлетапрысве
чана Міжнароднаму году моў
карэнных народаў. Традыцый
на ладзілі гэтую імпрэзу Дом
дружбы народаў Самарскай
вобласці ды абласныя нацыя
нальныя грамадскія аб’яднанні
пры падтрымцы рэгіянальнага
ўрада. І яшчэ адметнасць: пра
ходзіў шматнацыянальны фо
румуфармацеЭтнафестывалю
“Все мы — Россия”. І, вядо
маж,актывістыСамарскайаб
ласной грамадскай арганізацыі
беларусаўівыхадцаўзБеларусі
“РускаБеларускае Братэрства
2000” ва ўсім гэтым былі за
дзейнічаны.
Усіх задумак арганізатараў
незлічыць:стварэннегіганцкага
пазла“Ярисуюдружбу”,праект
“Любовь на Волге”, Эйнштэйн
паці, анлайнконкурс “Мой
день Дружбы”, майстаркласы,
фестываль нацыянальных вя
селляў, выставы нацыянальнай
літаратуры… Асобная пляцоў
ка прысвячалася Году тэатра ў
Расіі,былайспецыяльнаядзіця
чаяпраграма.Прамаштабсвята
сведчыць і тое, што адкрыў яго
сам губернатар вобласці Дзміт
рый Азараў. Структурна Этна
фэст“Всемы—Россия”—гэта
прастора з рознымі тэматычны
мі пляцоўкамі. Там ёсць Фолк
квартал, Этнаквартал, Квартал
майстэрства, Aртквартал, Інтэ
лектуальны квартал і Квартал
“Этнаквэст”. Суполка “Руска
БеларускаеБратэрства2000”так
размеркаваласілы,таленты,каб

АЛЕНА ЗАБЕЛЬСКАЯ

Сем творчых калектываў і чатыры салісты з розных гарадоў Літвы, Латвіі ды Беларусі паўдзельнічалі
ў ХХІІІ міжнародным фэсце беларускай песні. Ён прайшоў у горадзе Шальчынінкай напрыканцы верасня.

Мікалай Логвін уручыў падзякі, сувеніры з сімволікай фестывалю ўсім удзельнікам свята

Гледачоў і ўдзельнікаў канцэрта віта
лі ганаровыя госці: Амбасадар Белару
сі ў Літве Валеры Бараноўскі, віцэмэр
ШальчынінкаяБеатаПяткевіч,дырэктар
Цэнтра беларускай культуры ў Даўгаў
пілсеЖаннаРаманоўская.Насвяцебылі
й дарадцапасланнік Пасольства Расіі ў
ЛітвеСяргейРабаконь,Ганаровыконсул
Казахстана ў Літве Ёнас Ягмінас, стар
шынібеларускіхсуполакЛітвыАлегДа
відзюк,ІванСаковіч,ВалянцінСтэх.
Уфэстываліпаўдзельнічалібеларус
кіявакальныягурты:“Сузор’е”і“Світа
нак”зВісагінаса(імікіруюцьадпаведна
Ніна Мельнікава і Алена Пішчыкене),
“Раніца” з Шальчынінкая (кір. Франці
шак Міцкялевіч), “Купалінка” з Клай
педы (кір. Валянціна Снігур), сямейны
дуэт “Зарніца” Юліі ды Анатоля Пака

лазШаўляя,салістыВалянцінаСнігур,
АндрусьСтаравойтаў(Вільнюс),Сяргей
Шабадалаў (Вісагінас). Свой верш “Да
Беларусі”,атаксамаперакладлітоўскай
народнайпесні“Якмногапесень…”пра
чытаў сябар Саюза пісьменнікаў Бела
русі Станіслаў Валодзька. Упрыгожыла
святайвыступленнеАлісыХмыль,юнай
спявачкі10ймузычнайшколыМінска.
Ганаровымігасцяміфэсту былі гурт
“Пралескі”зДаўгаўпілса(кір.Анастасія
Лукашонак) і заслужаны аматарскі ка
лектыўБеларусі,народныансамбльпес
нійтанца“Пінскаяшляхта”(кір.Вале
ры Жыльцоў). Дзякуючы такой багатай
колькасціўдзельнікаўсвяточныканцэрт
складаўсяздвухаддзяленняў.
Нафэсцепрагучаўшэрагбеларускіх
народныхіаўтарскіхпесень,якіяцёпла

сустракалігледачы,падпявалідыйпры
танцоўвалі.Вядзеннесвяточнайпрагра
мы эмацыйна, з майстарскім чытаннем
урыўкаўвершаўдытонкімгумарамішло
выключнанабеларускаймове.Азакон
чыўсяканцэрттрадыцыйнымсумесным
выкананнемгімнаЗгуртаваннябеларус
кіхграмадскіхарганізацыйЛітвы“Бела
рускідом”(вершСтаніславаВалодзькі,
музыка Аляксандра Рудзя). Старшыня
Рады Згуртавання Мікалай Логвін уру
чыўпадзякі,сувенірызсімволікайфес
тывалюўсімудзельнікамсвята.Самжа
МікалайЛогвінбыўнафэсцеўзнагаро
джанымедалём“100гадоўдыпламатыч
най службы Беларусі”, а Рэгіна Дзьму
хоўская—падзякайМіністэрстваспорту
йтурызмуБеларусі.
ВольгаВідзовіч,г.Вісагінас,Літва

Свой прыўнеслі каларыт
“ахапіць”практычнаўсюгэтую
творчую прастору, быць амаль
наўсіхтэматычныхпляцоўках.
З самабытнымі беларускімі
традыцыямі, звычаямі можна
было знаёміцца на выставач
ным стэндзе. Там былі кнігі
беларускіх пісьменнікаў, прад
меты дэкаратыўнапрыкладной
творчасці, беларускія друкава
ныявыданні,утымлікучасопіс
“Адзінства/Единство” САГА
“РускаБеларускае Братэрства
2000”,газетазБеларусі“Голас
Радзімы”, штотыднёвік “Союз
ноевече”,часопіс“Союзноего
сударство”. Ганаровых гасцей
мычаставаліпрысмакаміадбе
ларускіхвытворцаў.“Выставач
ным блокам” апекаваліся мас
тацкая кіраўніца беларускага
вакальнага ансамбля “Каданс”
Іна Сухачэўская ды салістка
гуртаТаццянаДаутава—іўіх
усёатрымалася.
Цёпла сустракалі гледачы
на свяце й сам ансамбль “Ка
данс”, які на галоўнай сцэне
Этнафоруму выканаў беларус
кіяпесні“Гармонікграе”,“Ля
воніха” і “Бульбачка”. Там жа
выступіў і беларускі вакальны
калектыў “Сузор’е” (мастацкая
кіраўніца Алена Кірылашава).
Дэбютаваў на свяце й дзіцячы
беларускі вакальны ансамбль
“Искорки”, створаны на базе
36й самарскай школы Аленай
Кірылашавай: як ансамбль
спадарожнік “Сузор’я”. Юныя
салісткі выканалі жартоўную
беларускуюпесню“Гэй,улесе
пры даліне” й вясёлую “Гляне
сонца”. Да таго ж на галоўнай

Ірына Глуская з актывам суполкі
ля беларускага выставачнага стэнда

сцэнічнай пляцоўцы свята ў
пралогу канцэртнай праграмы
паўдзельнічалі салісты ўзорна
га дзіцячага ансамбля “Очаро
вание” Уладзіслаў Даутаў ды
Ірына Сакалова. Кіруе ж ан
самблем Іна Сухачэўская, і ён
падпітвае талентамі творчыя
гурты беларусаў Самарскай
вобласці.Выступалінасвяцей
нашы гуртыпартнёры “Моза
ика” ды “Ровесник”: паказвалі
беларускіянародныятанцы,да
валінаватпаіхмайстарклас.
Прыгожа, з беларускім ка
ларытам старажытны абрад
Дажынкі прадставіў на свяце
ў сцэнічным варыянце харэа
графічны калектыў “Мозаика”
(мастацкая кіраўніца Наталля
Меліхава). Шмат было гледа
чоў і на пляцоўцы, дзе прахо
дзіў фестываль нацыянальных
вяселляў. Традыцыйны вясель
ны абрад “Хлеб ды соль” (су
стрэчу маладых у доме баць
коў жаніха) паказалі беларусы,

а ў цэнтры ўвагі была ў той
дзеі сям’я Георгія Курмакова
дыЮлііЦяплянскай.Завярша
ючы абрад, Марына Кашаева,
салістка гурта “Сузор’е” (у аб
радзе выконвала ролю дружкі
нявесты)павіншаваламаладых
з чарговай гадавінай вяселля.
Ды пачаставала іх, а таксама
ўсіх“гасцейнавяселлі”духмя
нымкараваем.Згадаем:першае
традыцыйнаебеларускаевясел
ле на Самарскай зямлі правялі
1жніўня2015года.Тадыпаяд
налілёсыкіраўніцамоладзевага
аддзялення беларускай суполкі
Юлія ды яе намеснік Георгій.
Першынцу іх, Арцёмку, амаль
тры гады, і ён таксама ўдзель
нічаў у свяце. Ірына Глуская,
прэзідэнт суполкі, упэўнена:
будуцьяшчэнасамарскайзямлі
беларускіявяселлі!
Аматараў
літаратурнай
творчасці сабрала літпляцоўка.
ТампрагучаўівершЯнкіКупа
лы“Спадчына”,ягочыталаЯна

Стрынакова, актывістка мола
дзевага аддзялення беларускай
суполкі. Сёлета Беларусь ад
значае75годдзевызваленняад
нямецкафашысцкіхзахопнікаў.
МногіятворцыБеларусіпісалі,
пішуцьпраВялікуюАйчынную
вайну. Мацвей Золін з пасёл
каБезенчукдушэўнапрачытаў
вершНілаГілевіча“Тыкажаш,
яневедаювайны…”Хлопецле
тась быў прызнаны лаўрэатам
фэсту“Беларусь—маяпесня!”,
які праводзіць суполка “Руска
Беларускае Братэрства 2000”.
Цікава,зудзеламкамандыбела
русаў (Андрэй Кірылюк, Вале
рый Барсук, Юлія Цяплянская,
Андрэй Зыкаў, Вольга Данке
ева, Мікалай Бойка) праходзіў
інтэлектуальны турнір “Эй
нштэйнпаці”. У трэцім адбо
рачным паўфінале беларуская
камандабылапершай!Толькіў
фінале не ўсё склалася, як вы
нік—чацвёртаемесца.
Свята Дружбы народаў
атрымалася
шматслойным,
было на ім многа нагодаў для
радасці,былійзасмучэнні.Са
лісткагурта“Каданс”Анастасія
Гуркіна згадвае тыдзень рэпе
тыцый, як адпрацоўвалі нума
ры,ісамосвяточнаевыступлен
не:“Длямянегэтадоўгачаканае
свята. Дзякуй прэзідэнту су
полкі Ірыне Міхайлаўне Глус
кай: мы штогод удзельнічаем
уім.Набудучыню,спадзяюся,
арганізатары вылучаць больш
месца для гуртоў, лепш праду
маюць“закулісны”камфортар
тыстаў”.
МікалайБойка,г.Самара
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А ЯК У ВАС?

Прывітанне, родная старонка!
А ЛЯК САНДР АРНД

Тальяцінскія беларусы распачалі ў кастрычніку цэлы шэраг імпрэзаў з канцэртнай праграмай
пад назвай “Здравствуй, рОдная старОнка!”

Людміла Дзёміна і Марыя Шылкіна

Канцэрт праходзіў на па
чатку кастрычніка ў муніцы
пальнай аўтаномнай установе
гарадской акругі Тальяці, што
мае з пачатку 2019га назву
Культурный центр “Автоград”.
Нягледзячынацёплае,“дачнае”
пакуль што надвор’е, у Малой
зале “Автограда” сабралася
больш чым 250 гледачоў. Такі
даверпублікінасакрыляе!На
родны самадзейны ансамбль
беларускай песні “Купалінка”,
што дзейнічае пры мясцовай
суполцы “Нёман”, жыхары го
рада ведаюць даўно. І на гэты
разудзельнікіансамбляпарада
валі гасцей новымі прыгожымі

касцюмамі, якія нам нядаўна
прывезлі з Мінска, ды новымі
песнямі.
Тыя з чытачоў “ГР”, хто
сочыць за навінамі беларуска
га жыцця ў Тальяці, ведаюць:
адбываюцца змены ў складзе
“Купалінкі”. У ансамблі — но
выя салісткі: Вольга Якупава
дыАленаЧурбакова.Таленаві
тая Кацярына Вашчанка, твор
часцьякойгледачыведалійпа
ранейшыхвыступленняхгурта,
папросьбегледачоўпраспявала
песнюпражураўлёў.
У праграме “Здравствуй,
рОдная старОнка!”, якую вя
лі Людміла Дзёміна і Марыя

Шылкіна, паўдзельнічаў і на
родны ансамбль балета “Кре
атив” — нашы сябры паказалі
танец“Веснузвали”.Анарод
ны ансамбль танца “Ритмы
планеты” выканаў жартоўны
танец “Коварное лакомство”.

За лета нашы гледачы засума
валі па прыгожых, вясёлых і
лірычных беларускіх песнях
і танцах, так што прымалі ар
тыстаўна“ўра”.
КацярынаСалановіч,
г.Тальяці

Адрэдакцыі.Прыемнабачыцьнадасланыхурэдакцыюфо
таздымкахсамадзейныхартыстакзТальяціўпрыгожыхновых
сцэнічных строях. Як патлумачыла Людміла Дзёміна, першыя
чатыры з іх, з залачоным аздабленнем, яшчэ ў 2015 годзе бы
лі перададзены суполцы пры садзеянні супрацоўнікаў апарата
Упаўнаважанага па справах рэлігій ды нацыянальнасцяў Бела
русі. За тое кіраўніца беларускай суполкі выказвае ўдзячнасць
УпаўнаважанамуЛеанідуГулякуйкіраўнікуаддзелаАляксанд
ру Сасновічу. Іншыя касцюмы паступілі ў суполку “Нёман” з
Мінска сёлета — праз пасрэдніцтва Рэспубліканскага цэнтра
нацыянальных культур. Касцюмы — ручная праца беларускіх
майстроў.ЛюдмілаДзёмінапіша:“Мывельміўдзячнызакасцю
мы кіраўніцы РЦНК Вользе Антоненцы, супрацоўніцы цэнтра
ВалянцінеГрышкевіч,атаксамастарэйшамударадцу,кіраўніку
ДзелавогаікультурнагацэнтраПасольстваБеларусіўРасііВасі
люЧэрніку—ёнкасцюмынашыясамвёзуМасквузМінска.Ды
яшчэйкіраўнікаддзяленнябеларускагаПасольстваваУфеПётр
Балтруковічпаспрыяў,кабмыбыліўсеўновыхпрыгожыхубо
рах”.СябрамзБацькаўшчыныЛюдмілаДзёмінавельміўдзяч
ная,боўнаступнымгодзе“Купалінка”будзепацвярджацьзванне
народнагасамадзейнагаансамбля:ваўсімартыстамтрэбабыць
навышыні.Датагож2020ы—гэта15гадовыюбілейсуполкі,
ансамбля“Купалінка”.
Калінашагазетавыйдзеўсвет,ЛюдмілаДзёмінабудзеўМін
ску:запрошанаянасемінар,штоладзіцьРЦНК.Спадзяемсяна
сустрэчу!

НАПЯРЭДАДНІ

Вершы як
шостае пачуццё
Новая кніга паэзіі вядомага
беларуса з Цюмені
Уладзіміра Шуглі хутка
пабачыць свет
“Шестое чувство” — назва
ўчарговайпаэтычнайкнігіУла
дзіміраШуглі,шторухаеццада
чытачоў. Прыхільнікі яго твор
часціўЦюмені,Расіі,атаксама
ў Беларусі ведаюць: Ганаровы
генеральны консул Беларусі ў
Цюмені, старшыня аб’яднання
“Саюзінтэграцыя братэрскіх
народаў”яшчэйпаэтлірык.
Пра тое, што кніга ў шляху
да чытача, мы згадвалі. (гл.:
““Шестое чувство” Уладзіміра
Шуглі”—ГР,30.08.2019).Літа
ратурнамастацкаевыданневы
ходзіць больш чым на 200 ста
ронак. І новы зборнік аўтар
называе “вынікам свайго паэ
тычнагажыцця”.Кнігаўключае
вершы розных гадоў, пановай
абдуманыя, дапрацаваныя ды
неразперапісаныя.Уіхзаната
ваныўзнёслыяхвілінытворчага
натхнення,ёсцьіразвагірозду
мы. Спадзяемся, прыхільнікам
творчасці, новым чытачам тво
раў Уладзіміра Шуглі захочац
ца ўслед за аўтарам паглядзець
на свет новым поглядам, заду
мацца, над чым ён разважае. І
разамзпаэтамперажыцьвыдат
ныяімгненніжыццяці,наадва
рот,адчуцьбольягонайстраты.
ЛюдмілаГерманава,
г.Цюмень

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

Таленты ўсе — у Даўгаўпілсе!
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Атрымаўшы зарад пазіты
ву й добрага настрою, вялікую
залу Палаца культуры гледачы
запоўнілі цалкам. І на некаль
кі гадзін акунуліся ў атмасфе
рунезабыўнагабліскучагасвя
та. Старшыня Даўгаўпілскай
гардумы Андрэй Элксніньш,
адкрываючы яго, падкрэсліў:
беларуская культура ў Даўгаў
пілсе квітнее ды развіваецца. І
падзякаваў ЦБК за актыўную
працу на карысць пазітыўна
га іміджа горада. Амбасадар
Беларусі ў Латвіі Васіль Мар
ковіч заўважыў, што ў Даўгаў
пілсе працуе адна з найбольш
актыўных беларускіх дыяспар
Латвіі,узгодзешчыруюцьЦБК
ітаварыства“Уздым”,ёсцьня
дзельная школа. Васіль Міхай
лавіч уручыў кіраўніцы ЦБК і
старшыні “Уздыма” Жанне Ра
маноўскай медаль “100 гадоў
дыпламатычнай службы Бела
русі”адМіністэрствазамежных
спраў—зпасведчаннемзапод
пісам Міністра Уладзіміра Ма
кея. (Далучаемся да віншаван
няў,спадырыняЖанна!Ісярод
няштатныхаўтараўгазеты“Го
ласРадзімы”беларусыДаўгаў
пілса—улікунайбольшактыў
ных.— Рэд.) Атрымліваючы
ўзнагароду, спадарыня Жанна
казала: “Гэта ўзнагарода ўсёй
прафесійнайкамандзеЦБКівя
лікайграмадскайсуполцы“Уз
дым”, знак таго, што Беларусь
высока цэніць тую актыўную,
рознабаковую працу, якую мы
робім,якнародныядыпламаты,
дзелязберажэнняйпашырэння
беларускай культуры ў Латвіі”.

Гасцей і ўдзельнікаў кірмашу вітае Амбасадар Васіль Марковіч

А Генеральны консул Беларусі
ўДаўгаўпілсеУладзімірКлімаў,
вітаючыкірмаш,адзначыў:свя
та ўжо мае сваё імя, з кожным
годампрыцягваеўсёбольшгле
дачоў і ўдзельнікаў, а значыць,
у форума — вялікая будучыня.
Аташэ Генконсульства Расіі ў
ДаўгаўпілсеУладзіслаўБалакін
выказаўдобрыяпажаданніфес
тывалю, адзначыў: “Нас шмат
штопаядноўвае”.
Яркая тэатралізаванаму
зычная імпрэза пачалася! Усе
творчыя гурты ЦБК (народнай
песні “Купалінка”, танцаваль
ны “Лянок”, харавая капэла
“Спадчына”, вакальны “Пра
лескі”,дзіцячаястудыя“Скарб
ніца”) прадставілі песні й тан
цы,якіячаргавалісяневялікімі
гумарыстычнымі сцэнкамі ад
тэатральнайстудыі“Паўлінка”.
Затым эстафету падхапілі ама
тарскіябеларускіягуртызЛат
галіі:“Узоры”зЛіван,“Завіру
ха”зЕкабпілса,“Рабінушка”з
Прэйляў, “Народная студыя” з

Дагды. За імі пайшлі прыбал
тыйскія госці — пастаянны
ўдзельніккірмашуСяргейШа
бадалаў з Вісагінаса (Літва) і
дуэт “Спадкі” з Эстоніі — ён
упершыню выступіў на кірма
шы й заваяваў залу сваім ака
пэльнымспевам.
Асабліваяркіяфарбыўроз
накаляровую фестывальную
палітру ўнеслі даўнія нашы
сябры з Беларусі: трыа Да
р’і Шук, Яўгеніі Шук ды Іга
ра Мятлы з Мёраў, артысты

гуртоў “Княжыч” і “Полацкі
Зьвяз” (яны з Полацка пры
везлі непаўторыя аўтэнтыч
ныя песні, спевы пад дуду).
Ну й, вядома ж, выкупаўся
ў апладысментах узорны ва
кальнахарэаграфічны
гурт
“Камарыкі”зНаваполацка,які
заваяваўгледачоўналеташнім
фэсце: яркі, звонкі, самабыт
ны, здольны захапіць любога
гледача.Творчыянумары“Ка
марыкаў” ствараюць асаблівы
нацыянальны каларыт. Зала
разпораз выбухала й крыкамі
“Брава” пасля вясёлых танцаў
дызвонкіхпераліўныхгаласоў
юныхталентаў,якіянібыпыр
халінасцэне.
Дзве гадзіны канцэрта пра
ляцелі — а гледачам хацелася
прадаўжэння. Доўга не адпус
калі артыстаў, стоячы слухалі
й падпявалі песню “Беларускі
дом” (словы С.Валодзькі, му
зыкаА.Рудзя),патрадыцыівы
кананайуфіналегалаканцэрта.
Фэсткірмаш музыкі, песні,
танцазавяршыўся.Ёндаўмаг
чымасцьубачыцьнекаторыяна
родныятрадыцыійкаштоўнас

ці, якія многімі народамі свету
ўжострачаны.
У плыні “Беларускага кір
машу ў Даўгаўпілсе” ў ЦБК
5 кастрычніка быў вернісаж:
унасда30лістапададэманстру
юцца карціны Вэлты Лоцэ, вы
ставамаеназву“Мілыявобразы
роднагакраю”.Адначасовапрай
шла й прэзентацыя дыска пе
сень “Хай шчаслівы ўсе будуць
на зямлі” на словы Станіслава
Валодзькі ў выкананні саліста
СяргеяШабадалава(Вісагінас).
Наступны кірмаш будзе
юбілейным, дзясятым па ліку.
Маем спадзеў, што ён паяднае
беларускія аматарскія гурты
прыбалтыйскага рэгіёну: Лат
віі, Літвы, Эстоніі, Польшчы,
Расіі,атаксамаБеларусі.Тэмай
кірмашубудзеталака,гэтазна
чыцьсумеснаястваральнаяпра
ца.Уталацэ—сіла!Дзякуючы
творчай талацэ “Беларускі кір
машуДаўгаўпілсе”сазводнага
канцэрта ператварыўся ў брэн
давыфэст.
МарыяПамецька,
метадысткаЦэнтрабеларускай
культуры,г.Даўгаўпілс

Адрэдакцыі.УперапісцызЖаннайРаманоўскаймызвярнуліяеўвагу:сёлетаўчасопісе“Бе
ларусь.Belarus”(№№6,7,8—2019)надрукаванап’есаАляксеяДударава“Непакідаймяне...”.Вы
даннеўваходзіць,якінашагазета,уВыдавецкідом“Звязда”,напарталеВДвыстаўляюццаПДФкі
нумароўчасопіса.Жаннаўдакладніла:“ПраАляксеяДударававедаю.МыўкрасавікуўМінскубылі
наспектаклі“Калізаўтраняма”паягоп’есеўРэспубліканскімтэатрыбеларускайдраматургіі.А
ўчэрвеніякразбыліўДуброўненафестывалі—зДубровеншчыныродам,тамігасцяваўвядомы
драматург.Танцорынашытрапілінаспектакль“Непакідаймяне...”зАляксеемДударавым:ёніграў
ролюПалкоўніка.Яжсаспявачкамібыланаканцэрце.ШтоўМінску,штоўДуброўненашыжан
чынывыходзіліззалызаплаканымі,казалі:“Ужотолькідзелятакогаспектаклятрэбабылоехаць!”.
Ідэяпрагастролітэатрада75годдзяПерамогіцікавая—падумаем”.Дарэчы,прафэст“Дняпроўскія
галасыўДуброўне”ёсцьтэкстнасайцеЦБК:http://bkc.daugavpіls.lv/be/11newsru/325naberagakh
dnyapraguchalіbelaruskіyapesnіzlatvіі.

Дааўтэнтычнайхатыўбела
русаўсённявялікаяцікаўнасць.
У яе стылі афармляюцца кафэ,
аграсядзібы,праўладкаванасць
хат расказваюць школьныя му
зеі, будуюцца й цэлыя вёскі з
самабытнымжыллёмдляадпа
чынку. Мы ж гутарым з чала
векам, які пачаў цікавіцца бе
ларускай хатай гадоў 30 таму,
прычым з вялікім навуковым
імпэтам. Якаў Ленсу, загадчык
кафедрытэорыідыгісторыіды
зайну Беларускай дзяржаўнай
акадэміі мастацтваў, кандыдат
мастацтвазнаўства, у прамым
сэнсесловавывучыўяеўсеку
ты, сакральныя цэнтры. Напі
саў шмат навуковых прац пра
сімволікуакнайпарога,вызна
чыўмесцахатыўцэлымСусве
це…Іпрадаўжаесваевышукі.
Раней прафесійныя інтарэ
сы Якава Юр’евіча датычыліся
выключнапрамысловагадызай
ну,ітолькізахапленнебеларус
кай народнай культурай дапа
магло яму заняцца навуковымі
даследаванняміўіншымкірун
ку.СённяўАкадэміімастацтваў
длябудучыхдызайнераўёнвы
кладае новы прадмет — семі
ётыку:гэтадаследаваннезнакаў
і знакавых сістэм прадметнага
асяроддзя.ЯкаўЛенсуглыбока
аналізуе,якствараўсяпрадмет
нысветадпершабытныхчасоў
і па нашы дні. Прычым бела
рускаепрадметнаеасяроддзеён
разглядаеўкантэксцесусветнай
матэрыяльнамастацкайкульту
ры. З дакладамі навуковец вы
ступае на канферэнцыях у Бе
ларусі,Латвіі,ваУкраіне.
—Якаў Юр’евіч, не сак
рэт, што ў беларускіх трады
цыйных вёсках і сёння хаты
ўладкаваны амаль гэтак жа,
як і раней. Але адчуваецца
павышанаяцікаўнасцьмена
вітадааўтэнтычнагажылля,
і шмат пры тым гаворыцца
пра мінулае. Чым той досвед
каштоўны?
—Так,некаторыяхатыўвёс
кахісённямаюцьтакіжпрын
цыппабудовы,якіаўтэнтычнае
жыллё беларусаў у мінулым.
Скажам, ёсць вялікая печ. Тым
не менш традыцыйная бела
рускаяхатабылапабудаванапа
правілах,уасновеякіхмаюцца
пэўныясімвалы,спалучаныяса
светапоглядам беларусаў. Таму
аўтэнтычнуюхатувартаўсяляк
захоўваць,вывучаць.
—На мой погляд, любы
музей,калісабрацьуімаўтэн
тычныяхаты,усёжнезможа
даць столькі ўражанняў, як
рэальнае жыццё ў іх, з паў
сядзённым побытам. Ці па
шчасціла вам, як вандравалі
па вёсках, на свае вочы па
бачыць аўтэнтычную бела
рускую хату, якая служыла б
яшчэгаспадарам?
—Удзяцінствебачыўтакія
хаты,каліўлеткузбацькаміад
пачываўувёсцы.Студэнтамтэ
атральнамастацкага інстытута
любіўхадзіцьпавёскахізама
лёўваць пейзажы. Памятаю, як
падышоў да адной экзатычнай
хаты,якаяпахіліласяадчасу…
Нечакана выйшла з яе бабуля.
Пачалагараваць:хатазбудавана
ўканцыXІXстагоддзя,рамонт
патрэбен.Усярэдзінеязмогуба
чыць“чырвоныкут”,ваколста
лабылілавы,убудаваныяўсце
ны,ляўваходу—печ.Гэтабыў
недзе1967год.
—Вы прытрымліваецеся
думкі,штожыллёрозныхна
родаўумінулымхоцьіадроз

ніваласяпаканструкцыі,але
было падобным, скажам так,
пасветапоглядныхмеркаван
няхжыхароў.Якімжачынам
беларуская хата можа быць
падобнай, напрыклад, да ка
захскайюрты?
—Ва ўсіх сваіх навуковых
працах я імкнуся даказаць, што
светапоглядныяўяўленнібелару
саўудачыненнідажылляўпісва
юцца ў агульнасветапоглядныя
прадстаўленні розных іншых
народаўмінулыхэпох.Напрык
лад,ідляславян,ідляўсходніх
народаў было ўласціва разгля
даць сваё жыллё як паменша
нуюмадэльСусвету,своеасаблі
вымікракосм,дзеіснуечалавек
з яго бліжэйшым акружэннем.
Напрылад, казахі лічылі юрту
сваю“мікракосмам”ззавоблач
нымі вышынямі, зямным жыц
цём і падземнымі сутарэннямі.

—І як сябе пачуваў бела
рускі селянін у сваім такім
“маленькімсусвеце”?
—Якнідзіўнатоеможапа
даццанам,алежаданнеадгара
дзіцца ад навакольнага свету ў
беларусаўбыловельмімоцным.
Нашыпродківерылі:жыллёмо
жа абараніць сям’ю ад розных
варожыхцёмныхсіл.Лічылася,
штосцены,падлога,даххаты—
моцная мяжа, якую нячыстая
сіла не можа пераадолець, каб
нашкодзіцьгаспадарам.Авось
дзверы,вокны,наадварот,“сла
быя месцы” ў той абароне. Та
му вокны аздабляліся рознымі
сімвалічнымі выявамі сонца,
на дзвярах ці над імі вешалася
падкова.Умногіххатахклямка
дзвярэй наўмысна выконвала
ся ў выглядзе вужыкаабярэга.
Длябеларусаў,уадрозненнеад
украінцаў,небылохарактэрным
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—Я спадзяюся, што даў
нейшы беларус хоць і ста
раўся адгарадзіцца ад нава
кольнагаасяроддзя,дыўсёж
немеўнамерупарвацьсувязі
зусімСусветам?
—Менавітакабнезгубіцца
ўцэлымСусвеце,чалавекіжа
даў зразумець сваё становішча
ў прасторы. З’арыентавацца ж
дапамагала так званая дыяга
наль “печ — чырвоны кут”:
печ, як правіла, знаходзілася ў
паўночназаходнім напрамку,
ачырвоныкутабопокуць—ва
ўсходнепаўднёвым.
—Наколькі я ведаю, печ
і покуць якраз і былі ў хаце
сакральнымі цэнтрамі, якія
давалі чалавеку жыццядзей
нуюэнергію?
—Сапраўды, ва ўсходне
славянскім жыллі XІX — па
чаткуХХст.былідвасакраль

У роднай хаце —
увесь Сусвет
Беларуская сялянская хата ў даўнія часы давала
сваім гаспадарам не толькі прытулак,
але й падмацоўвала іх духоўныя сілы

У самым яе версе спецыяльна
пакідалі невялікую адтуліну,
празякуюможнабылоназіраць
зарухамсонцаізоракнанябёсах
ідакладнавызначацьбакісвету.
Беларусы таксама ўспрымалі
жылуютэрыторыюхатыякзям
нысвет,дзепадлога—ўрадлівая
глеба,гарышча—нябёсы.Ніж
няячасткапрасторыжылля,што
ніжэй узроўню сядзенняў, атае
самлялася з падземным светам.
Угэтайчастцыхаты,часцейпад
лаўкамі, пад печкай, жылі, па
водле ўяўленняў сялян, розныя
хатнія нячысцікі, якія ў славян
скай сімволіцы разглядаліся як

Актывісты беларускіх суполак
замежжа нядаўна наведалі
Беларускі дзяржаўны музей
народнай архітэктуры
і побыту ў Азярцы, каб
пабачыць аўтэнтычныя хаты

У хаце беларускага селяніна

жыхарыпадземнагасвету.Раней
у беларускіх хатах не прынята
было будаваць падполле ці су
тарэнне,якоеўрускіхлічылася
падземнымсветам.Прытымсе
лянін не толькі сімвалічна ата
есамляў часткі хаты, рэчы, якія
напаўняліяе,зэлементамісвета
будовы—ёнімкнуўсяўступіць
зіміўпэўныямагічныязносіны,
выклікаць іх прыхільнасць да
сябе, паўплываць на іх у сваю
карысць. Гэта пацвярджаецца
сімвалічнымі рытуаламі, якія
захаваліся ў беларусаў аж да
ХХстагоддзя.

распісвацьсваёжыллёстыліза
ванымі аб’ектамі са знешняга
свету. Чаму? Каб не дапусціць
любыя праявы яго ў сваё ата
чэнне. Беларускія сяляне доўгі
чассупрацьстаялінаватроспісу
куфраў, як тое падабалася на
шым суседзям. Наогул, звычка
распісваць жыллё й прадметы
інтэр’ера ў рускіх, украінцаў,
малдаван і беларусаў з’явілася
толькі з урбанізацыяй, індуст
рыялізацыяй, калі сімвалічная
мяжа паміж навакольным ася
роддземі“маленькімсусветам”
чалавекабылапарушана.

ныяцэнтры:печічырвоныкут.
Печуяўляласяякцэнтрпаган
скі(пакланеннеАгню),ачыр
воны кут — як хрысціянскі,
прычымхраналагічнапершым
цэнтрам стала печ. У беларус
кайхацепершапачаткова,уча
сыязычніцтвапаганства,існа
ваўадзінсакральныцэнтр:печ.
Яна ў гэтай якасці адпавядала
сімвалічнагалоўнамуязычніц
камуэлементусветабудовы—
жыватворнаму Сонцу. Вакол
печы,яксімвалічнагаязычніц
кагацэнтра,ваўяўленнінашых
продкаў,ібудаваўся“маленькі
сусвет”хаты.Алезпрыняццем
хрысціянстваўпродкаўз’явіў
ся ў хаце яшчэ адзін сакраль
ны цэнтр — чырвоны кут, по
куць.Утымкуцебыліабразы,
малельныя кнігі, свянцоныя
свечкі…Покуць,другіпахра
налогіі сакральны цэнтр хаты,
якіпеч,атрымліваесэнссвят
ла, сонца, але не ў паганскім
разуменні свяшчэннага Агню,
астановіццаўвасабленнемБо
жага святла і ўсяго добрага.
Такімчынам,убеларускайха
це можна вылучыць некалькі
сакральныхцэнтраў.
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СВЕТАПОГЛЯД

Якаў Ленсу

—Учырвонымкуцестаяў
стол.Ёнтаксамалічыўсясак
ральным?
—З цягам часу стол набыў
самастойнае значэнне за кошт
знаходжання ў покуці. Ён узяў
на сябе ролю цэнтра сімваліч
най мадэлі Сусвету — ролю
Зямлі,ваколякой,паводлеўяў
ленняўпродкаў,рухаласяўсёў
космасе. Менавіта Зямлю яны
ўспрымалі цэнтрам Сусвету.
Гэтапацвярджаюцьізапісыбе
ларускага этнографа й фальк
ларыста Аляксандра Сержпу
тоўскага, зробленыя з вуснаў
сялян: “Зямля стаіць пасярод
свету,асонейкаймесяцходзяць
кругомдысвецяць,якімБогвя
леў”. Нездарма на Каляды над
сталом заўсёды вешаўся “са
ламяны павук”, які ўвасабляў
Сонца над зямлёй. Нават у гэ
тай акалічнасці можна заўва
жыць касмічную сувязь. Дарэ
чы,узвычайныядністолстаяў
непакрытым, і толькі на святы
наімз’яўляўсяабрусціручнік.
—Цікожныгосцьмоглёг
ка патрапіць у чырвоны кут
застол?
—Раней хату на функцы
янальныя зоны падзялялі, як
ні дзіўна тое нам чуць, бэлькі
на столі. Першая, што бліжэй
да ўваходу, аддзяляла прастору
“длячужых”.Нязваныягосцівы
мушаны былі, як кажуць, “тап
таццалядзвярэй”.Прастораміж
першай і другой бэлькамі пры
значалася для гаспадароў, там
стаялі кросны. За другой бэль
кай,бліжэйдавокнаў,учырво
нымкуце,дзестаяўстол,было
святое месца. У звычайныя дні
чужых туды не пускалі. Толькі
насвятазасталомзбіралісяда
рагіядлягаспадарагосці.
—Чаму беларуская хата
настолькі цікавая сёння для
дызайнераў?
—Ужо неаднойчы ўздыма
лася пытанне наконт якасцяў
сучаснага дызайну. Ёсць мер
каванне,штоёнможаатрымаць
прызнаннеўсвецедзякуючына
цыянальным рысам, што й вы
лучаефінскідыяпонскідызайн.
Беларускімдызайнерамтаксама
вартавывучацьнародныякарані
прадметнагасвету,кабтварыць
арыгінальна,самабытна.
—Якдумаеце,цімагчыма
нашым супляменнікам, жы
вучы за мяжой, будаваць бе
ларускіяхаты—якмузейныя
асяродкі,алепаўсіхправілах
традыцыйнайзабудовы?
—Я ведаю: многім белару
самзамяжойцікавыятрадыцыі
продкаў, яны цікавяцца сімво
лікай прадметнага свету — ве
ды ж такія перадаюцца з пака
лення ў пакаленне. Жывучы ў
іншымнацыянальнымасяродку,
варта кожнаму імкнуцца далу
чыцца да роднай культуры, каб
глыбейадчуцьсваекарані.Той
хаты будаваць можна. Было б
жаданне!Тадыўсёатрымаецца.
ГаннаЛагун.
Фотааўтара.
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ЛІНІЯ ЛЁСУ

Ад Гомеля праз Крым — на Поўнач
На літаратурным свяце “КрымБукФест-2019”, што ў пяты раз прайшоў у Сімферопалі,
журналістка-беларуска Дзіна Шаўчэнка правяла цікавую творчую сустрэчу
Ладзіўся фестываль пад па
транатам Мінкультуры Рэспуб
лікі Крым 11–12 верасня ў яе
сталіцы.СвятапрайшлоўКрым
скай рэспубліканскай універ
сальнай навуковай бібліятэцы
імяІванаФранкапрыпадтрым
цыАдміністрацыігорадаСімфе
ропаля.Суарганізатарамісталій
рэгіянальныя творчыя саюзы,
грамадскіясуполкіКрыма.
Сонечным днём праходзі
ла цырымонія адкрыцця ля га
лоўнага ўваходу ў Цэнтраль
ную бібліятэку Крыма. Былі
на свяце прадстаўнікі органаў
улады,СМІ,вядучыхкрымскіх
выдавецтваў, шматлікія госці,
паэты, празаікі, барды. Адкры
вала імпрэзу Міністр культуры
Крыма Арына Навасельская, з
вітальнай прамовай выступіў
дэпутат, член камітэта Дзярж
савета РК першага склікання
АнатольЖылін.Поўніўсяфес
тывальяркіміпадзеямі,цёплы
місустрэчамізцікавымілюдзь
мі. Хоць паўсюль было шумна
йшматлюдна,дыбеларусылёг
ка знаходзілі “сваё рэчышча”:
на“АлеідрукаваныхСМІ”дзве
палаткіўпрыгожвалібеларускія
сцяжкі,плакаты,вокладкічасо
піса“Крым—Беларусь”.
У спеўнай плыні свята мы
распазнавалі й нашыя, бела
рускія песні. У прыватнасці,
на фестывальнай эстрадзе ва
кальны ансамбль “Поющие
сердца” (кіраўнік А.Дудараў)
з Цэнтра эстраднага мастацтва
Сімферопаля спяваў беларус
кую народную “Купалінку” ды
сучасную “Сінявокая” (музыка
Яўгена Алейніка, словы Юліі
Быкавай). Атмасфера фестыва
лю — светлая, урачыстая. Хо
рашанаімсустракаццазземля
камі,дзяліццанавінамі.Столькі
размоў,эмоцый,штойнераспа
чацьнекаторычаспазначануюў
праграмефэстутворчуюсустрэ
чуззаснавальніцай,выдаўцомі
галоўнымрэдактарамчасопісаў
“Крым—Беларусь”,“Крым—
Север”(якомусёлета10гадоў!)
Дзінай Шаўчэнкай. Чацвёрты
ўжоразураджэнкаГомеляпрэ
зентавала выданні на “Крым

БукФэсце”.Традыцыя!Сустрэ
чы ўжо — як беларускае свята
зразмоваміпраБацькаўшчыну,
весткізяе,пражыццёбеларус
кіхсуполакКрыма.
На гэты раз Дзіна Шаўчэн
ка, якая ўзначальвае Беларус
кую нацыянальнакультурную
аўтаномію“Крым—Беларусь”
у Еўпаторыі, шмат гаварыла
прапублікацыіўгазеце“Голас
Радзімы”. Выданне “ў папя
ровым фармаце” толькі сёле
та па пошце пачалі дасылаць
у Еўпаторыю з Мінска — бо
журналістка пачала з газетай
супрацоўнічаць. Дзіне імпа
нуе, што гэта — газета пра

длятых,хтоіўзамежжыхоча
працавацьнакарысцьБеларусі.
Чытаеш загалоўкі, падзагалоў
кі—аўжозразумела,прашто
пойдзе размова. Гэта сучасна,
урытмахчасу.Мынібытаста
новімсясаўдзельнікамірозных
падзейпразчытаннегазеты”.
Тут жа можна было пагар
таць і нумары выдання. Дзіна
рэкамендавала супляменнікам
праглядаць “Голас Радзімы”
хоць бы ў інтэрнэце — каб
зберагаць духоўную повязь з
Бацькаўшчынай. А таксама й
супрацоўнічаць з выданнем:
тады пра беларускія справы ў
замежжы будзе большы розга

Дзіна Шаўчэнка з артысткамі ансамбля “Поющие сердца”

жыццё беларусаў, і не толькі
на Бацькаўшчыне — у розных
краінах. Апавядае пра лёсы
розных людзей, справы супо
лак, тэндэнцыі ў жыцці бела
рускагаграмадства.“Здавалася
б, тэмы розныя, але знойдзена
стваральнікамі газеты даверлі
вая танальнасць аповеду, пра
сякнутаўсёвялікайлюбоўюда
Беларусі,традыцыйпродкаў—
і цэльна ўспрымаюцца нума
ры! — дзялілася ўражаннямі
Дзіна Шаўчэнка.— Да таго ж
якаягэтазаўсёдыасалода:тры
мацьурукахрэальную,папяро
вуювестачкузБацькаўшчыны!
Анетолькібачыцьтэкстнаэк
ранеманітора.Пэўна,ранаяшчэ
ставіцькрыжнадрукаваныхвы
даннях—электронныяжнеда
носяць пахі з Радзімы. Пікселі
такпальцамінеадчуеш,якпа
перу.Газетавыбудаванацікава,
у ёй шмат карыснага досведу

ЛІТАРАТУРНЫЯ КАНТАКТЫ

Помнік Махтумкулі ў Ашхабадзе.
Скульптар — беларус Віктар Папоў

лас: “З ручайкоў, з малых рэ
чак — нашых паведамленняў
у рэдакцыю — узнікае паўна
водная рака газеты: з вялікімі
ды маленькімі хвалямі падзей
і навін”. (А мы б яшчэ дадалі:
так ствараецца Беларускі Ма
цярык — свет, напоўнены бе
ларускімі справамі, думкамі,
памкненнямі, дасягненнямі…
Беларускімдухам.—Рэд.)
На “беларускай пляцоўцы”
фэсту выступіў і член камітэта
Дзяржсавета Крыма па культу
рыйпытанняхаховыкультурнай
спадчыны першага склікання,
намеснікстаршыні“Русскойоб
щины Крыма” Анатоль Жылін.
Ён прызнаўся, што зберагае, пе
рачытвае ўсе нумары часопіса
“Крым — Беларусь”: “Выхад
чарговаганумара—гэтазаўсёды
падзея.19гадоўДзінаШаўчэнка
рабіла выданне “Крым — Бела
русь”, а разам з ім “рабілася” ж

ісама.Набылавялікідосведар
ганізатарскай,журналісцкайпра
цы”.НадумкуАнатоляАляксее
віча,любоўдаАйчыныкожнага
чалавекаўзвышае,узмацняе,ілёс
беларускізГомеля—красамоўна
пра тое сведчыць. А трывалыя
повязізроднайзямлёй,яелюдзь
мі,жаданнебыцьзіміаднымцэ
лым нават на адлегласці — гэта
вельмі дапамагае Дзіне, дачцэ
франтавіка, у жыцці, у працы,
утворчасці”.
Чаму, аднак, журналістка,
столькі гадоў верная беларус
кай тэме, пачала выдаваць ча
сопіс“Крым—Север”.Пратое
ДзінаШаўчэнкаўчасетворчай
сустрэчы на “КрымБукФэс
це2019” разважала так: “Ка
жуць людзі: усяму свой час…
Вельмімарылаяўюнацтвепі
саць пра Поўнач. І так стала
сясклалася, што цяпло Крыма
іхоладПоўначыўтварылімоц
нае сілавое поле — вось таму
новаевыданнейаказаласяжыц
цяздольным. Такое адчуванне,
нібыта я будую своеасаблівы
мост паміж рознымі людзьмі,
рэгіёнамі, культурамі. Гэта ж
цікава — вельмі! А часопісу
ўжо10гадоў!Вы,можа,непа
верыце, а першаштуршок, каб
“адкрылася”маялюбоўдаПоў
начы,зрабіламалоемаманцяня.
У1977годзепашчасціламнеяго
ўбачыць: таго, што быў зной
дзеныўМагаданскайвобласці.
Я была студэнткай факультэ
та журналістыкі Беларускага
дзяржуніверсітэта, прачытала
пра дзіўную знаходку і вельмі
тым захапілася. Ды так моцна,
штобацькіпадарылімнепада
рожжанаКалыму!”Янанеўза
баве апынулася ў Сусуманскім
раёне, пабачыла месца (велі
зарную яму), у якую маманця
няправаліласяшматстагоддзяў
таму. Уявіла сабе, як той ішоў
па зямлі… Малы зусім, наіў
ны,спазнаваўтолькісвет.Івось
так няўдала закончылася тое
яго падарожжа — і… пачалася
вандроўкаўчасе!Апразтыся
чагоддзіўвярхоўяхКалымы,ля
ручая выявілі сенсацыйную па
захаванасці знаходку — цела

выкапнёвагамаманта,якогапо
тымназваліДзіма.НуаДзіма,
жартавала журналістка, паклі
каўдасябеДзіну…
Натворчайсустрэчыгалоў
ная рэдактарка дарыла гасцям,
сябрамсвежыянумарычасопі
са. І свае вершы “ў тэму” чы
талісябрыСаюзапісьменнікаў
Расіі,аўтарызборнікаўвершаў
Сяргей Аўчарэнка й Вольга
Бандарэнка з Еўпаторыі. Яшчэ
гаварылі проста “за жыццё”,
перабіраліўпамяціпадзеіміну
лых“КрымБукФэстаў”,прадзі
восныпрацэстворчасці.Усяб
роўскайразмовепаўдзельнічалі
старшыня рэгіянальнай Нацы
янальнакультурнай аўтаноміі
“Беларусы Крыма” Раман Чаг
рынец, старшыні мясцовых
беларускіх нацыянальнакуль
турных аўтаномій “Землякі”
Аляксандр Сандрыгайла (Сім
феропаль) і “Радзіма” Андрэй
Капыціч (Сімферопальскі ра
ён), а таксама Ігар Класоўскі,
Людміла Айзенштэйн, Ляні
на Лапонава, Тамара Пухаль
ская, Алена Кірыенка, Сяргей
Коршыкаў, Ларыса Фацеева,
Валянціна Бурдуленка, Ула
дзімір Зубкоўскі. На сустрэчы
панаваў дух узаемнага даверу,
прыязнасці. Мы, сабраўшыся
разам,шчасцемеліпагаварыць
пра Беларусь, пра тэндэнцыі ў
працы сучасных СМІ. Адчува
лася, што ўсе на сустрэчы —
проста “прафесійныя” чыта
чы!Аўрэшцеўсмешкарадасці
асвяцілатварДзіныШаўчэнкі,
калі землякісупляменнікі да
рылі ёй восеньскія кветкі: як
узнагародузатворчасць,завя
лікую жыццёвую актыўнасць і
аптымізм.
ЗінаідаЗдараўцова,
г.Еўпаторыя

У Туркменістане — пра шляхту і не толькі
Адзін з сёлетніх нумароў
туркменскага літаратурнамастацкага часопіса “Гарагум”
(“Каракумы”) выйшаў з падборкай
твораў беларускіх пісьменнікаў
У Туркменістана й Беларусі складва
юцца добрыя сяброўскія стасункі ў га
ліне мастацкай літаратуры. Туркменскія
аўтарыдрукуюццаўперакладзенабела
рускуюмову.Апрозу,паэзіюбеларускіх
літаратараў—яккласікаў,такісучасні
каў — апошнім часам часта змяшчаюць
на старонках туркменскай перыёдыкі.
Вось і ў сёлетнім лютаўскім нумары лі
таратурнамастацкага часопіса “Гара
гум”(“Каракумы”)змешчаны“беларускі
выпуск”. Цыкл “Шляхецкія апавяданні”
Людмілы Рублеўскай пераклала Бягуль
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Анабаева, а вершы Валерыі РадуньСа
ротнік—ЧэменАннабердыева.
Прадстаўленне беларускай літаратуры
натуркменскаймове—добраятрадыцыя
ідлячасопіса“Дуньяэдэбіяты”(“Сусвет
ная літаратура”). Пачынаючы з 2012 года
настаронкахвыданняз’явілісяўперакла
дзенатуркменскуюмовуапавяданнеЯкуба
Коласа(перакладчыца—АгульгазельШа
гулыева), аповесць Алега Ждана “Прын
цэса” (перакладчык — Аразмурат Тачма
медаў). Друкаваліся вершы Янкі Купалы,
МаксімаТанка,НілаГілевіча,АдамаШос
така,МіколыМятліцкага,іншыхбеларускіх
паэтаў.Надпераўвасабленняміпаэтычных
твораў на туркменскую працавалі Набат
куліРэджэпаўіСейітмурадГельдыеў.Зін
тэрв’юўчасопісевыступаламаладаябела
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руская пісьменніца Юлія Алейчанка, якая
пабывалаўАшхабадзе.Неаднойчы“Дунья
эдэбіяты” друкаваў гутаркі з Алесем Кар
люкевічам на тэму беларускатуркменскіх
літаратурных сувязяў. У часопісе выйшлі
таксама ўспаміны беларускага літаратара
пратуркменскіхпісьменнікаўКерымаКур
банняпесава, Каюма Тангрыкуліева, Кака
лыБердыевадыіншых(перакладнатурк
менскую—АннакгаАтаеў).
Як бачым, прастора ўяўленняў пра
беларускую літаратуру ў Туркменістане
пашыраецца. І як блізкая перспектыва
відавочнымпадаеццавыданнеўАшхаба
дзеновыхкалектыўныхзборнікаў—каб
прадставіцьтуркменскімчытачамсучас
нуюбеларускуюпаэзіюдыпрозу.
СяргейШычко
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