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Вечныя каштоўнасці

...І шчасця ў жыцці сямейным

Аповед пра беларускую сям’ю Падкарытавых з прадмесця Цюмені, якая не згубілася
на сібірскіх прасторах і ўдалечыні ад Бацькаўшчыны зберагае традыцыі продкаў
Пра знакавую падзею паведамляла га
зета “Голас Радзімы”: сям’я Станіслава і
Надзеі Падкарытавых прызнана лепшай
па выніках Усерасійскага конкурсу “Сям’я
года — 2019” (“Расійская сям’я з беларус
кімі традыцыямі”. — ГР, 15.11.2017). Пад
Каляды, Навагоднія святы мы часта жадаем
родным, блізкім, знаёмым сярод іншых да
бротаў і шчасця ў сямейным жыцці. Якое
(з гадамі разумеем…) не заўсёды салодкае
й простае, нібы карамелькі ў дзяцінстве. І
гэтыя нататкі — спроба разгледзець-зра
зумець, як сваё сямейнае шчасце разумна
выбудоўваць: бо з неба ж не падае, і Дзед
Мароз яго нікому не прыносіць...
Станіслаў плюс Надзея
Сям’я Падкарытавых увайшла ў лік пе
раможцаў Усерасійскага конкурсу ў намі
нацыі “Шматдзетная сям’я”. Станіслаў і
Надзея выхоўваюць пяцярых дзяцей: крэў
ных Ангеліну (18 гадоў), Алёшу (15), Ма
рыю (8) і прыёмных Мікіту (10), Антошку
(5). Разам яны ўжо 24 гады, а пазнаёміліся ў
Лангепасе Ханты-Мансійскай аўтаномнай
акругі — Югра (тэрытарыяльна ўключа
на ў склад Цюменьскай вобласці). Дарэчы,
горад нафтавікоў на вечнай мерзлаце, між
лясоў і балот, пры поўнай адсутнасці дарог
пачынаючы з 1979 года будавалі якраз бе
ларусы: такую задачу паставіла кіраўніц
тва СССР перад будаўнікамі БССР. “Можна
сказаць: нас пазнаёміў Лангепас, — згадвае
Надзея. — Дзякуючы таму, што бацькі пры
ехалі ў гэты горад, мы з Станіславам су
стрэліся. Пачалі сябраваць яшчэ ў школе.
Я нарадзілася ў беларускім горадзе Бабруй
ску. Бацькі, Марыя і Мікалай Піскуны — ка
рэнныя беларусы. Калі ў 1986‑м здарылася
Чарнобыльская аварыя, бацька працаваў у

Сям’я Падкарытавых ў Маскве. Нацыянальныя беларускія строі ўсім да твару.

Лангепасе, вырашыў сям’ю забраць да сябе.
Так і пачалі абжывацца на Поўначы”.
Станіслаў нарадзіўся ў Чэлябінскай воб
ласці, таксама з бацькамі прыехаў у Лан
гепас. У 10‑м класе ён перавёўся ў экспе
рыментальную школу № 6, дзе вучылася
Надзея, толькі ў іншы клас. І ў той год якраз
дырэктарка вырашыла адправіць дзесяці
класнікаў у Пяцігорск: паглядзець, як сумя
шчаецца працэс навучання ды аздараўлення.
Там Станіслаў і Надзея й “сутыкнуліся лоб
у лоб”. Дружба пачалася ўжо ў Лангепасе.
Быў год расстання: Станіслаў паступіў ву
чыцца ў ВНУ і з’ехаў. “А потым Стас прадаў
са свайго матацыкла нейкую запчастку — і
на тыя грошы купіў два сярэбраныя коль
цы”, — з цеплынёй згадвае Надзея высака

родны ўчынак мужа. Яны далі адзін аднаму
клятву кахання й вернасці на ўсё жыццё. І
што заставалася бацькам? Сказалі: “Жані
цеся!”. Па 18 з паловай гадоў было ім, калі
сталі мужам і жонкай.
Две палавінкі аднаго цэлага
Яны атрымалі юрыдычную адукацыю,
стварылі свой бізнес. Здавалася б, усё як у
людзей, толькі дзетак у маладой сям’і не
было. Спецыялісты, правёўшы аналіз ДНК,
меркавалі: муж і жонка вельмі падобныя ге
нетычна — як палавінкі аднаго цэлага, мож
на сказаць, яны як брат і сястра. Таму, казалі,
не можа ў іх быць дзяцей. Але, нягледзячы
на такія “бязнадзейныя” заключэнні, дзеці ў
іх з’явіліся! ➔ Стар. 4

Навагодні кур’ер

Кнігі з Мінска —
беларусам
замежжа
Шэсць бібліятэчак,
скамплектаваных з кніг
беларускіх выдавецтваў,
перадаюцца ў дар суполкам
супляменнікаў, якія
дзейнічаюць у Расіі
Актывісты беларускіх су
полак у суседняй краіне маюць
магчымасць пераканацца: пада
рункі пад Новы год прыносяць
не толькі Дзед Мароз і Снягурка.
Зборы асветніцкай, адукацый
най, краіназнаўчай, беларус
кай мастацкай літаратуры, вы
дадзенай у дзяржвыдавецтвах
Беларусі (а большасць кніг —
на беларускай мове), патрапяць
у хуткім часе ў Расію. Падарункі
атрымаюць: Федэральная нацы
янальна-культурная аўтаномія
“Беларусы Расіі”, Рэгіянальная
грамадска-культурная арганіза
цыя “Нацыянальна-культурная
аўтаномія беларусаў Карэліі”,
Смаленская рэгіянальная гра
мадская арганізацыя “Беларус
кая
нацыянальна-культурная
аўтаномія Смаленскай воблас
ці”, грамадская арганізацыі “Рэ
гіянальная нацыянальна-куль
турная аўтаномія “Беларусы
Растоўскай вобласці”, мясцо
вая грамадская арганізацыя бе
ларусаў г. Казані “Спадчына”,
лабараторыя гісторыі дыяспар
гістарычнага факультэта Мас
коўскага дзяржуніверсітэта імя
М. В. Ламаносава.
Праект рэалізуецца ў плыні
падпраграмы “Беларусы ў све
це” Дзяржпраграмы “Культура
Беларусі” на 2016–2020 гады.
Мікола Берлеж

год малой радзімы

Каардынаты творчасці Юрыя Кур’яновіча
Адразу тры адметныя кнігі 
пісьменніка, перакладчыка, 
даследчыка гісторыі прэзентаваліся 
нядаўна ў Дзяржаўным музеі 
гісторыі беларускай літаратуры
Вечарына “Веліч спадчыны і гонар
літаратуры” прысвячалася творчасці
Юрыя Кур’яновіча. Вядучая Вольга Гу
лева, якая загадвае навукова-экспазіцый
ным аддзелам, нагадала: Юры Уладзі
міравіч — даўні сябра музея. У 2013-м
прэзентавалася там кніга яго перакладаў

з украінскай мовы “Цвітуць сланечні
кі”. На гэты ж раз ажно тры кніжкі аў
тара былі прадстаўлены: “Пятро Франко.
Авіятар, хімік, літаратар”, “Старасвец
кая Лошыца” ды “Тураў. Старажытны і
сучасны”. У шчырай размове паўдзель
нічалі пісьменнікі Навум Гальпяровіч,
Уладзімір Мароз, Алесь Гібок-Гібкоўскі,
Кастусь Цыбульскі, Наталля Кучмель,
Юлія Масарэнка, Мікола Багадзяж. Сва
імі думкамі падзяліліся й літаратура
знаўцы, даследчыкі Анатоль Варабей,
Валеры Герасімаў, Генадзь Кажамякін,
Наталля Давыдзенка, Наталля Семаш
кевіч, вучоныя Алесь Бельскі, Аляксей
Вішнеўскі, Дзяніс Лісейчыкаў. Добрыя
словы пра нястомнага працаўніка й сяб
ра Юрыя казалі кіраўніцы ўкраінскіх
суполак “Ватра”ды “Обрій” — адпавед
на Галіна Калюжная ды Таццяна Струк,
мастацкі кіраўнік Тэатра фальклору

“Матуліна хата” Мікола Ко
таў, прадстаўнікі культур
ных і навучальных устаноў
Беларусі.
Пачалі прэзентацыю
з кнігі, якую беларус
прысвяціў сыну зна
камітага ўкраінскага пісь
менніка Івана Франка, якога
яшчэ называюць ва Украіне
Каменяром. Украінскія сяб
ры выказалі вялікую падзя
ку Юрыю Уладзіміравічу за
грунтоўнае даследаванне.
Звярнулі ўвагу: кніга “Пятро Франко.
Авіятар, хімік, літаратар” — гэта падзея
ў франказнаўстве, і такая праца спрыяе
ўзмацненню ўкраінска-беларускіх куль
турных сувязяў. Дзякуючы Юрыю Кур’
яновічу пра Пятра Франка, які заставаў
ся ў ценю вялікага бацькі, будзе больш
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Новыя кнігі Юрыя Кур’яновіча

вядомай і ў беларускім, і ва ўкраінскім
свеце. На долю Пятра Іванавіча выпала
шмат выпрабаванняў, але таленавіты на
вукоўца-хімік, літаратар, адзін з першых
украінскіх авіятараў ніколі не губляў
нацыян
 альнай годнасці, веры ў высокае
прызначэнне чалавека. ➔ Стар. 6
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Турыстычная карта

Са стужкі навін

Адпачывайце на здароўе!

Інавацыі
ад маладой фармацыі

У санаторыі “Прыазёрны”: рэлакс з навагоднім каларытам

Навошта ляцець у Егіпет, калі
можна змяніць абстаноўку, адпачыць
на здароўе ў Навагодне-Калядную па
ру і ў беларускіх санаторыях? Пуцёўкі
туды на Новы год раскуплены месяцы
за тры таму ці й раней, а пераважная
большасць гасцей (80 %) — расіяне.
Дырэктар Рэспубліканскага цэнтра
па аздараўленні ды санаторна-курорт
ным лячэнні насельніцтва Генадзь
Балбатоўскі расказаў, што навагодні
адпачынак у Беларусі для многіх ра
сіян становіцца такой жа традыцыяй,
як і пераднавагодні паход у лазню:
“За некалькі месяцаў былі забранірава
ны ўсе пуцёўкі, цяпер на 100 % выкуп
лены. Цэны ў сувязі з павышаным по

пытам на такія навагоднія туры крыху
павялічаны. Калі сярэдні кошт адных
сутак у стандартным двухммесцавым
пакоі сёлета быў 57 рублёў 60 капеек,
то на святы — 64 рублі. Сярэдні кошт
святочнага банкета — 135 рублёў. Пу
цёўкі рэалізаваны ў поўным аб’ёме,
санаторыі будуць працаваць у гэтыя
дні з поўнай загрузкай”.
А куды ў асноўным едуць? Самыя
папулярныя ў замежных турыстаў
санаторыі: “Ружанскі” (Брэстчына),
“Азёрны”, “Радон” і “Альфа-Радон”
(Гродзеншчына), “Баравое”, “Ляс
ное” (Віцебшчына), “Прыазёрны”
ды “Спадарожнік” (абодва на возеры
Нарач), “Юнацтва”, “Крыніца” (Мін

шчына), “Світанак” (Магілёўшчына),
“Прыдняпроўскі” ды “Сосны” (Го
мельшчына).
Дарэчы, сёлета ў Беларусі ў санато
рыях адпачыла 230 тысяч замежнікаў.
Мяркуецца, што больш за 220 мільё
наў рублёў заробяць санаторыі ад экс
парту паслуг (летась — 193 мільёны).
Пры тым, падкрэсліў Генадзь Балба
тоўскі, пералік абавязковых медыцын
скіх і аздараўленчых працэдур, якія
ўваходзяць у кошт пуцёўкі, пашыра
ны. Адметна, што ў іншы, не навагодні
час 60 % пуцёвак у здраўніцы, якія па
ступаюць у свабодны продаж, выкуп
ляюць беларусы. Сёлета па іх адпачы
лі, аздаравілася 1,36 мільёна чалавек,
у тым ліку за кошт рэспубліканскага
бюджэту й сродкаў сацстрахавання —
790 тысяч. З іх каля 720 тысяч — дзеці
(бо 80 % вылучаных сродкаў расходу
ецца на іх пуцёўкі ў лагеры ды іншыя
аздараўленчыя ўстановы), астатнія
70 тысяч — дарослыя.
Інваліды І і ІІ груп атрымліва
юць пуцёўкі ў беларускія здраўніцы
бясплатна, іншыя катэгорыі грама
дзян — у залежнасці ад сваіх даходаў.
У сярэднім пенсіян
 еры аплачваюць
20–30 % кошту пуцёўкі, а тыя, хто пра
цуе — 30–40 %. Дарэчы, Рэспублікан
скі цэнтр па аздараўленні насельніц
тва ўжо закупіў пуцёўкі на 2020 год.
Алена Кравец

У Мінску ўшанавалі пераможцаў рэспублі
канскага конкурсу інавацыйных праектаў. Як
адзначыў старшыня Дзяржкаміт эта па навуцы
й тэхналогіях Аляксандр Шумілін, каментую
чы яго вынікі, “сярод фіналістаў пераважаюць
праекты ў ІT-сферы, а таксама ў галіне элект
ронікі й прыборабудавання. Традыцыйныя так
сама біят эхналогіі, аграрны напрамак. З кож
ным годам расце колькасць і якасць праектаў.
У пераможцаў фактычна гатовыя праекты для
ствар эння вытворчасцяў, укаранення ў экано
міку краіны, ёсць дакладныя планы, як на тым
зарабіць”.
sb.by

БЕЛТА

Больш за 6 тысяч замежнікаў сустракаюць навагоднія святы
ў беларускіх санаторыях

Узнагароду атрымлівае Ціхан Маразевіч

Пераможцаў выбралі ў дзвюх асноўных на
мінацыях. Лепшым прызнаны інавацыйны пра
ект па вытворчасці персанальных электрычных
транспартных сродкаў (ТАА “Эка-мотас”). Уз
нагароду за лепшы маладзёжны інавацыйны
праект атрымаў Ціхан Маразевіч, які распра
цаваў праграмна-апаратны комплекс для хутка
га аўтаматычнага гатавання шакаладнай пліткі.
Акрамя пераможцаў, у намінацыях вызначылі
па пяць прызёраў. Аўтары праектаў атрымалі
каштоўныя прызы, грашовыя прэміі. Сярод пе
раможцаў і прызёраў адабраны 8 праектаў для
далейшай камерцыялізацыі.
У 2019 годзе рабочая група конкурсу адабрала
й дапусціла да ўдзелу 135 заявак, з іх у намінацыі
“Лепшы інавацыйны праект” — 54, “Лепшы ма
ладзёжны інавацыйны праект” — 81. У першай
намінацыі ўдзельнікамі могуць быць як юрыдыч
ныя, так і фізічныя асобы, у другой — ёсць аб
межаванне па ўзросце: да 35 гадоў. І, як бачым,
прадстаўнікі маладога пакалення найбольш ак
тыўныя.

юбілей

Усе разам і ў згодзе

Добры ўраджай
на ніве турпаслуг
Пра тое, што Беларусь па выніках 2019 года
можа зарабіць на экспарце турыстычных паслуг
каля 250 мільёнаў долараў, паведаміў журна
лістам БелТА намеснік дыр эктара — начальнік
аддзела планавання ды арганізацыі турысцкай
дзейнасці дэпартамента па турызме Мініст эр
ства спорту й турызму Віталь Грыцэвіч. Пры
тым ён падкрэсліў: тэмпы росту гэтага паказчы
ка за студзень-кастрычнік склалі амаль 115 пра
цэнтаў.
белта

цэнтры дзейнічае больш
за 10 творчых нацыян
 аль
ных калектываў. Вольга
Антоненка дзякавала ўсім
ім за супрацу, за любоў да
Беларусі. Словы прызнан
ня адрасавала й кіраўнікам
дыпмісій розных краін у Бе
ларусі, якія таксама з цэнт
Вольга Антоненка (у цэнтры) на ўрачыстасці
рам у творчай супрацы.
Нагрудным знакам Мінкульту ністра сувязі ды інфарматызацыі Ганны
ры “За ўнёсак у развіццё культуры Рабавай. Настаяцель прыхода ў гонар
Беларусі” ўшанаваны Ян Сычэўскі, Усіх Святых Мінскай епархіі Беларус
старшыня Галоўнага праўлення Бе кай праваслаўнай царквы, пратаіе рэй
ларускага грамадска-культурнага та Фёдар Поўны падараваў Вользе Анто
варыства ў Польшы — ён прыехаў ненцы ікону Свяціцеля Мікалая Цуда
на свята. Такую ж узнагароду атры творца, зрабіў духоўныя настаўленні.
маў Мікалай Логвін, старшыня савета
Святочны канцэрт распачаўся
Аб’яднання беларускіх грамадскіх ар песняй “Каб любіць Беларусь нашу
ганізацый Літвы. Ганаровымі грама мілую”: выконваў яе кіраўнік фальк
тамі Мінкультуры ўшанаваны Георгій лорнага ансамбля “Ватра” Аляксандр
Егіазаран, старшыня Мінскага гарад Валодчанка пад харэаграфічную кам
скога грамадскага армянскага куль пазіцыю ансамбля танца “Дружба” з
турна-асветніцкага таварыства “Айа Гомеля. Шоу-група “Легенды Кавка
стан”, Артур Гоманаў, віцэ-старшыня за” станцавала “Лязгінку”, спявала
аб’яднання “Беларуская цыганская ўладальніца Гран-пры “Беларускай
дыяспара”, Глеб Кудрашоў, дацэнт рамансіяды‑2018” Яўгенія Крохіна.
кафедры журналістыкі Палтаўскага Саліст Вялікага тэатра, японец Така
нацыянальнага педуніверсітэта імя тошы Мачыяма па-майстэрску стан
У. Караленкі, Алена Госцева, мастац цаваў украінскі танец “Гапак”. А як
кая кіраўніца РЦНК. Падзяка Міністра здорава гралі “Нясвіжскія лыжкары”!
культуры аб’яўлена Антаніне Валько, Вясёлыя, энергічныя хлопцы най
старшыні Абшчыны малдаван, Кімі гралі родныя матывы пры дапамозе
Ры, старшыні Асацыяц
 ыі беларускіх драўляных лыжак. “Ветэраны яшчэ
карэйцаў, і Вользе Штокман, стар ў страі” — заявіў пра сябе на імпрэ
шыні Аб’яднання нямецкай зе словамі песні народны вакальны
культуры “Масты” — за ак ансамбль ветэранаў вайны, працы і
тыўнае правядзенне куль Узброеных сіл “Памяць сэрца”, які ў
турных імпрэзаў.
2014‑м стаў лаўрэатам спецыяльнай
Напрыканцы вечарыны прэміі Прэзідэнта дзеячам культуры й
прайшла цырымонія спец мастацтваў.
гашэння мастацкага маркі
Канцэрт атрымаўся на славу. Мая
раванага канверта “25‑год суседка ў глядзельнай зале пахваліла
дзе Рэспубліканскага цэнтра ся: рэдка прапускае канцэрты, якія ла
нацыянальных культур” пры дзіць РЦНК. І заўсёды гэта — яркае,
ўдзеле першай намесніцы шматнацыянальнае шоу.
Міністра культуры Наталлі
Ганна Лагун.
Каларытныя ўдзельніцы святочнай імпрэзы Карчэўскай і намесніцы Мі
Фота: Яўген Памыткін.

Рэспубліканскі цэнтр
нацыянальных культур
адзначыў 25‑годдзе
Святочную імпрэзу з нагоды юбі
лею зладзілі 19 снежня: на Міколу. Фае
ля канферэнц-залы ў Нацыянальнай
бібліят эцы напоўнілі актывісты роз
ных дыяспар у нацыянальных стро
ях, гасцей запрашалі адведаць нацы
янальныя стравы. Працавала выстава
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва
беларускіх майстроў, былі майстаркласы па ткацтве, разьбе па дрэве,
салома- й лозапляценні, кераміцы…
Урачыстасць у канферэнц-зале вяла
сама дырэктарка РЦНК Вольга Ан
тоненка (дарэчы, яна была ў свой час
тэлежурналісткай у Гомелі). А між вы
ступленнямі артыстаў Вольга Віталеў
на коратка расказвала пра дасягненні
цэнтра за 25 гадоў. Дарэчы, і былыя
кіраўнікі цэнтра былі ў зале: Віктар
Мацюшэнка, Уладзіслаў Мантвідас,
Ірына Лемцюгова, Міхаіл Рыбакоў.
Паклікалі на свята лідараў нацыян
 аль
на-культурных суполак, прадстаўнікоў
беларускіх суполак замежжа.
Цяпер у цесным кантакце з цэнт
рам у Беларусі працуюць аб’яднан
ні азербайджанцаў, армян, афганцаў,
грэкаў, грузін, дагестанцаў, яўрэяў,
казахаў, карэйцаў, літоўцаў, малдаван,
немцаў, палесцінцаў, палякаў, рускіх,
татар, башкіраў, туркменаў, украін
цаў, цыганаў, чувашоў, эстонцаў. Пры

Экскурсія па Аўгустоўскім канале

Паводле дадзеных Дзяржпагранкамітэта,
за студзень-лістапад у Беларусь уехала каля
4,5 млн чалавек. Прадстаўнік Мінспорту прагна
зуе, што да канца года будзе да 5 мільёнаў. Віталь
Грыцэвіч адзначыў, што Міністэрства спорту й
турызму падтрымлівае ідэю пашырэння бязвіза
вага рэжыму на ўсе міжнародныя пункты пропус
ку, у тым ліку наземныя.
Падрыхтаваў Іван Ждановіч

кола дзён

Голас Радзімы чацвер, 26 снежня, 2019
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Традыцыі ў горадзе

Чароўны эліксір для Дзеда Мароза
“Прыехала Каляда на белым вазочку” —
на гэты раз і ў Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры

У музеі цікава спраўляюць
беларускія Каляды й Новы год.
Больш за два тыдні ладзяцца ў
будынку, што ў Траецкім прад
месці Мінска, прадстаўленні
для дзяцей, якіх ужо з парога
сустракае “хатняя гаспадыня”
ў нацыян
 альным касцюме: кі
раўніца навукова-асветніцкага
аддзела Эліна Свірыдовіч. Яна
расказвае юным гасцям, што
беларусы не сядзяць склаўшы
рукі, чакаючы Каляд: рыхту
юцца да іх. Трэба ж падворак
падмесці, хату прыбраць, ежу
згатаваць, стол накрыць… І
дзетвары даводзіцца брацца за
працу. Але ж раней калі падво
рак расчышчалі, то і ў снежкі
гулялі. А як хату прыбіралі, то
ёлку ўпрыгожвалі: гуртам ра
білі доўгія гірлянды на яе. А
калі стол накрывалі, то й аб
рус абавязкова засцілалі, пад
яго сенца клалі: этнографы
кажуць — гэта згадка пра на
раджэнне Ісуса ў загоне для
авечак. А на стол розныя стра
вы з клеці даставалі, хлеб і Ка
лядную куццю на яго ставілі.
Эліна Карлаўна расказала,
што куццю павінны абавязко
ва пакаштаваць усе сваякі. Бо
яны збіраюцца за сталом ме
навіта для таго, каб успомніць
добрым словам сваіх продкаў

ды ўсім родам — бачным і ня
бачным — Каляды сустракаць.
Галоўнымі героямі свя
точнай дзеі ў музеі сталі Каза,
Зорканоша, Механоша, а яшчэ
Цыганка, Мядзведзь, Буслік і
Пеўнік. У казачных персана
жаў пераапранаюцца самі дзе
ці — як толькі зойдуць у музей.
Яны ж і ўтвараюць гурт каля
доўшчыкаў: штораз — новы. І
звычайна з ролямі спраўляюцца
вельмі добра. Калядную зорку
выносіць
старац-Зорканоша,
сам жа ён сімвалізуе ў Каляднай
містэрыі сонечны колазварот —
хаджэнне Сонца па крузе. Каза
ў народных абрадах — гэта як
само Жыццё. На Каляды яна ні
быта памірае, а калядоўшчыкі
яе падымаюць, прыгаворваю
чы: “Гаспадынька ідзе, каўбасу
нясе і шмат сала, каб Каза наша
ўстала”…
Прыходзяць на святочныя
імпрэзы ў Музей літаратуры
міфалагічныя й казачныя ге
роі: напрыклад, Нячысцік, які
забраў голас у Дзеда Мароза.
Дзецям трэба пастарацца, каб
адабраць у яго чароўны элік
сір, даць яго Дзеду Марозу — і
тады ён зноў зможа гаварыць.
Так і становяцца госці музея не
проста гледачамі на свяце, а вы
ратавальнікамі Калядаў і Нова

У Каляднай Казы добры кантакт з юнымі гасцямі свята

га года. На Калядных імпрэзах у
музеі сустракаюцца традыцыі з
сучаснасцю, нават Казе з народ
ных абрадаў камфортна быць
побач са Снягуркай. Дзеці вод
зяць карагоды разам з імі, нават

Нячысціка ўзялі ў сваё кола, ка
лі той аддаў ім чароўны эліксір.
Дамоў з прадстаўленняў дзеці
вяртаюцца з Каляднымі зорач
камі, падарункамі ад Дзеда Ма
роза. І з перакананнем, што без

іх непасрэднага ўдзелу свята не
адбылося б.
Тонка, без павучанняў тыя,
хто зладзіў святочна-казач
ную дзею, падводзяць гасцей
да думкі, што да кожнага свя
та трэба рыхтавацца, і што на
родныя святы маюць багатую,
шматзначную сімволіку. Ска
жам, у святкаванні Калядаў,
Новага года шмат рытуаль
ных дзеяў, скіраваных на да
памогу добрым сілам Сусвету,
якія “адказныя” — разам з са
мімі намі — за здароўе, доў
гія гады жыцця, дабрабыт. А
добрае тады бярэцца ў сілу, і
абавязкова здарыцца, калі мы
зычым адзін аднаму добрых
адзнак у школе, добрага зда
роўя, добрых учынкаў.
У Музеі літаратуры маюць
намер ладзіць імпрэзы-прад
стаўленні й да іншых народных
святаў. Яго супрацоўнікі ўжо
распрацавалі тры праграмы:
“Прыехала Каляда на белым
вазочку”, “Зазвінелі жаўран
каў свірэлі” (на свята Гуканне
Вясны) і “Пойдзем разам з намі
святкаваць Купалле”. У планах
яшчэ правесці й свята Багач.
Прычым святкаваць запраша
юць музейшчыкі ўсіх, хто мае
такое жаданне.
Ганна Лагун

Святы ў хаты

весткі з дыяспар

У свеце нараджаецца Любоў

На фэсце ў Вільнюсе

ся з абуджэння, новага цыкла
ў жыцці Зямлі-Маці. Што да
Раства Хрыстовага, то ў нашым
часе на Беларусі прадстаўнікі
розных хрысціянскіх канфесій
адзначаюць яго як 25 снежня,
так і 6 студзеня. Прычым абодва
дні гэтыя — святочныя, выхад
ныя. І цалкам лагічна, што пра
васлаўны фестываль “Рождест
венская Радость” убірае ў сябе
ўсю мазаік у святаў, доўжыц
ца цяпер на памежжы 2019 і
2020 гадоў больш за два тыдні.
Шматаблічны, шматлюдны,
напоўнены ўзвышаным чакан
нем свята Божага Нараджэння
праваслаўны фестываль пра
ходзіць у прасторным Палацы
мастацтва з 21 снежня 2019‑га
па 6 студзеня 2020 года. Ла
дзяць яго, як сведчыць дасланы
ў рэдакцыю прэс-рэліз, сёстры
й браты з Свята-Елісавецін
скага манастыра. Шмат сілаў
obitel-minsk.ru

Вялікі праваслаўны
фестываль
“Рождественская Радость”,
які доўжыцца на пераходзе
гадоў ажно 16 дзён, сабраў
у Мінску вернікаў з 11 краін
Каляды, Новы год, Раство
Хрыстова… У розных культу
рах, традыцыях па-рознаму на
зываюць гэтую таямнічую пару.
Бо ці ж не цуд: калі ў зімовым
свеце ў адну з найдоўгіх начэй
зноў адбываецца паварот Сонца
на вясну. Кажуць, Каляды бе
ларусы адзначалі спрадвеку ў
адзіны пэўны час: якраз у пару
зімовага сонцастаяння. Ніхто
з людзей бо не здольны нешта
перамяніць,
падкруціць-пад
правіць у ходзе нябеснага свя
ціла. Новы ж год, мы ведаем,
у календарах нашых продкаўземляробаў калісьці прыпадаў
і на пару вясновага раўнадзен
ства: тады “ход часу” пачынаў

Сувеніры да святаў на фестывалі-кірмашы знойдзе кожны

прыкладаюць яны, каб зрабіць
адметным, незабыўным кожны
дзень фестывалю. Тое бачна па
яго афішы. Яшчэ з мінулых па
добных фестываляў-кірмашоў
мы ведаем: на іх можна вы
браць для сваіх блізкіх і любі
мых вытанчаныя падарункі:
упрыгажэнні, сувеніры, розныя
прысмакі ды лекавыя зборы з
траў, кнігі, а таксама царкоўныя
рэчы, зробленыя манастырскімі
майстрамі ды таленавітымі ра
меснікамі. На гэты ж раз удзель
нічаюць у фестывалі вернікі з
11 краін: Беларусі, Расіі, Украі
ны, Малдовы, Сербіі, Босніі ды
Герцагавіны, Чарнагорыі, Грэ
цыі, Узбекістана, Палестыны й
Сірыі.
Пачаліся ўжо і доўжацца
сустрэчы з цікавымі людзьмі,
запланаваны таксама розныя
тэматычныя канцэрты. Кожны,
мяркуюць арганізатары, зможа
знайсці на 16‑дзённым фэсты
валі тое, што яму найбольш па
душы. Скажам, у Палацы ма
стацтва ўжо працуе майстэрня
саломапляцення (урокі рамяст
ва дае Ала Сідарава), ёсць май
стар-класы па пескаграфіі (ад
мастачкі Ганны Каштальян),
цестапластыцы (ад педагога
Алены Мамыкінай), па вырабе
ёлачных цацак, лялек, розна
га салодкага смакоцця. Даваў
прадстаўленне “Цар Ірад” Да
машні тэатр “Батлейка”.
Фестываль — гэта й магчы
масць пазнаёміцца з тымі, хто
служыць, жыве, працуе ў Свя
та-Елісавецінскім манастыры.
Іван Іванаў

У шаснаццаты
ўжо раз
у сталіцы
Літвы прайшоў
фестываль
“Песні
памежжа”
Вільнюскі Дом
афіцэраў 16 ліста
пада прымаў фес
тываль, у якім і мне
пашчасціла паў
дзельнічаць: разам
з ансамблем “Узоры” (мастац
кая кіраўніца Яніна Юзэфовіч)
Славянскага таварыства горада
Ліваны (Латвія). Нагадаю, што
кіруе таварыствам Лідзія Зно
тыня. Паехалі з намі яшчэ Алег і
Алена Валодзькі — мае родныя,
да таго ж таксама сябры Бела
рускага таварыства “Уздым” з
Даўгаўпілса.
І на гэты раз у фэсце паў
дзельнічалі салісты, ансамблі,
прадстаўнікі розных народнас
цяў, і ўсе спявалі песні на сваіх
родных мовах. Мне ж радасна
было сустрэць і супляменнікаў
з ансамбля “Раніца” — з аднай
меннай беларускай суполкі лі
тоўскага горада Шальчынінкай.
Фэст адметны тым, што ён
перыядычна праходзіць і ў бела
рускім Астраўцы (а сам Астра
вецкі раён мяжуе з Літвой). Так
гістарычна склалася, што ў вёс
цы Гервяты на Астравеччыне
большасць жыхароў — літоў
цы. Ладзіць жа свята старшыня
таварыства “Гервячай” (Астра
вецкі раён), энтузіяст-літовец
Альфонсас Аўгуліс. Я ж атры
маў ад яго запрашэнне на фэст,

Урачыстае ўзнагароджванне
ўдзельнікаў фестывалю

бо мы з Аўгулісам — землякі:
абодва родам з Астравеччыны.
І ў завяршэнне фестывальных
дзеяў чытаў я свой верш, пры
свечаны Малой Радзіме.
Вільнюс, былую Вільню на
ведваць мне заўсёды ў радасць.
Горад асабліва дарагі мне тым,
што там у свой час была рэдак
цыя газеты “Наша ніва”. У ёй
працавалі, з газетай супрацоў
нічалі вядомыя беларускія гра
мадскія дзеячы, класікі бела
рускай літаратуры Іван і Антон
Луцкевічы, Аляксандр Уласаў,
Янка Купала, Якуб Колас, Мак
сім Багдановіч… У тым горадзе
пазней жылі мой брат Фрэдэк і
мае пляменнікі Вадзім і Мар’
ян, а цяпер там жыве ўнук май
го брата, сын майго пляменніка
Караль. Ён, дарэчы, таксама
быў удзячным гледачом фесты
вальнага канцэрта.
Да новых сустрэч, Вільнюс!
Да новых сустрэч, “Песні па
межжа”!
Станіслаў Валодзька.
Фота: Яўген Пашкевіч.

4

вечныя каштоўнасці
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...І шчасця ў жыцці сямейным
ля знаёмства з дзецьмі псіхолаг
прама запытаў: “Ну што, будзеце
браць?” Мы ж не чакалі такога!
Думалі, што будзем выбудоўваць
дыялог паступова, мы ж яшчэ
не закончылі Школу прыёмных
бацькоў. Але Станіслаў нечака
на цвёрда сказаў: “Так, бярэм!”.
Тады Мікіту было 6, яго сястры
Лэйле 8, брату Антошку споў
нілася 2: ён знаходзіўся ў Доме
малюткі”. Падкарытавы паеха
лі туды. “Быў ціхі час. Нам яго
вынеслі — маленькі, худзенькі,
спіць на плячы ў выхавацелькі.
Паварочваецца да нас — рыжырыжы, і ўсміхаецца! Я кажу: ма
рыла ўсё жыццё пра рыжанькае
дзіцятка. Так мы іх утрох дадому
й прывезлі. Я адчувала і адказ
насць, і страх: ці атрымаецца, ці

“сядзелі” на сумесі “Малютка”.
Яе выдавалі бясплатна іхняй ма
ме, а іншага нічога з ежы ў хаце
не было. У поле зроку сацорга
наў яны патрапілі, калі прыйшла
медсястра і ўбачыла, што дзеці
вельмі знясіленыя. І спачатку іх
прыйшлося адкормліваць.
Праз два гады Лэйла ўвогуле
не захацела жыць у прыёмнай
сям’і. “Мы ўсімі сіламі спраба
валі яе адаптаваць, але, мабыць,
як найстарэйшай ёй больш нега
тыву дасталася ад старога жыц
ця. Урэшце мы не змаглі знайсці
з ёй паразумення. Нас вучылі
ў Школе прыёмных бацькоў:
мы не маем права перарываць
роднасную сувязь дзіцяці з яго
блізкімі. Прынялі тое як аксіёму.
Але сэрца крычала: навошта?
Што дзіця там знойдзе? Лэйле
дазволілі размаўляць з роднай
мамай — і дзяўчынка пачала
бачыць у нас ворагаў. Нібы
та мы вінаватыя ў яе раней
шай драме. А тая мама яшчэ
й паабяцала, што забярэ дачку
на дзень нараджэння, ды не
прыйшла. Быў вялікі стрэс”.
Дзяўчынка бунтавала, не
прыходзіла дадому — яе шу
калі ўсёй школай. А ўрэшце
апынулася ў рэабілітацыйным
цэнтры. Родная мама цяпер
не жадае з ёй бачыцца, Лэйла
прадаўжае яе чакаць. І вяртац
ца ў прыёмную сям’ю не хоча.
Аляксей любіць пячы пірагі “Можа, і таму, што ведае: я ёй
не дазволю курыць, не нача
зможам? Спачатку было ўсё ў ваць дома, жыць “як хочацца”,
нас ідэальна, як называюць гэты па законах качавога жыцця, —
перыяд псіхолагі: мядовы месяц. цвёрда гаворыць Надзея. — На
Тры месяцы нарадавацца не маг жаль, мы не змаглі яе ні спыніць,
ла, думала, яшчэ траіх вазьму. А ні ўпрасіць. Па гэты час я сэр
потым прыёмныя дзеці пачалі цам з ёй звязана, і асабліва балю
паказваць характар. Прыцірка ча мне нават на адлегласці, калі з
была вельмі складанаю. Часам ёй нешта не так. Лэйла мне сніц
і цяпер узнікаюць “усплёскі” — ца. Мы стараемся наведваць яе,
як адгалоссе папярэдняга іх бо дзяўчынка ўсё роўна — част
жыцця, бо раслі ж яны ў зусім ка нашай сям’і”.
іншым асяроддзі”.
Прыёмным дзецям Падка
рытавы далі выбар: называць
іх альбо з імем па бацьку, альбо
“цётка Надзя” і “дзядзька Стас”.
Ці “мама”, “тата”. Яны ж іх не
называлі ніяк. Псіхолаг патлума
чыў: вы ж ім завялікі выбар далі,
яны не могуць вызначыцца. Ім і
сказалі: “З сённяшняга дня мы
для вас цётка Надзя і дзядзька
Стас”. Тры гады так і называлі.
У 2018‑м сям’я з’ездзіла ў Крым
адпачыць, у Судаку пахрысцілі
Мікіту і Антошку. Надзелі хлоп
чыкам крыжыкі, Надзея сказала:
“Усё, з гэтага моманту я ўжо вам
не цётка Надзя, а мама Надзя, а
дзядзька Стас — тата Стас. Таму
Маша, Мікіта і Антошка рыхтуюцца да Вялікадня
што мы вашыя хросныя перад
Богам, мы нясем адказнасць за
нак — не лёс, не атрымалася.
З Антошкам нават былі праб вас, мы вашы бацькі прыёмныя
Муж думаў, усё ўзважваў ды лемы: сур’ёзны недабор вагі, і перад Богам”.
ўрэшце запісаў іх на курсы ў днём ён маўчаў, а начамі не спаў.
Нібы палачка-ратавалачка ў
Школу прыёмных бацькоў Цю Да чатырох раніцы Надзеі даво сям’і для дзяцей з ранняга ўзрос
меньскага рэгіянальнага сацы дзілася яго калыхаць, насіць на ту — зарадка. Дзеці ў доме лёта
яльна-рэабілітацыйнага цэнтра руках. Клалі ў ложак — ён адра юць (ёсць такія прыстасаванні),
“Сям’я”. Яны былі гатовыя да зу “закопваўся” пад матрац, аль садзяцца на шпагат (для іх самы
адказнага кроку, і вось, расказ бо шукаў самы цёмны кут: пад вясёлы й займальны занятак). З
вае Надзея, “зоркі сышліся” ложкам, за дзвярыма. Імкнуўся Антонам лётаць не атрымліваец
чатыры гады таму напярэдад ў нейкую замкнёную, бяспеч ца (яму страшнавата), затое, ака
ні Новага года: “Наша сусед ную прастору: быццам хаваў залася, ён на дзіва гнуткі. Узялі
ка, якая выхоўвае 12 прыёмных ся ад кагосьці. А елі прыёмныя яшчэ на ўзбраенне элементы вы
дзяцей, паехала ў дзіцячы дом дзеці хутка-хутка, быццам бая хаваўчага характару з кнігі “Вос
па трынаццатага. Папрасіла яе ліся, што ежу адбяруць. Імкнулі питание без шлепков и криков”.
падвезці, заадно й паглядзець, ся хутчэй схапіць хлеб і схаваць Апрабавалі метад “Абгані час”
як там усё адбываецца. Намяк куды-небудзь…
(каб дапамагчы дзецям выпра
нула: там ёсць трое дзяцей, якія
цаваць пачуццё часу), з’явілася ў
падышлі б нам. А планавалі мы “Я ўжо вам не цётка Надзя”
доме “Крэсла для плачу”: малых
ўзяць аднаго, ну дваіх, калі гэта
Пазней дзеці сталі распавя адпраўляюць туды, калі беспад
брат з сястрой, а іх — трое. Пас даць: аказваецца, яны з паўгода стаўна пачынаюць усхліпваць.

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
“Я лічу, што мы іх вымалі
лі, — дзеліцца патаемным На
дзея. — Вырашыла я жыць стро
га па праваслаўных канонах,
потым абвянчаліся. Ангеліна
прыйшла да нас праз пяць гадоў,
як пажаніліся — насуперак пра
гнозам, за ёй Аляксей, потым
і Марыя. Ды мы ж і самі — са
шматдзетных сем’яў, дзе выхоў
валіся па трое сясцёр і братоў.
Калі Стасу прапанавалі пра
цу ў Цюмені, то пераязджаць
вырашылі ўсім сямейным кла
нам: бабуля з дзядулем, дзеці,
унукі. Фінансавыя ж праблемы
падштурхнулі шукаць участак
зямлі, будаваць свой дом — каб
жыць усім разам. Дом — гэт
кі родавы маёнтак, у якім усім
хапае месца — узвялі ў вёс
цы Пляханава, якая ўвахо
дзіць у рысу горада. Што да
прыёмных дзяцей, то яшчэ
пасля землятрусу ў Арменіі
(7 снежня 1988 года) бацькі
Надзеі ў Бабруйску збіраліся
ўсынавіць сіротку, нават каза
лі дзецям, што, магчыма, хут
ка ў іх з’явіцца брацік альбо
сястрычка, ды — не атрыма
лася тады. Аднак думка, што
дзяцей без бацькоў быць не
павінна, заклалася ў падсвя
домасць. А калі Надзея нара
джала Марыю, то даведала
ся, што ў радзільні апынуўся
хлопчык-падкідыш. “Я тады
напісала мужу sms: “А што,
калі мы не ўдваіх, а ўтрох вер
немся з радзільні?” Бо ў мяне
было жаданне ўсынавіць хлоп
чыка, — згадвае Надзея. — Але
пакуль я нараджала, яго ўжо
ўладкавалі. З таго часу я гля
дзела перадачы пра дзяцей,
якія шукаюць бацькоў, тэлефа
навала ў дзіцячы дом”.
Станіслаў яшчэ прапаноўваў
Надзеі нарадзіць сваіх дзяцей,
пакуль не браць прыёмных, ад

Сям’я Падкарытавых у Маскве

Розныя дзеткі: 
нібы ў садзе кветкі
Надзеі падабаецца выслоўе:
“Дзіця — гэта не сасуд, які трэ
ба запоўніць вадой. Гэта — як
агонь, які трэба запаліць!”. І да
кожнага, вядома ж, даводзіцца
шукаць свой ключык.
Пачынаем з мамай “агляд
кветніка” са старэйшай, Анге
ліны. Актыўная, таварыская,
ініцыятыўная. Лідар па нату
ры. (У бабулю ўдалася! Марыя
Іосіфаўна Піскун, мама Надзеі,
цяпер узначальвае Цюменьскую
абласную грамадскую арганіза
цыя беларусаў НКА “Аўтаномія
Беларусь”. — Рэд.) Удзельнічае
ва ўсіх конкурсах, алімпіядах.
Неяк у школе Ангеліну папра
сілі напісаць сачыненне пра
сваякоў, якія былі на вайне. На
дзея расказала ёй пра сваю ба
булю-беларуску, якая перажыла
нямецкі палон. Ангеліну тое
вельмі ўразіла. Дзяўчына па
чала наведваць музей “Память
сердца” ў сваім ліцэі, а потым
з сябрамі выязджаць на Вахты
памяці: шукаць рэшткі байцоў,
якія прапалі ў гады Вялікай Ай
чыннай вайны. У 2018‑м Анге
ліна Падкарытава стала юным
пошукавікам года. І далучыла
да гэтай працы брата Аляксея.

Падрастае малады сад

Падлетку 15 гадоў, ён ужо двой
чы ездзіў на Вахты памяці. Лю
біць займацца канструяваннем,
гуляе ў футбол, вучыцца граць
на гітары. А Надзея, дарэчы,
навучае дзяцей граць на фар
тэпіяна. Яшчэ Аляксей палю

біў… пячы пірагі! Таму бацькі
яго аформілі нават на Пякарскія
курсы: хай паспрабуе, а раптам
знойдзе сябе ў кулінарыі.
Малодшую з крэўных дзя
цей мама называе дзяўчынай
разумнай, спадчынніцай рода
вай традыцыі. Бо яе імя — Ма
рыя — па жаночай лініі перада
ецца ўжо ў трэцім пакаленні, а
імя Надзея — у двух: ідзе чар
гаванне імёнаў Надзея і Марыя.
Дачка любіць вучыцца, разам з
прыёмным братам Мікітам тан
цуе — маюць і ўзнагароды. Зай
маецца “ментальнай матэматы
кай”, хуткачытаннем, спявае. З
Мікітам яны вельмі сябруюць,
хоць, бывае, і сварацца моцна.
Пра Мікіту Надзея кажа, што
гэта хлопчык вельмі спакойны,
сціплы, да таго ж скрупулёзны
й педантычны: “Паказала яму,
як правільна зубы чысціць, —
мінуты дзве, не менш. Гляджу
потым: чысціць старанна, і та
кое ўражанне, што лічыць пра
сябе якраз 120 секунд”. Мікіта
ў школьнай секцыі займаецца
таэквандо, вельмі любіць чы
таць.
“А наш Антошка — гэта наша
рыжае сонейка! — з усмешкай
кажа Надзея. — Калі ён дома, то
ў яго заўсёды ўсмешка да вушэй,
хочаш не хочаш, а пачынаеш
усміхацца разам з ім. Гаваркі, вя
сёлы, рухавы… Вядома, хочацца,
каб яны ўсе былі шчаслівымі. А
яшчэ — працавітымі, сумленны
мі: для мяне гэта вельмі важна.
Каб мелі добрыя сэрцы, спагад
лівасць да чужой бяды. Стара
емся ўсіх дзяцей прывучыць да
пасільнай дамашняй працы, але
не прымушаем, а матывуем, па
казваем “карысць працавітасці”
на ўласным прыкладзе. У нас,
вобразна кажучы, няма пугі —
толькі пернікі ды слоўнае паву
чанне. Да таго ж мы шмат увагі
надаем беларускім народным
традыцыям і звычаям, імкнемся
іх адаптаваць да сучаснага жыц
ця ў Цюмені: як сямейнага, так і
грамадскага. Радуе, што й дзеці
нам у тым дапамагаюць”.
(Заканчэнне будзе.)
Падрыхтавала
Галіна Германава

добрыя справы
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карысны досвед

Сяброўскі карагод пад Новы год

У чарговы раз у Самары прайшоў вялікі гала-канцэрт “Свята разам з сябрамі” лаўрэатаў
XV Міжнароднага беларускага дзіцяча-юнацкага фестывалю-конкурсу мастацтваў “Беларусь — мая песня!”

На сцэне — харэаграфічны ансамбль “Мозаика”

Ладзіць фестываль-конкурс
штогод Самарская абласная гра
мадская арганізацыя беларусаў
і выхадцаў з Беларусі “РускаБеларускае Братэрства 2000”, а
месца творчых сустрэч — Дом
дружбы народаў Самарскай воб
ласці: гэта шматгадовы партнёр
суполкі. 17 лістапада прай
шоў адборачны тур конкурсу, а
1 снежня — фінальная імпрэза.
На ёй былі прадстаўлены самыя
адметныя нумары лаўрэатаў.
Хто на гэты раз вядзе ў на
шым карагодзе сяброў? Дарэчы,
у ролі вядучай конкурснай пра
грамы адборачнага тура выдатна
дэбютавала Крысціна Сухачэў
ская, салістка беларускага гурта
“Каданс”. Гран-пры ў намінацыі
“харэаграфічнае мастацтва, на
родна-стылізаваны танец” атры
маў гурт “Мозаика” з Цэнтра
пазашкольнай адукацыі “Твор
чество” — журы фестывалю,
гледачоў у зале ўразілі сцэніч
ныя касцюмы, прыгожа выкана
ны беларускі танец “Дажынкі”
з элементамі народных абрадаў.
Макар Даброў з 176‑й школы
атрымаў Гран-пры ў намінацыі
“мастацкае слова, паэзія, со
ла” — ён цудоўна прачытаў верш

Пімена Панчанкі “Падбіты танк”.
Аліна Чаркіна, салістка ўзорнага
вакальнага калектыву “Очарова
ние” (таго ж цэнтра “Творчест
во”) — уладальніца Гран-пры ў
намінацыі “вакальнае мастацтва,
эстрадны вакал, сола”: за песню
“Слуцкія ткачыхі”.
Кіраўніца суполкі “РускаБеларускае Братэрства 2000”
Ірына Глуская нагадвала гас
цям свята, што ўпершыню фес
тываль прайшоў у 2005 годзе
ў статусе абласнога, з 2016‑га
ён — міжнародны. Сёлета фэстімпрэзы, як і заўсёды, тэма
тычна спалучаны з беларускім
святам Дажынкі. Цэлы блок кан
цэртнай праграмы прысвячаўся
і 75‑годдзю Вызвалення Бела
русі, 90‑м угодкам паэта Алеся
Ставера, якому належаць радкі:
“Каб любіць Беларусь нашу мі
лую,/ Трэба ў розных краях па
бываць./ Зразумееш тады, чаму
з выраю/ Жураўлі на Палессе
ляцяць”.
Свае вітанні арганізатарам,
удзельнікам, гасцям гала-кан
цэрта даслалі кіраўнік аддзялен
ня Пасольства Беларусі ў Расіі
ва Уфе, дарадца Пётр Балтру
ковіч і Міністр культуры Самар

скай вобласці Барыс Іларыёнаў.
З юбілейнай імпрэзай беларусаў
вобласці павіншавалі прадстаў
нік гарадскіх уладаў, дырэктар
Дома дружбы народаў Ігар Бу
раў, кіраўнікі нацыянальных
суполак як вобласці, так і Расіі,
замежжа.
Перад пачаткам канцэртнай
праграмы ў зале дэманстраваў
ся відэаролік пра Беларусь, а га
ла-канцэрт пачаўся фрагментам
з паэмы “Сымон-музыка” Якуба
Коласа: “О, край родны, край
прыгожы!/ Мілы кут маіх
дзядоў!/ Што мілей у свеце
Божым/ Гэтых светлых бе
рагоў…”. Чытала краналь
ныя словы Яна Стрынако
ва, студэнтка Самарскага
абласнога вучылішча куль
туры й мастацтваў. Далей
песню “Куточак Беларусі”
выканаў заслужаны ва
кальны ансамбль “Каданс”
(мастацкая кіраўніца Іна
Сухачэўская). Зала сустрэ
ла выступленне бурнымі
апладысментамі, як і зга
даны раней харэаграфічны
гурт “Мозаика” (педагог
Наталля Меліхава, канцэрт
майстар Галіна Мінзуліна).
У танцы “Дажынкі”, ары
гінальна пастаўленым з
элементамі беларускіх на
родных абрадаў, занята
35 дзяцей і падлеткаў: ад
5 да 16 гадоў.
На фэсце дэбютаваў сямей
ны вакальны ансамбль “Твор
чыя сваяк і”: у ім спяваюць татаІлья Кірылашаў, мама-Алена ды
іх сынок Ванечка (яму чатыры
з паловай гады). Гурт стаў лаў
рэатам спецыяльнай намінацыі
“крокі да Перамогі”. Актывісты
беларускай суполкі, удзельнікі
яе вакальнай студыі “Крокі” зра

білі невялічкае прадстаўленне,
выконваючы вядомую беларус
кую народную песню “Саўка ды
Грышка”.
Далей на сцэне выступалі
Юлія Мельнік (песня “Помнят
люди”), даўно знаёмы гледачам
вакальны гурт “Сузор’е” (кіруе
ім Алена Кірылашава) з бела
рускай суполкі, салісты й твор
чыя гурты з пасёлка Безанчук,
сёлаў Багатае й Борскае (яны
прыгожа прадстаўляюць бела
рускую нацыянальную культу

цыйныя ў фармаце фэсту пры
смакі ад беларускіх вытворцаў.
Адзначаны праўленнем су
полкі “Руска-Беларускае Братэр
ства 2000”, аргкамітэтам фесты
валю й беларускія арганізацыі з
замежжа — за ўдзел, па завочнай
форме, у конкурснай праграме.
Дыплом І ступені атрымаў харэа
графічны калектыў “Спадчына”
з Неапаля: у намінацыі “харэа
графічная творчасць”. У складзе
гурта 8 танцорак, мастацкая кі
раўніца — Роза Мантана, педа
гог — Таццяна Леусік. Та
нец “Купалінка” на конкурс
прадставіла
Культурная
асацыяцыя “BELLARUS”
(Італія), кіраўніца Таццяна
Пумпулева. Сама ж Таццяна
Іванаўна і ў намінацыі “мас
тацкае слова” вызначылася:
атрымала дыплом І ступені
за верш Ірыны Касянковай
“Матулі”. Дыпломам І сту
пені адзначаны дуэт Алёны
і Эліны Абызавых (сяброўкі
суполкі беларусаў у Казані
“Спадчына”) у намінацыі
“вакальнае мастацтва, на
родны вакал”. На конкурс
яны падалі беларускую на
родную песню “Ружа-квет
ка”. Суполка дзейнічае пры
Доме дружбы народаў Та
тарстана. Дыпломы ІІ сту
Крысціна Сухачэўская пені — у Міланы Курылавай
з Магілёва: намінацыя “ва
ру). А ўсяго на гала-канцэрце кальнае мастацтва, эстрадны ва
было больш за 20 розных ну кал”, песня “Земляныя яблыкі”.
мароў. Вялі ж канцэртную пра
Самарскія беларусы ўдзяч
граму актывісткі беларускай су ныя ўсім удзельнікам, іх настаў
полкі Арына Дунаева і Наталля нікам-педагогам, бацькам — за
Ганчарова.
цікавасць да беларускай куль
Пасля гала-канцэрта пе туры, Дому дружбы народаў
раможцы, прызёры фестыва вобласці — за дапамогу ў арга
лю-конкурсу “Беларусь — мая нізацыі ды правядзенні фесты
песня!” атрымалі дыпломы, па валю-конкурсу.
мятныя статуэткі ды ўжо трады
Мікалай Бойка

Повязь часоў

Расцвітаюць зімой васількі
Беларусы крымскага горада
Еўпаторыя штогод адзначаюць
дзень нараджэння паэтасупляменніка Максіма
Багдановіча — з кветкамі
Самы малады класік беларускай літа
ратуры быў, як вядома, і празаікам, пуб
ліцыстам, крытыкам, перакладчыкам.
А найбольш яскрава талент ягоны рас
крыўся ў паэтычнай творчасці. Памята
ючы, што ў свой час (1915 год) Максім
Багдановіч наведаў і наш горад, пісаў
пра тое ў нарысе, мы, сябры беларус
кай суполкі г. Еўпаторыя “Крым — Бе
ларусь”, штогод ушаноўваем памяць пра
супляменніка.
Згадвалі мы пра Максіма, калі позняй
восенню паехалі ў Ялту, у Нікіцкі батаніч
ны сад: на баль хрызантэм. Паэт чыстае
красы, ён жа вельмі любіў кветкі, таму
па дарозе гучалі й багдановіцкія вершы.
Ехалі мы ў тураўтобусе з Еўпаторыі са
слухачамі Універсітэта трэцяга ўзросту.
А кіраўніца суполкі “Крым — Беларусь”
Дзіна Шаўчэнка шмат распавядала пра
цікавыя факты з жыцця паэта. Пазней і
на беразе Чорнага мора, дзе месціцца Ба
танічны сад, у маляўнічым месцы чыталі
мы ўслых вершы Максіма Багдановіча са

зборніка “Вянок”. І так тое было прыгожа!
Прадстаўнікі адміністрацыі ўніверсітэта
запрасілі спадарыню Дзіну выступіць у
студзені перад яго слухачамі з падрабяз
ным аповедам пра творчасць Максіма Баг
дановіча, ягоныя повязі з Крымам, Ялтаю.
7 снежня сябры беларускай суполкі
правялі ў Зале дружбы Еўпаторыйскай

бібліятэкі імя Лесі Украінкі святочную
імпрэзу “Вакол мяне кветкі прыгожа кра
суюць”. Мы чыталі казку “Вежа міру”,
выдатныя вершы паэта на беларускай мо
ве. Сваімі думкамі пра ягоную творчасць
дзяліліся Уладзімір Васільеў, Наталля
Смірнова, Сяргей Коршыкаў. А наш ся
бар-паэт Рыгор Кашанскі цяпер у Мінску,

Дзіна Шаўчэнка з сябрамі ў час імпрэзы “Вакол мяне кветкі прыгожа красуюць”

дык спецыяльна даслаў да імпрэзы свой
верш, прысвечаны Максіму Багдановічу.
Былая мінчанка Любоў Макіна згадала,
як раней насіла жывыя кветкі да помніка
Максіму Багдановічу ў Мінску. Люба за
прасіла землякоў на свой 80‑гадовы юбі
лей: адзначым яго ўжо хутка, у сярэдзіне
студзеня. Мастачка Алена Прынь паказала
нам свае новыя эскізы, сярод якіх вылу
чаецца малюнак “Дзве сястры”: дзяўчаты
ў нацыянальных касцюмах сімвалізуюць
Расію і Беларусь. Алена падзялілася твор
чымі планамі: хоча стварыць цыкл малюн
каў па творах Максіма Багдановіча.
Па ініцыятыве Дзіны Шаўчэнкі ўжо
другі год напярэдадні дня нараджэн
ня паэта мы самі робім рукамі вялікія
кветкі-васількі з паперы. Потым перад
аем букет ад беларусаў Еўпаторыі на ма
гілу паэта ў Ялту.
Тыя васількі потым усклалі там на
шы сябры 9 снежня: у дзен нараджэння
Максіма Багдановіча. Цяпер, як вядома,
паэт “вярнуўся” ў Ялту ў шэрым граніце:
прыгожы надмагільны помнік яму зрабі
лі скульптары, бацька і сын Леў і Сяргей
Гумілеўскія з Мінска. Помнік быў уста
ноўлены ў 2003 годзе.
Зінаід
 а Здараўцова, г. Еўпаторыя
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літаратурны свет
Каардынаты творчасці Юрыя Кур’яновіча

Голас Радзімы чацвер, 26 снежня, 2019

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Глыбокі аналіз выдання зра
біў на імпрэзе Генадзь Кажамя
кін.
Зацікаўленая
размова
склалася далей на імпрэ
зе пра значную мастац
кую, даследчыцкую вартасць
кніг “Старасвецкая Лошыца” і
“Тураў. Старажытны і сучасны”.
Яны абедзьве, дарэчы, аздобле
ны фотаздымкамі аўтара. Пер
шая прысвечана Лошыцы —
найвядомаму цяпер тураб’екту
беларускай сталіцы, помніку ся
дзібна-паркавага мастацтва Бе
ларусі XVІІІ — XІX стагоддзяў.
Гэта, заўважым, адзіная сядзіба,
якая захавалася ў Мінску да на
шых дзён у атачэнні вялікага
парку. Зацікавіўся ж “чароўнай
А льберт Ермакоў
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Юры Кур’яновіч

Лошыцай” Юры Кур’ян
 овіч, бо
месціцца яна цераз рэчку Свіс
лач ад мінскага мікрараёна Се
рабранка, дзе ён жыў разам з
бацькамі. А лёс Лошыцы, рас
павядае аўтар, цесна спалучаны
з імёнамі шэрагу славутых лю
дзей. Сярод іх, да прыкладу, —
прадстаўнікі шляхетных родаў
Друцкіх-Горскіх і Прушынскіх,
сусветна вядомыя навукоўцы
Мікалай Вавілаў, Аляксей і Эма
Сюбаравы, Анатоль Валузнёў.
Дасягненні апошніх у селекцыі
пладовых культур — гэта гонар
беларускай аграрнай навукі. Па
ўсёй Беларусі растуць сёння,
скажам, парэчкі. Ды мала хто ве
дае, што адзін з пашыраных сар
тоў чорных парэчак пры нашых

сядзібах мае назву “Лошыцкая”.
Гэтая, раней капрызная культу
ра добра ў нас прыжылася дзя
куючы намаганням прафесара
Анатоля Валузнёва.
У шэрагу знакавых фігур,
датычных да мінскай Лошы
цы, — і класік беларускай лі
таратуры Вінцэнт Дунін-Мар
цінкевіч, кампазітар Станіслаў
Манюшка, мастакі Ян Дамель
і Валенцій Ваньковіч. Кніга ж
Юрыя Кур’яновіча — гэта па
куль адзінае выданне па гісто
рыі Лошыцкай сядзібы, адзінае
яе даследаванне. А культурнагістарычным аб’ектам ён зай
маецца з перапынкамі амаль
чвэрць стагоддзя.
Пра што гаварылі на імпрэ
зе? У часе архіўных даследаван
няў аўтару пашчасціла знайсці
рукапісны тэкст Янкі Купалы,
да таго ж удалося ідэнтыфіка
ваць аднаго з яго адрасатаў:
Яраслава Ясінскага. Ён быў ад
ным з першых кіраўнікоў Ло
шыцкага маёнтка пасля яго на
цыяналізацыі савецкай уладай
у 1920 годзе. Даследчык адшу
каў заяву Ясінскага ад 6 жніў
ня 1920 года ў Мінскі губерн
скі зямельны аддзел з просьбай
“предоставить работу по специ
альности техника-механика” з
уласнаручнымі рукапіснымі рэ
камендацыямі. Далі ж іх прось
біту першы старшыня Інстыту
та беларускай культуры Сцяпан
Некрашэвіч і Янка Купала.
Цягам доўгіх гадоў у сядзі
бе працавалі, як ужо згадвалася,
навукоўцы-селекцыянеры. Там і
пачалася беларуская навуковая
селекцыя.
Лёс Юрыя Кур’янові
ча знітаваны не толькі
з Мінскам, але й з Ту
раўшчынай, якой ён прысвяціў
навукова-папулярны даведнік
“Тураў. Старажытны і сучасны”.
Аўтар даўно захоплены непаў
торнай прыродай палескага
рэгіёну, даследаваннем яго мі
нуўшчыны. Прычым гэта, мушу
запэўніць, не паказное, не гуль
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нявое захапленне. Пісьменнік,
даследчык спрыяе зберажэнню,
аднаўленню таго духоўна-куль
турнага асяроддзя. На імпрэзе
ў музеі гаварылі: сёння шмат
лікія экскурсіі, паломніцтвы ў
таямнічыя мясціны краю — ужо
не дзіва. Тураў, Тураўшчыну на
ведваюць як беларусы, так і гос
ці з замежжа. І мала хто згадае,
што менавіта Юры Кур’ян
 овіч
першым пачаў пісаць у СМІ пра
загадкавасць каменнага крыжа
на Барысаглебскіх могілках, які
расце з зямлі. Тое дзіва якраз і
хочацца людзям пабачыць.
На прэзентацыі прафесар
Аляксей Вішнеўскі назваў аўта
ра мудрым і цікавым паплечні
кам, які падрыхтоўвае чытача да
ўспрымання зместу кнігі, сваёй
прадмовай: пра бясконца-пры
гожае спасціжэнне намі таямні
цаў матэрыяльнага свету. Алесь
Гібок-Гібкоўскі дадае: Юры
Кур’яновіч па-сапраўднаму лю
біць сваю родную зямлю, таму
й пачынае агледзіны Палесся з
таго містычнага месца, дзе б’ец
ца сэрца Палескага краю. А гэта
поўдзень Беларусі, ўзбярэжжа
неўтаймавана-наравістай Пры
пяці, якой аддае сваю даніну
маленькі Струмень. Сярод ба
лотных капішчаў, старажытных
славянскіх паселішчаў і рэшткаў
першых хрысціянскіх храмаў,
дзе само паветра лашчыць нас
паляшуцкім духам паданняў і ле
гендаў, стаіць Тураў — прарадзі
ма ўсходнеславянскіх народаў,
рэліктавая скарбонка беларускай
этнаграфіі. Нават сёння, пад
крэслівае аўтар, зямля Тураўская
для многіх — terra іncognіta.
Дазволю сабе такі светлы
ўспамін. Першыя рысы міфа
лагічнай шматзначнасці Тураў
шчыны яскрава вымалёўваліся
перада мной, калі мы з Юрыем
пераязджалі аднойчы Прыпяц
кі мост — ехалі па шашы ад
Жыткавіч да Турава. Перад ва
чыма паўстала велічная рака ў
дзівоснай акаймоўцы зялёных
адвечных лясоў. І над усёй пра

А льберт Ермакоў

год малой радзімы

Здымак на ўспамін у музеі на параднай лесвіцы

сторай — ганарліва-незалежны
палёт буслоў. Гледзячы на той
неруш, мы нібы вярталіся ў пару,
калі ўладарылі на Палессі дрыга
вічы, драўляне. Можа, гаварылі,
гэта сюды прыводзіў драўлянскі
князь Мал cвaіx дзяцей — пры
гажуню Малушу й дужага Да
брыню, каб яны атрымалі пер
шае бацькоўскае настаўленне й
разуменне такіх найважнешых
паняццяў, як свабода, незалеж
насць і любоў да сваёй Радзімы.
A ці не перадала потым, разважае
ў кнізе аўтар, яго дачка па крыві
свайму сыну Уладзіміру Вяліка
му, хрысціцелю Рускай зямлі, гэ
ты незалежніцкі, свабодалюбны
дух, а яго дзядзька-выхавацель
Дабрыня — ваяўнічы пыл?
Паслухаем. Палессе памя
тае, яно — жывое, і гаварыць
умее, і чуйны — пачуе…
A ці не бываў тут, над Пры
пяццю, потым і Святаполк
Туpaўcкі са сваёй жонкай — дач
кой польскага караля Баляслава
І Харобрага? Трэба ж было яму
пасакрэтнічаць з Баляслаўнай
па-за брамай княжацкага палаца

з xaўpycнікaмі кіеўскага князя
Уладзіміра Святаслававіча ды
часткова суняць хваляванне,
pacпавесці пра свае намеры за
няць вялікакняжацкі пасад у Кі
еве. Заадно параіцца пра ўдзел
у гэтай справе яе духоўніка —
біскупа Рэйнберна.
На імпрэзе ў музеі мы пага
дзіліся з аўтарам: за смугою часу
не разгледзець ні мары дачкі кня
зя Малушы, ні падрабязнасці яе
дачыненняў з мужам-князем Свя
таславам Ігаравічам. Не разгле
дзець і абставінаў трагічнага лёсу
Святаполка, празванага летапіс
цам Акаянным, якога Юры Кур’
яновіч не раз узгадвае ў кнізе.
Валеры Герасімаў слушна казаў:
кнігі нашага з ім сябра яшчэ ады
граюць сваю прыкметную ролю ў
беларускім Адраджэнні.
Вось такім духоўным і па
вучальным, загадкавым і па
знавальным, высокамастацкім і
ўдумлівым стаўся напрыканцы
Года малой радзімы літаратур
ны трыглаў пісьменніка-даслед
чыка.
Уладзімір Барысенка

Ад рэдакцыі. Адкуль з’явіўся ў беларуса інтарэс да сына
Украіны? З такім пытаннем, рыхтуючы тэкст да друку, мы звяр
нуліся да Юрыя Кур’яновіча. “Я даўно сябрую з нашчадкамі Івана
Франка, — удакладніў Юры Уладзіміравіч. — Са светлай памя
ці спадарыняй Надзеяй Франко (праўнучка пісьменніка, унучка
ягонага сына Пятра) мы, як кажуць, сябравалі сем’ямі. Дый цяпер
пан Андрэй, яе муж, — мой лепшы сябар. Пачатак сяброўства —
тое асобная гісторыя. Украіну, і менавіта Заходнюю, я ведаю са
школы. І тады ў нас там былі вельмі блізкія людзі-сябры. Я пла
наваў нават паступаць у Чарнавіцкі дзяржуніверсітэт”.

светлая памяць

Вата, першы снег і зубны парашок

Адышоў у вечнасць вядомы
рускамоўны паэт,
ураджэнец беларускіх
Клімавіч Іван Бурсаў, творы
якога й па гэты час гучаць
па ўсіх тэрыторыях было
га Савецкага Саюза — на
ранішніках, конкурсах,
навагодніх святах ля ёлак у
дзіцячых садках і сем’ях.
І нават у бязмежных
прасторах інтэрнэта.
Вершы Івана Бурсава най
перш адрасаваныя дзецям,
аднак і дарослы знойдзе ў іх
каштоўную духоўную спажы
ву. Бо паэт — гэта ж не столькі
ўменне рыфмаваць-накручваць
карункі слоў. Гэта найперш дзі
восны дар адчуць, разгледзець,
зразумець шматмернасць і глы

біню Сусвету. А потым выявіць
тое бачанне ў яркіх, але прос
тых, даступных нават дзецям
вобразах і словах. Бурсаў ад
метны якраз не ўменнем “за
круціць мазгі” складанасцю
моўных канструкцый. а дарам
“выпрошчваць” закручанае, і
высвечваць у простасці той дзі
ва дзіўнае Жыцця.
Знакаміты верш, жывая кла
сіка навагодняга дзетсадаў
скага жанру — гэта ж таксама
Іван Цярэшкавіч! Памятаеце?
“Посмотрите-ка, ребята,/ Все
вокруг покрыла вата!/ А в от
вет раздался смех:/ — Это вы
пал первый снег. /Не согласна
только Люба:/ — Это вовсе не
снежок —/ Дед Мороз почистил
зубы/И рассыпал порошок”. Тры
погляды на вядомую ўсім і (ці ж
не дзіва!) штогод новую з’яву.
Міні-дыялог трох светапоглядаў.
Фіксацыя ў вершы такога “пера
жытка”, як зубны парашок (бо
ўсюды ж цяпер зубныя пасты…),
і спрадвечнай спрэчкі “фізікаў” з
“лірыкамі”. А яшчэ — падказка

нам з дзяцінства: вучыцеся гля
дзець на свет, людзей — шмат
мерна. Не ў чорна-белым дыяпа
зоне, а з разважлівасцю “Любы”,
з пільнай уніклівасцю даслед
чыкаў, з удумлівасцю мудрацоў.
Такім жа мудрацом прасветле
ным быў і сам аўтар верша, Іван
Бурсаў.
Нататку “Зерне слоў” да
92‑годдзя з дня нараджэння Івана
Бурсава нам дасылаў прыхільнік
ягонай творчасці, паэт Сяргей
Панізьнік (яе потым змясціла га
зета “Літаратура і мастацтва”).
Сярод іншага ў тэксце згадваец
ца: Іван Бурсаў кансультаваў за
прошаных творцаў, і беларускіх
у тым ліку, на 5‑й Усесаюзнай
нарадзе маладых пісьменнікаў
(Масква, 25.03–01.04.1969 г.).
Сяргей Панізьнік, сам удзячны
ўдзельнік тае нарады, піша, што
ўзрушылі чытачоў створаныя на
шым земляком ужо ў Маскве ан
талогіі беларускай паэзіі “Шаги”,
“Дыхание времени”, што “апрача
кніг прозы Іванам Бурсавым вы
дадзена 14 зборнікаў вершаў, 20

“творчых пасланняў” для дзяцей.
Многія набыткі яго пераствора
ныя на балгарскую, нямецкую,
польскую, украінскую ды іншыя
мовы. А самому Бурсаву як пе
ракладчыку на рускую мову бы
лі ўдзячныя Рыгор Барадулін і
Генадзь Бураўкін, Уладзімір Ка
раткевіч і Васіль Зуёнак, Еўдакія
Лось і Кастусь Цвірка, Мікола
Федзюковіч і Данута Бічэль-За
гнетава, Пятрусь Броўка і Ана
натоль Астрэйка…” Сябравалі з
маскоўскім суайчыннікам і мін
скія кампазітары.
Расійская “Литературная га
зета” змясціла некралог за под
пісам беларусаў Масквы Алеся
Кажадуба, Аляксея Каўкі ды
Якуба Шэгідзевіча. У ім гаво
рыцца, што Іван Цярэшкавіч ме
сяца не дажыў да 92‑годдзя. Ён
быў “адным з тых, хто заснаваў
Маскоўскае таварыства бела
рускай культуры імя Францыска
Скарыны, суаўтар навукова-лі
таратурнага альманаха “Скары
нічы”, рэдактар зборніка паэзіі
ды публіцыстыкі Янкі Купалы

“Маладая Беларусь”, увенчана
га, сярод іншага, пранізлівымі
радкамі Івана Бурсава “Янка Ку
пала ў Маскве”. На старонках
“ЛГ” Іван Бурсаў упершыню
прадставіў расійскаму чыта
чу анталогію беларускай паэзіі
ХІХ стагоддзя. Уся творчая дзей
насць Івана Бурсава была скіра
ваная на ўмацаванне адвечнага
беларуска-расійскага духоўнага
братэрства”.
І хоць зямное жыццё нашага
земляка цяпер упісваецца ў дзве
непарушныя даты (19.ХІІ.1927–
12.ХІ.2019), аднак “зерне слоў”
паэта Івана Бурсава сеецца й
сёння: у пару ягоных Саракаві
наў, у Навагодне-Калядную па
ру, ды й не толькі. Зерне слоў
будзе прарастаць у падрыхта
ваных душах і надалей. Пакуль
выпадае першы снег, пакуль мы
здольныя бачыць у ім і вату, і
зубны парашок, і — добрую на
году, каб яшчэ раз парадавац
ца — як дзеці! — гэтаму дзівос
наму Святу Зямнога Жыцця.
Іван Ждановіч

радзімазнаўства

Голас Радзімы чацвер, 26 снежня, 2019
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Карэліцкімі
сцежкамі
Гартаю старонкі альмана
ха “Жырандоля”, які выпускае
Брэсцкае абласное аддзяленне
Саюза беларускіх пісьменні
каў. Сярод іншых аўтараў —
берасцейская пісьменніца Раі
са Раманчук, якая нарадзілася
на Гродзеншчыне: у вёсцы Лі
тараўшчына Кар эліцкага раё
на. Закончыла Варанчанскую
сяр эднюю школу. Затым —
Баранавіцкі тэхнікум лёгкай
прамысловасці. Працавала ў
Баранавіцкім вытворчым ба
ваўняным аб’яднанні. Аўтар
кніг паэзіі “Сцежка ў дзяцін
ства”, “Рамонкавы ранак”,
“Звон верасовы”, “Дабрыня”.
А ў “Жырандолі” надрукава
ная казка Раісы Раманчук “Ці
каўны дожджык”. Гэтая публі
кацыя падштурхоўвае да такой
ідэі: чаму б не выдаць кнігу
анталагічнага характару “Ка
рэл ічч ын а літ ар ат урн ая”?..
Можна б сабраць у ёй лепшыя
творы аўтараў, якія там, у тых
мясцінах нарадзіліся, і тых, хто
ў розныя гады вандраваў кар э
ліцкімі сцежкамі, а мо й падоў
гу жыў, працаваў у Карэліцкім
краі.
І тады, несумненна, зной
дзецца ў такога кшталту ан
талогіі месца й творам, якія
напісалі госці ды ўраджэнцы
кар эліцкай зямлі — Адам Міц
кевіч, Ян Чачот, Вінцэнт Кара
тынскі, Янка Брыль…
Вінцэнт
Аляксандравіч
Каратынскі (1831–1891) — з
кар эліцкай вёскі Селішча. На
радзіўся ў сялянскай сям’і.
Бацька ягоны — Аляксандр
Каратай — атрымаў вольную
ад свайго пана Яна Залеска
га. Адукацыю Вінцэнт атры
маў самавукам: пад наглядам
мясцовага арганіста. Працаваў
хатнім настаўнікам, абышоў
многія мясціны Наваградчыны.
У 1850–1862 гадах працаваў
сакратаром Уладзіслава Сыра
комлі. Разам з рускім празаікам
Мікалаем Лясковым падарож
нічаў па прасторах ПаўночнаЗаходняга краю. Пакінуў пасля
сябе многія гістарычна-края
знаўчыя нататкі, у тым ліку —
і пра Наваградак, Наваградскі
край, мясціны, блізкія да Кар э
лічаў.
Родам з Сіняўскай Слаба
ды — літаратуразнавец і кры
тык Уладзімір Калеснік (1922–
1994). Вучыўся ў Ярэмічах.
Во дзе сапраўднае літаратурнамастацкае гняздо!.. Уладзімір
Калеснік і партызаніў у роднай
Кар эліцкай старонцы. Пасля
вайны, закончыўшы філалагіч
ны факульт эт Мінскага педінс
тытута, крыху папрацаваўшы ў
Бабруйскім педінстытуце, Ула
дзімір Андр эевіч на ўсё жыц
цё звязаў свой творчы й жыц
цёвы лёс з Брэстам, Брэсцкім
дзяржуніверсіт этам. Загадваў
кафедрай беларускай мовы й
літаратуры. Выдаў кнігі літа
ратурнай крытыкі, гістарычналітаратурных мат эрыялаў “Час
і песні”, “Ветразі Адысея: Ула
дзімір Жылка і рамантычная

традыцыя ў беларускай паэзіі”,
“Максім Танк”, “Янка Брыль”,
“Твар энне легенды”, “Усё ча
лавечае”… Разам з Алесем
Адамовічам, Янкам Брылём
стварыў кнігу “Я — з вогнен
най вёскі”, у якой расказваец
ца пра лёсы жыхароў спаленых
фашыстамі, паліцаямі вёсак.
Кніга “Я — з вогненнай вёскі”

Ярэміч, Турца, Загор’я, іншых
паселішч паблізу Кар элічаў.
Зазіраю ў мясцовыя праваслаў
ныя й каталіцкія храмы, пра
ходжваюся рознымі сцежкамі,
завітваю на мясцовыя могілкі.
Непадалёк ад Ярэміч і Ту
рэц, за 15 км на паўднёвы ўсход
ад Кар элічаў, на дарозе Кар элі
чы — Мір. Вядомасць паселі
шча мае з XІІІ стагоддзя. Першы
ўспамін — у Галіцка-Валын
скім летапісе. У XVІ стагоддзі
Тур эц атрымаў статус мяст эчка.
Паселішча ўваходзіла ў склад
Наваградскага павета, належала
Хадкевічам. У XVІІ стагоддзі ў
мяст эчку ў адзін час дзейніча
лі касцёл каталіцкі, грэка-ката
ліцкая царква ды праваслаўная
драўляная Юр’еўская царква.
Былі там і млыны, і корчмы, і
крамы. Побач з мяст эчкам —

Ігнат Дамейка

перакладзеная на мовы розных
народаў свету, выдадзена ў шэ
рагу краін замежжа.
Ярэмічы, Сіняўская Слаба
да, Рудзьма, Скорычы — “літа
ратурныя” вёскі. У Скорычах
нарадзіўся паэт Алесь Мілюць
(1908–1944): у звычайнай ся
лянскай сям’і. Друкавацца па
чаў напрыканцы 1920‑х гадоў
у заходнебеларускім друку. З
таго часу засталіся вершы “Бя
розы”, “Покліч”, “Мой ідэал”,
“Вясною”. А калі надышло
17 верасня 1939 года і Гродзен
шчына, Кар эліччына аказаліся
ў складзе Савецкай Беларусі,
Алесь Мілюць пачаў друка
вацца ў стаўбцоўскай раённай
газеце. Пісаў пра сялянскую
долю, апяваў хараство родна
га краю. Цяпер вершы паэта
можна прачытаць у калектыў
ных зборніках пасляваеннага
часу — “Мы іх не забудзем”,
“Сцягі і паходні”, “Крывёю
сэрца”, “Ростані волі”. Мо
прыйдзе час — і творы кар эліц
кага паэта, які ў кастрычніку
1944 загінуў у баі з гітлераўца
мі ва Усходняй Прусіі, будуць
выдадзены асобнай, няхай сабе
й невялічкай кнігай…
З прыярэміцкай вёсачкі
Рудзьма — і празаік, ваенны
журналіст Анатоль Смалян
ка (1936–2014). Ён — аўтар
раманаў “Дзень і ўсё жыццё”,
“Забітае каханне”, яшчэ доб
рага тузіна кніг мастацкай і
дакументальнай прозы. Пра
сваё ваеннае дзяцінства, па
дзеі, што адбываліся ў Рудзь
ме ды іншых ваколіцах Ярэміч
(дар эчы, пасля Вялікай Ай
чыннай ужо Анатоль закончыў
Ярэміцкую сяр эднюю школу),
блакаду ў Налібоцкай пушчы
расказаў у дакументальнай
аповесці “Мы не скарыліся”.
Многія свае творы ўжо ў ста
лым узросце Анатоль Смалянка
напісаў у кар эліцкай старонцы,
дзе ў яго было лецішча. Мне
даводзіцца часта бываць у гэ
тым краі. Стараюся не мінаць

Давайце зазірнем і ў літара
турныя Кар элічы. Па-першае,
па-добраму радуе, нават здзіў
ляе гарадская тапаніміка гэтага
невялікага райцэнтра. Ёсць тут
у вуліц самыя розныя пісьмен
ніцкія назвы: Адама Міцкевіча,
Скарыны, Якуба Коласа, Янкі
Купалы…
А па-другое… У Кар элі
чах нарадзіўся яўр эйскі паэт,
драматург, перакладчык Іцхак
Кацэнельсон (1886–1944). Ра
зам з бацькоўскай сям’ёю Іцхак
пераехаў у польскую Лодзь. З
пачаткам Другой сусветнай
вайны Іцхак разам з жонкай і
двума сынамі ўцёк у Варшаву.
Там патрапіў у гета. Супрацоў
нічаў з антыфашысцкім пад
поллем. 14 жніўня 1943 года
Іцхака й яго сям’ю дэпартава
лі ў Трэблінку. Прыняў удзел
у паўстанні. Падпольшчыкі
зрабілі для паэта дакументы
грамадзяніна Гандураса. У вы
ніку ён быў інт эрнаваны ў
Францыю, ды адтуль усё ж па
трапіў у Асвенцым. Там і быў
забіты ўраджэнец Кар элічаў
паэт Іцхак Кацэнельсон: 1 мая
1944 года. Яскравым мастацкім
сведчаннем фашысцкіх здзекаў

Янка Брыль

фальварак і маёнтак Ліпніцкіх
і Свідзінскіх. У 1887‑м у Турцы
нарадзіўся празаік, байкапісец
Анатоль Дзяркач (быў рэпрэ
саваны і ў 1937‑м расстраляны).
Аўтар кніг “Пра папоў, пра дзяд
коў, пра сялян-мужыкоў” (1925),
“Міколава гаспадарка” (1927),
“Нашы прыяцелі” (1928), “Звя
ры нашых лясоў” (1929), “Бог
удвох” (1930), “Усім патроху…”
(1930), “Качаргой па абразах”
(1930)… У Турцы яшчэ ў дар э
валюцыйныя гады настаўнічаў
будучы класік беларускай дзі
цячай літаратуры Янка Маўр
(1883–1971).

Анатоль Жук

над яўр эямі з’яўляецца “Пес
ня пра забіты яўр эйскі народ”

Іцхака Кацэнельсона. Кампа
зітар Э. Раздоліна запісала па
гэтым творы “Рэквіем пра ка
тастрофу”.
Кар элічы — і радзіма яўр эй
скага паэта, драматурга, публі
цыста Давіда Эйнхорна (1886–
1973). З 13 гадоў пісаў вершы
на іўрыце. Супрацоўнічаў з
рознымі перыядычнымі выдан
нямі. Выдаў у Вільні й Варша
ве некалькі зборнікаў вершаў.
У 1912 годзе быў арыштаваны
за рэвалюцыйную дзейнасць.
Пасля паўгода астрожнага за
тачэння вымушана пакінуў Ра
сійскую імперыю. З таго часу
жыў у Францыі, Швейцарыі,
Германіі, з 1940 года — у ЗША.
Кар эліччына — гэта край
дзяцінства, юнацтва народна
га пісьменніка Беларусі Янкі
Брыля (1917–2006). Хоць на
радзіўся ён, як вядома, у Адэсе,
аднак у 1922‑м разам з бацька
мі вярнуўся на радзіму прод
каў: у вёску Загор’е (Загора)
на Наваградчыну (цяпер гэта
Кар эліцкі раён). На Кар эліччы
не пачатак творчых, жыццёвых
дарог пісьменнікаў, акцёраў
Анатоля Жука (1949–2009) ды
Пятра Ламана. Дар эчы, сёле
та споўнілася 70 гадоў з часу
іх нараджэння. Хлопцы з Ярэ
мічаў нават сядзелі разам у ста
рэйшых класах мясцовай шко
лы — пра тое цікава напісала
Марына Казловіч у раённай
газеце “Полымя” (05.09.2019).
З Кар эліччыны родам праза
ік, літаратуразнаўца Уладзімір
Навумовіч, паэт, дзіцячы пісь
меннік і мастак Мікола Бусь
ко, празаік Яўген Крамко…
У Кар элічах цяпер жыве пісь
менніца-краязнаўца Святлана
Кошур. Творы многіх мясцо
вых аўтараў друкуюцца ў кар э
ліцкай раённай газеце. Ёсць у іх
публікацыях цеплыня, шчы
расць, прадвызначаныя, пэўна,
энергетыкай гэтай слаўнай зям
лі, яе працавітых і таленавітых
людзей.
Алесь Карлюкевіч

Ад рэдакцыі. Далучым да ўраджэнцаў Карэліччыны, спрычыненых да мастацтва слова, Ігната
(Ігнацы, Ігнася) Дамейку (1802–1889): вядомага вучонага, нацыянальнага героя Чылі. Не быў ён
“прафесійным” літаратарам, але ж меў энцыклапедычныя веды, праявіў таленты як геолаг і міне
ролаг, географ і этнолаг, фізік і батанік, біёл аг і металург, мовазнаўца й хімік, педагог і рэфарматар
адукацыі. Ураджэнец вёскі Вялікая Мядзвядка (тады — Наваградскі павет, цяпер — Карэліцкі раён)
быў адным з актывістаў віленскага Таварыства філаматаў, сябрам Адама Міцкевіча. Геніяльны паэт
зрабіў яго адным з персанажаў паэмы “Дзяды” (пад філамацкай мянушкай Жэгота), акрэсліў вобраз
сябра і ў паэме “Пан Тадэвуш”. Пры напісанні апошняй Жэгота быў Адаму, як піша Кастусь Цвірка ў
прадмове да кнігі Ігната Дамейкі “Мае падарожжы” (Мн., “Беларускі кнігазбор”, 2002), незаменным
памочнікам і кансультантам. Даследчык лічыць, што якраз Дамейку меў на ўвазе Адам Міцкевіч, на
пісаўшы пра той час: “І сябры тады памагалі сваімі расказамі, і для песні мне кідалі слова за словам”.
Мяркуецца, што Жэгота стаў правобразам Яцака Сапліцы, аднаго з галоўных герояў твора, і паэму
аўтар хацеў назваць: “Жэгота”.
Згаданая кніга Ігната Дамейкі — па сутнасці, першая сустрэча беларускіх чытачоў з ягонай твор
часцю. Пабачыла свет кніга да 200-годдзя аўтара ў перакладзе Здзіслава Сіцькі з польскай мовы
(кніг 1962-1963 гадоў, выдадзеных у Польшчы) і каментарамі перакладчыка ў серыі “Гістарычналітаратурныя помнікі”. Так што Ігнат Дамейка не толькі ўскосна далучаны да літаратуры, але й
сам — гісторык, літаратар. Пра кнігу “Мае падарожжы” Кастусь Цвірка піша: “Чытаеш гэтыя жывыя,
непасрэдныя запісы вучонага-падарожніка — і дзівішся яго пісьменніцкаму майстэрству, дзівоснаму
ўменню маляваць словам убачанае й перажытае”.
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Голас Радзімы чацвер, 26 снежня, 2019

жывая спадчына

Паясы з Валожыншчыны

Стракатыя ўзорыстыя “тасёмкі” нагадваюць паясы,
захаваныя майстрамі для будучых пакаленняў

Адметная тэхналогія ткацтва паясоў
“на ніту” — ці, як кажуць у Валожынскім
раёне, “на назе” — была раней пашы
рана па ўсёй Беларусі. Паклон, вялікая
ўдзячнасць наша носьбіткам унікаль
нага майстэрства Марыі Стасяловіч і
Хрысціне Лямбовіч, якія змаглі паспяхо
ва адрадзіць ды зберагчы адметную тра
дыцыю на Валожыншчыне: у аграгарад
ках Сакаўшчына й Ракаў! Гэты элемент
нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў
2016 годзе быў уключаны ў Дзяржаўны
спіс гістарычна-культурных каштоўнас
цяў Беларусі.
Марыі Стасяловіч, якая валодала ўні
кальным майстэрствам, адраджала ткац
тва паясоў “на ніту”, тры гады таму не
стала. Пакуль хапала сіл, нягледзячы на
свае дзевяноста, працаўніца з радасцю пе
радавала досвед і веды, праводзіла май
стар-класы й дома, і ў Сакаўшчынскім
сельскім Цэнтры культуры. Хрысціна
Лямбовіч, дырэктарка Ракаўскага цэнтра
народнай творчасці, пераняла непасрэдна
“з рук” тэхналогію ад Марыі Мікалаеўны.
Цяпер яна кіруе гуртком “Ткачыкі” й дзе
ліцца досведам з юнымі ткачамі, ладзіць
майстар-класы. Паясы Хрысціны Стані

славаўны скарыстоўваюць у вясельных і
радзінных абрадах, яны разыходзяцца па
свеце як сувенірная прадукцыя з нацыя
нальным беларускім каларытам.
“Валожынскія паясы нагадваюць
стракатыя ўзорыстыя “тасёмкі”, шы
рыня іх не перавышае двух сантымет
раў, — распавядае спадарыня Хрысці
на. — Раней у асноўным выкарыстоўвалі
ніткі, спрадзеныя ў хатах. За аснову бра
лі якасныя кужоўныя (кужальныя) ніт
кі, на больш грубыя паясы — зрэбныя.
Ільняныя звычайна й адбельвалі, а фар
бавалі рэдка. Узор ткаўся з нітак сукон
ных, спрадзеных з авечай воўны, якую
падафарбоўвалі натуральнымі фарбамі:
карой дуба, шалупіннем цыбулі ды ін
шымі. У Валожынскіх паясах, як і на

Валожынскія паясы

огул у беларускіх, пераважалі адценні
чырвонага, барвовага, белага ці шэрага.
Дапаўнялі ж іх ніткі чорнага, зялёнага,
жоўтага, фіялетавага, сіняга колераў.

Цяпер у Ракаўскім цэнтры народнай
творчасці шмат робіцца, каб дакладна за
хаваць і перадаць нашчадкам у спадчыну
традыцыю ткацтва: узоры, каларыстыку,
назвы, абрады, звязаныя з паясамі… Як
лічыць спадарыня Хрысціна, дасведча
ную майстрыху бачна, калі пояс з‑пад яе
рук атрымліваецца шчыльны, роўненькі.
Як і ў любым рамястве, ткацтвам займа
юцца самыя цярплівыя. “Пояс, як вядома,
суправаджаў нашых продкаў ад нара
джэння да смерці, — заўважае Хрысціна
Станіславаўна. — Немаўлят абвязвалі,
каб яны былі спакойныя, а ножкі роў
ныя. Калі пояс развязваўся, то ў народзе
казалі, што чалавек “распаясаўся”: паво
дзіць сябе неадпаведна сітуацыі, занадта
вольна, “развязна”. Калі дзяўчына збіра
лася замуж, ёй трэба было выткаць каля
100 паясоў! Бо паясамі ж усю радню му
жа нявестка раней адорвала, і не толькі.
Бабулі перадавалі майстэрства ўнучкам,
таму дзяўчынкі ўжо ў 8–10 гадоў нацяг
валі ніткі, замацоўвалі іх на нагах — і так
маглі ткаць паясы нават у полі, калі па
свілі кароў.
Цяпер традыцыі ткацтва паясоў “на
ніту”, здаецца, не пагражае знікненне.
На Валожыншчыне дзеці вучацца ства
раць унікальныя вырабы ў Ракаве, у До
ме культуры аграгарадка Сакаўшчына,
дзе створаны пакой-музей традыцыйных
паясоў. Аднак для паспяховага захавання
ўнікальнай тэхналогіі таго мала, лічаць

Хрысціна Лямбовіч
у традыцыйным шляхецкім строі
канца ХІХ — пачатку ХХ ст.,
характэрным для Валожыншчыны

эксперты. Дарэчы, паясы й сёння могуць
выконваць функцыі як дэкаратыўныя,
так і практычныя. Імі ж можна падвяз
ваць сучасныя сукенкі, насіць са штана
мі, упрыгожваць валасы, выкарыстоўваць
у якасці закладак для кніг... “Як носьбі
ты адмысловай традыцыі мы з пашанай
і гонарам ставімся да таго, што застало
ся ад продкаў, бо тэхналогія ткацтва па
ясоў — важная частка мясцовай культу
ры, якую трэба захоўваць і перадаваць
нашчадкам, — упэўнена Хрысціна Лям
бовіч. — А як прыемна бывае бачыць ра
дасныя твары юных майстроў пасля таго,
як з‑пад іх рук з’явіўся першы пояс! Быц
цам узнікла нябачная повязь іх з далёкімі
родзічамі”.
Раіс а Марчук.
Фота Паўла Бакушава.

упершыню!

У Рызе — песенны букет
кай культуры, адкрылася выстава
беларускіх мастакоў, мы навед
валі магілы вядомых беларусаў
на Дзяды, прайшлі Купалаўскія
чытанні ў Рыжскай беларускай
асноўнай школе імя Янкі Купа
лы… І першы Конкурс беларус
кай песні стаў знакавай падзеяй:
бо ахапіў ён усю Латвію. У імпрэ
зе паўдзельнічалі 16 калектываў
(з іх два дзіцячыя) з 9 гарадоў. І
паплыла-паляцела на лёгкіх кры
лах песня беларуская ад сталіцы
да ўскраін, абуджаючы ў сэрцах
нашых столькі розных пачуццяў!
Безумоўна, і таленавітыя спевакі
кожны па-свойму, і сцэна не для
ўсіх — месца звычнае, але разам
яны вялікую справу робяць: уз
багачаюць беларускую культуру.
І кожны з іх — як своеасаблівая
кветка нацыі, а чым іх болей, тым
прыгажэйшы наш песенны букет.
Заўважу: песенны конкурс
ны букет атрымаўся даволі раз
настайным, і вельмі добра, што
кожны гурт мае ў рэпертуары
песню народную. Выканаў
цы тонка, мякка, па-народнаму
проста вялі “мелодыю свята”,
стварылі крыху настальгічны
настрой у слухачоў, пераваж
на тых, хто жыве ўдалечыні
ад Бацькаўшчыны. Апрача на
роднай песні, гучала й аўтар
ская — за тое наша ўдзячнасць

асаблівая Станіславу Валодзьку,
вершы якога добра кладуцца на
музыку, цудоўна гучаць у выка
нанні землякоў.
Усцешна, што ствараўся ў
зале святочны настрой як пес
няй, так і калейдаскопам бела
рускіх народных строяў. Колькі

А ляксей Васількоў

Як песнямі, так і 
непаўторным 
калейдаскопам беларускіх 
народных строяў ствараўся 
радасны настрой на першым 
Конкурсе беларускай 
песні ў Латвіі
Ёсць у адным з твораў беларус
кага паэта-песенніка Івана Цітаў
ца дзівосныя словы: “Жыццё маё
песняй спавіта”. Яны мне ўзгад
ваюцца і ў дачыненні да святочнай
імпрэзы — першага Конкурсу бе
ларускай песні Латвіі, што прахо
дзіў у Рызе 23 лістапада 2019 года ў
Палацы культуры “Zіemel blazma”.
Ідэю конкурсу падалі супрацоўні
кі Амбасады Беларусі ў Латвіі, яе
падтрымаў Рэспубліканскі цэнтр
нацыян альных культур Мінкуль
туры Беларусі. Знайшліся й фун
датары, у ліку якіх — беларускі
вытворца касметыкі “Беліта — Ві
тэкс”, Таварыства садзеяння лат
війска-беларускім эканамічным
сувязям, Дабрачынны фонд латвій
скага банка “Rіetumu”, беларускі
прадпрымальнік, Ганаровы консул
Латвіі ў Беларусі Аляксей Саўчук.
Конкурс падтрыманы й за кошт
сродкаў Дзяржпраграмы “Культу
ра Беларусі” на 2016–2020 гады
(падпраграма “Беларусы ў свеце”).
Рыжская восень багатая бы
ла сёлета на добрыя беларускія
справы: праходзілі Дні беларус

нават самі ўдзельнікі, не толь
кі слухачы, бачыла я, часам
забываліся, што ідзе конкурс:
проста радаваліся, што такое
беларускае песеннае свята ў
Рызе стала яваю. А між тым
кожнае выступленне ацэньвала
прафесійнае журы. У яго ўвай
шлі кіраўніца Міжнароднага
фестывалю “Rіga Symphony”
Алена Швілпэ, дацэнт Латвій
скай акадэміі музыкі імя Язэ

Жыццё і гэтых спявачак, што выступалі ў Рызе,
беларускаю песняй спавіта

ў іх колераў, колькі паўтонаў!
І здаецца мне часам, што ме
навіта песняй, некалі яшчэ ба
буляй напетай, ды вышыванай
рукамі маці кашуляй, бялюткім
фартухом на тонкім стане дзяў
чыны мы зможам “дастукацца”
ў розумы, сэрцы адарваных ад
роду-племені “касмапалітаў”.
І зразумеюць, адчуюць яны ве
лізарную жыццядайную энерге
тыку нашай спадчыны!
На працягу ўсяго дня ў за
ле панаваў святочны настрой. І

па Вітала, доктар мастацтваў
Іева Ціхоўска, фундатар, ды
рэктар фірмы “Sture V” Васіль
Зайцаў, консул Генеральнага
консульства Беларусі ў Даўга
пілсе Яўгенія Барткевіч, дэкан
факультэта музычнага мастац
тва Беларускага дзяржунівер
сітэта культуры й мастацтваў
Ірына Грамовіч. Прафесіяналы
назвалі лепшымі: ансамбль бе
ларускай песні “Журавінка” з
Вэнтспілса й два дзіцячыя ка
лектывы — гэта “Вавёрачка”

(Рыжская беларуская школа) і
дзіцячая студыя “Скарбніца” з
Даўгаўпілса.
Віншуем пераможцаў кон
курсу! Мяркуецца, што яны
прадставяць Латвію на Фестыва
лі мастацтваў беларусаў свету ў
2020 годзе. І ўсім іншым удзель
нікам таксама жадаем творчых
поспехаў ды згадваць часцей сло
вы кампазітара Міхаіл а Глінкі,
род якога мае моцныя беларускі
карані: “Усе спевакі ад прыроды
недасканалыя й вымагаюць на
вучання, мэта якога — выправіць
недахопы і ўдасканаліць голас”.
Мы спадзяемся, што новы
Конкурс беларускай песні ў Лат
віі стане добрай традыцыяй. З
мноства выслоўяў, што славяць
песню, прывяду меркаванне
ўлюбёнага ў песенную творчасць
паэта Сяргея Панізьніка, шэраг
вершаў якога таксама набылі пе
сенныя крылы: “Песня — плада
носны жанр, які духоўна ўзвы
шае, яднае й лагодзіць людзей.
Песня — нібы той Дабрасвет:
плыве з Велікоднай званіцы й спа
раджае ў супляменнікаў пачуцці
любові, вернасці. Ён аклікае нас,
каб умелі ў грамадзе радавацца,
не баял іся агучваць намоленую
нашымі продкамі прастору — і
натхняліся Жыццём”.
Ганна Іване,
вядучая конкурсу, намесніца
дырэктаркі Рыжскай
беларускай асноўнай школы
імя Янкі Купалы
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