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Іван Ждановіч

Ку пал ле — гэ та, як ка жуць, 
свя та свя таў у на шым на род-
ным ка лен да ры. Ча сам, ад нак, 
у ма ла дых лю дзей з  га джэ та-
мі ў ру ках уз ні ка юць пы тан ні 
на кшалт: а ці су час на гэ та — 
зві ваць вян кі, па ліць вог ні шчы 
ў Ку паль скую ноч ды ска каць 
це раз іх? Ці ж гэта не архаіка? 
Дзе ля ча го? Якая нам ад та го 
ка рысць? Мо жа, ма ю чы апош-
нія вер сіі ай фо наў ды ай па даў, 
мы даў но ўжо вый шлі з эпо хі 
“дры му ча га языч ніц тва” ў эпо-
ху ІТ? Ці не лепш, разважаюць, 
па ту сіць у якой-небудзь фан зо-
не, сма ку ю чы піва й чар го выя 
галы на чэм пі я на це све ту?...

Мае на тат кі — не спрэч ка і, 
крый Бо жа, не мен тар ства, не 
аспрэчванне жаданняў моладзі 
бавіць час у адпаведнасці са 
сваімі жаданнямі. Гэ та спро ба 
пе ра клас ці на су час ную мо ву 
тое, што прод кі на шыя, на ват 
не ве да ю чы гра ма ты, ра зу ме лі 
без слоў.

...“Не ўда ец ца пад клю чыц-
ца да ўсіх сет ка вых дыс каў,” — 
з’яў ля ец ца ў Ку паль скую па ру 
на эк ра не ма ні то ра тэкст, ка лі 
ўклю чаю рэ дак цый ны комп. 
Да рэ чы, на ІТ-слэн гу фор ма 
та ко га па слан ня ад ма шы ны 
на зы ва ец ца: ікон ка. Але ж як 
з та кім аб раз ком ад ла дзіш ду-
шэў ны кан такт?... І кам пу, што 

пе ра ехаў на па чат ку лі пе ня з 
ме ды я хо дын гу “СБ. Бе ла русь 
се год ня” ў но вую ін фап рас то-
ру пад наз вай Вы да вец кі дом 
“Звяз да”, так са ма не ўда ец ца 
па куль па тра піць у зо ну свай-
го звыч на га іс на ван ня. Зрэш-
ты, ра ней шай “сет кі” ў яго ўжо 
й не бу дзе! Бо двой чы ў ад ну 
й тую ж рэч ку, як вя до ма, не 
ўвой дзеш на ват на Ку пал ле. 
Хоць кам п’ю тар шчык Вік тар 
над ад лад кай знеш ніх су вя зяў 

пра цуе: за ку піў аб ста ля ван не, 
дзю бае сце ны, цяг не оп та ва-
лак но. І, зда ва ла ся б, тае бя ды: 
ну пе ра мяс ці ла ся ўсё тое, што 
за ста ло ся ў на шым ІТ-ча се ад 
бы лой рэ дак цыі га зе ты “Го лас 
Ра дзі мы”, з 7-га па вер ха До ма 
прэ сы на 9-ы. А ўжо ін шая рэ-
аль насць, но выя ўмо вы... Та му 
й спра бу ем, з кам пом на па ру, 
адап та вац ца, упі сац ца ў но вы, 
8-ста рон ка вы фар мат. Без умоў-
на, вы ка рыс тоў ва ю чы ра ней-

шы до свед, а так са ма шчы рае 
спры ян не но ва га, звяз доў ска га 
ка лек ты ву на ча ле з Паў лам Су-
ха ру ка вым, яго дырэктарам – 
галоўным рэдактарам, ка ле гі 
май го Ге ор гія Шаблюка з яшчэ 
ня даў на бліз ка га нам вы дан ня 
“The Mіnsk Tіmes” ды ня даў ня-
га ж рэ дак та ра яго й “Го ла су Ра-
дзі мы” Вік та ра Харкова. Але ж 
бе раг пад наз вай “СБ” ды “МТ” 
з яго насельнікамі сплы вае ў 
мора часу.  ➔ Стар. 4

Купалле ў эпоху ІТ
Спро ба па гля дзець на спрад веч нае бе ла рус кае на род нае свя та скрозь 
прыз му сён няш ня га дня і на шай кам п’ю та ры за ва най са ма свя до мас ці

Шэраг цікавых культурных, 

асветніцкіх праектаў 

беларусы Эстоніі 

рэалізуюць з актыўным 

удзелам дзяцей і моладзі

Дзяўчаты з нашай гімназіі

Чытачы газеты, пэўна ж, ве-
даюць з папярэдніх публікацый 
пра дзейнасць нашага Белару-
скага цэнтра вучобы й развіцця  
EVA-Studiorum. Гэта пры ім 
у 2007 годзе – і як жа хутка 
ляціць час... – быў створаны 
танцавальна-песенны ансамбль 
“Дзяўчаты”. Я й па гэты дзень 
ягоная кіраўніца. У адметным 
творчым калектыве спяваюць 
эстонскія школьніцы, ён часта 
выступае на розных імпрэзах. 

Апошні склад гурта нязмен-
ны тры гады, у ім выступаюць 
шэсць вучаніц Табасалускай 
гімназіі – гэта пад Талінам, дзе й 
я сама працую. А ўнікальнасць 
ансамбля ў тым, што дзяўчаты 
мае спяваюць песні на белару-
скай мове.

Склад ансамбля “Дзяўчаты” 
з гадамі зменьваецца: такая ўжо 
спецыфіка нашай працы. У рэ-
пертуары з’яўляюцца новыя 
песні. Час ад часу некаторыя з 
маіх таленавітых малодшых ся-
бровак заканчваюць гімназію, 
рухаюцца далей па жыцці. На 
змену ім прыходзяць іншыя. 
Вядома ж, ёсць у гурт адбор, 
ёсць нават канкурэнцыя. У 
прыватнасці, для нас важна, 

каб у гімназістак, што прэтэн-
дуюць на месца ў гурце, было й 
жаданне спяваць па-беларуску, 
і ўдзельнічаць у нашых бела-
рус кіх мерапрыемствах.

На здымку, які дасылаю ў 
рэдакцыю, зафіксавана радас-
ная падзея з чэрвеня 2018 года: 
гімназісткі мае з гурта “Дзяў-
чаты” закончылі дзявяты клас. 
Цу доў ная пара! Цудоўныя дзяў-
чаты!

“Буслікi” з эстонскай 

прапіскай

Той, хто мае дачынне да 
школы, заўсёды трохі хвалю-
ецца ўвесну. Бо гэта напру-
жаная пара – і для вучняў, і 
для настаўнікаў. Падводзім 

вынікі. Будуем новыя планы. 
Штогод назі ра ючы, як падра-
стаюць мае вы ха ванцы, лаўлю 
сябе на думцы: ім будзе хацец-
ца ўсё вышэй падняцца над 
роднымі мясцінамі, паглядзець 
іншыя краіны, гарады. Гэта 
жа й малыя буслікi, дарэчы, 
падраста юць у бацькоўскіх 
буслянках, набіраюцца сіл, каб, 

расправіўшы крылы, паляцець 
да новых, нязведаных месцiн, 
на новыя лугі-сенажаці, бало-
ты. Магчыма, з такіх асацы-
яцый і ўзнікла ў нас у Таліне 
назва Беларускай нядзельнай 
школы: “Буслікi”. Вучні якой 
нядаўна закончылі афіцыйна 
свой першы навучальны
год. ➔ Стар. 8

Крылы мацнеюць у палёце

Такое этнасэлфі ў Купальскую пару – гэта вельмі сучасна
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Ніна Пээрна са сваімі цудоўнымі “Дзяўчатамі”

ВЕСТКІ З РЭДАКЦЫІВЕСТКІ З РЭДАКЦЫІ

Наша
пуцяводная 
“Звязда”

Цяпер газета “Голас 

Радзімы” выходзіць пры 

дзейснай падтрымцы 

Выдавецкага дома “Звязда”

Вы заўважылі: у нас 8 ста-
ронак! І газета будзе выходзіць 
два разы на месяц. Мяркуем, 
новы фармат выдання прый-
дзецца даспадобы чытачам. З 
пачатку месяца рэдакцыя газе-
ты “Голас Радзімы” ўвайшла 
ў склад Рэдакцыйна-выдавец-
кай установы «Выдавецкі дом 
“Звязда”». Ёй кіруе дырэк-
тар – галоўны рэдактар Павел 
Якаўлевіч Сухарукаў. Ад яго з 
калегамі цяпер мы атрымліваем 
усебаковую падтрымку нашай 
дзейнасці. Рэдакцыя застаец-
ца ў Доме прэсы, па адрасе: 
220013, Мінск, вуліца Багдана 
Хмяльніцкага, 10-а. Пакой 907. 
Зрэты, выходныя звесткі дру-
куюцца на апошняй старонцы 
ў кожным нумары газеты. У 
нашых планах: пашыраць кола 
няштатных аўтараў, адладжваць 
супрацоўніцтва з калегамі са 
“звяздоўскіх” выданняў.

Да нас цяпер прыходзяць 
электронныя пісьмы, тэле фа-
наванні: дзе ж газета ў інтэр-
нэце? Калі ласка, сябры, не 
хвалюйцеся: гэтым ужо зай-
ма юцца прафесіяналы. Нам 
абяцаюць, што сайт выдання 
з усімі архівамі плаўна і без 
страт перамесціцца пад дах 
нашай пуцяводнай “Звязды”.

Іван Ждановіч,
галоўны рэдактар

газеты “Голас Радзімы” 
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Для тых, хто не ў кур се: но-
вая наз ва ў Дзяр жын ска з’я ві ла-
ся за са вец кім ча сам, ра ней жа 
то бы ло Кой да на ва. Так, да рэ-
чы, і ця пер на зы ва ец ца буй ная 
чы гу нач ная стан цыя на за хад 
ад Мін ска, па шля ху ў Стоўб-
цы, Ба ра на ві чы, Брэст. Ця пер 
жа Дзяр жынск на бы вае са бе 
сла ву як го рад сяб роў ства, бо 
як раз у ім уста ля ва лі ся шчы-
рыя, сяб роў скія ста сун кі па між 
жы ха ра мі, гра мад скас цю Дзяр-
жын ска га ра ё на і прад стаў ні ка-
мі мал даў скай ды яс па ры.

А скла ла ся так — не вы пад-
ко ва. Пер шую цаг лін ку ў пад-
му рак сяб роў ства за клаў Ва сіль 
Се мя нюк, мал да ва нін, што пе-
ра браў ся жыць у Бе ла русь. Гэ та 
ён, пом ніц ца, на сва ім пад вор ку 
ў вёс цы Ба ра ві кі, што на Дзяр-
жын шчы не, 7 га доў та му са браў 
доб рых лю дзей ды зла дзіў пры-
го жае свя та сяб роў ства па між 
мал да ва на мі й бе ла ру са мі пад 
наз вай “Вя нок друж бы”. Свя та 
цёп лае, шчы рае, я б на ват ска-
заў ся мей нае… З та го ча су та кія 
свя ты, пры све ча ныя Дням не за-
леж нас ці Мал до вы, мал даў скай 
і бе ла рус кай мо вам, уся му, што 
бліз кае сэр цу кож на га мал да-
ва ні на, у Ба ра ві ках ды й за іх 
ме жа мі на ладж ва юц ца што год. 
Гас цін насць гас па да роў пад-
вор ка мал да ва ні на Ва сі ля ды 
яго най жон кі Ні ны зве да лі ўжо 
і бе ла рус кія мал да ва не, і прад-
стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі, 
бе ла ру сы Дзяр жын шчы ны. 
Каш тоў ную тра ды цыю пад-
трым лі ваў — сва ім не па срэд-
ным удзе лам — і бы лы Ам ба са-
дар Мал до вы ў Бе ла ру сі Ге ор ге 
Хі а а рэ. Сён ня ж та кую цёп лую 
“на род ную іні цы я ты ву” заах-
вочвае ўжо й но вы Ам ба са дар: 
спа дар Вік тар Са ра чан. Ах вот на 
пад клю ча юц ца да та кіх су стрэч 
і прад стаў ні кі су пол кі мал да ван 
у Бе ла русі на ча ле з Ан та ні най 
Валь ко. Ле тась у Дзяр жын ску 
ла дзі ла ся ўжо сё мае па лі ку свя-
та “Вя нок сяб роў ства”. Пра тое, 
да рэ чы, быў і ар ты кул у “Го ла-
се Ра дзі мы” (“Як дзве цу доў ныя 
ла зы”, 14.12.2017).

А ня даў на, у Дзень Не за-
леж нас ці Бе ла ру сі, у ад ным з 
кут коў пар ка ў Дзяр жын ску 
з’я віў ся пры го жы “Мал даў-
скі пад во рак”. Ня гле дзя чы 
на даждж лі вае на двор’е, са-
браў ён шмат ці каў ных. На ім-
пра ві за ва най сцэ не спя ваў гурт 
“Плай”, гу ча лі цу доў ныя мал-
даў скія пес ні. А так са ма й на-
род ны ан самбль бе ла рус кай 
на род най пес ні “Ба ра ві чан ка” 
з вёс кі Ба ра ві кі яго пад тры-
маў — бе ла рус кі мі пес ня мі. 
Яшчэ й з Па лес ся, з Пет ры-
каў ска га ра ё на Го мель шчы ны 
за ві таў на свя та гурт “За ра чан-
ка” — з бе ла рус кі мі на род ны мі 
пес ня мі. Мал да ва нін Дзміт рый 
Лі ку вель мі хо ра ша пра спя ваў 
ме ла дыч ную пес ню “Код ры”, 
а па эт Ге ор гій Пуш каш чы таў 
свае вер шы.

У свя це паў дзель ні ча лі так-
са ма й паэ ты з Дзяр жын ска га 
лі та ра тур на га клу ба “Вы ток”. 
Сяб ры Са ю за пісь мен ні каў Бе-
ла ру сі, паэ тэ сы Рэ гі на Рэў то віч 
і Люд мі ла Круг лік за га ва ры лі 
на мал даў скай мо ве! Ад на з іх 
пра чы та ла верш мал даў ска-
га паэ та Эмі ля Ла ця ну “Лю бі 
мя не”, а дру гая — перакладзе-
ны ўры вак са зна ка мі тай прад-
мо вы Фран цыс ка Ска ры ны да 
кні гі “Юдзіф”. На цы я наль ныя 
строі ва ўсіх ар тыс таў ан самб-
ляў так са ма бы лі ў тэ му свя та: 

гэт кай жа пры га жай, ка ла рыт-
най ба чыц ца мне друж ба мал-
да ван і бе ла ру саў.

Рэй на свя це вя лі, вы кон-
ва лі пес ні Ан та ні на Валь ко і 
Ва сіль Се мя нюк. На пя рэ дад ні 
Дня Не за леж нас ці Дзяр жын скі 
рай вы кан кам, ра ён ная біб лі я-
тэ ка з пад трым кай мал даў скай 
Ам ба са ды вы да лі ці ка вую кні-
гу “Вя нок сяб роў ства: Бе ла-
русь — Мал до ва”. Там зме шча-
ны вер шы мал даў скіх паэ таў, 
мал даў скія на род ныя каз кі, 
пад ан ні ў пе ра кла дах на бе ла-
рус кую мо ву: гэ та па пра ца ва лі 
паэ ты з Дзяр жын шчы ны Рэ гі на 
Рэў то віч, Люд мі ла Круг лік, Ан-
тон Ані со віч, Ак са на Хац ке віч 
ды ін шыя. Вось якім ці ка вым 
чы нам па шы ра ец ца цу доў ны 
вя нок, які ка лісь па ча лі зві ваць 
Ва сіль і Ні на Се мя ню кі.

“Мал даў скі пад во рак” так са-
ма, як і ра ней, сё ле та меў наз ву 
“Вя нок сяб роў ства”. Яго на ве-
даў Ам ба са дар Вік тар Са ра чан, 
кі раў ніц тва Дзяр жын ска га рай-
вы кан ка ма на ча ле са стар шы-
нёй Мі ка ла ем Ар цюш ке ві чам. 
Ві та ю чы жы ха роў Дзяр жын-
ска, Вік тар Са ра чан ад зна чыў: 
Ам ба са да Мал до вы шмат ува гі 
на дае ўза е ма ўзба га чэн ню куль-
тур на шых на ро даў. Ён уру чыў 
Га на ро выя гра ма ты Ам ба са ды 
жы ха рам ра ё на, якія па спры я лі 
раз віц цю мал даў ска-бе ла рус ка-

га сяб роў ства. (Наш даў ні аў тар, 
па ва жа ны Ля вон Сця па на віч, 
тое сціп ла за моў чвае, ад нак ся-
род руп ліў цаў, мы па ці ка ві лі ся, 
цал кам за слу жа на быў і ён так-
са ма ўша на ва ны. — Рэд.) Цёп-
лыя сло вы спа да ра Ам ба са да ра 
гу ча лі ў ад рас кі раў ніц тва ра ё на 
ды энер гіч на га, не ўтай моў на га 
Ва сі ля Се мя ню ка, ар га ні за та ра 
шмат лі кіх куль тур ных ім прэ заў.

На свя це ах во чыя маг лі 
пра дэ гус та ваць мал даў скія ві-
ны, па спы таць на цы я наль ныя 
стра вы, у тым лі ку зна ка мі тую 
ма ма лы гу, пі ра гі, со кі. То не па-
мы лю ся, ка лі ска жу: свя та бе ла-
рус ка-мал даў ска га сяб роў ства, 
ды яшчэ ў Дзень Не за леж нас ці 
Бе ла ру сі, на доў га за пом ніц ца 
жы ха рам Дзяр жын ска. І мне 
па да ец ца, што вель мі гар ма-
ніч на та кая па дзея ду хам сва ім 
пе ра клі ка ец ца з вер шам Сяр гея 
Гра хоў ска га “Па трэ бен ча ла ве-
ку ча ла век”. Мож на знай сці ў 
ін тэр нэ це, хто па жа дае, бо ся-
род чы та чоў га зе ты “Го лас Ра-
дзі мы”, ве даю, шмат лю дзей, 
якія спа вя да юць вы со кія ідэа лы 
сяб роў ства. Дык вось, уры вак з 
вер ша Сяр гея Іва на ві ча та кі: 
“Хай свя та друж бы бу дзе леп-
шым свя там,/Хай ве кам друж-
бы наш за вец ца век”… Вель мі 
ак ту аль на гу чыць!

Ля вон Це леш, 
г. Дзяр жынск 

ВАРТАВЫЯ ПАМЯЦІВАРТАВЫЯ ПАМЯЦІ

Зямны паклон вам, вызваліцелі!

СЯБРЫСЯБРЫ

“Малдаўскі падворак” у Дзяржынску

Ак ты віс ты Бе ла рус кай 

су пол кі “Ма ра” з Лі е паі 

ў чар го вы раз уша на ва лі 

ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, якія вы зва ля лі 

Бе ла русь ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў

Гэ тая тра ды цыя ў Бе ла-
рус кай су пол кі “Ма ра” даў-
няя: сё ле та ўра чыс тасць та кая 
прай шла ў Лі е паі ўжо 18-ы год 
за пар. Мы він ша ва лі ве тэ ра наў 
як з Днём Вы зва лен ня, так і з 
Днём Не за леж нас ці Бе ла ру сі, 
бо, як вя до ма, свя ты гэ тыя ад-
зна ча юц ца ў адзін дзень — 3 лі-
пе ня.

На ме ра пры ем ства прый шлі 
ве тэ ра ны, сяб ры су пол кі “Ма-
ра”, га на ро выя гос ці: пер шы 
сак ра тар Ам ба са ды Бе ла ру сі 
ў Лат віі Аляк сей Ва сіль коў, ві-

цэ-мэр Лі е пай скай га рад ской 
ду мы Гірт Крон бергс, а так са-
ма яе экс-ві цэ-мэр Юры Ха-
да ро віч. Ду шэў ны мі пес ня мі 
па ра да ваў гра ма ду мяс цо вы 
ан самбль бе ла рус кай пес ні 
“Паў лін ка”.

Усё менш ся род нас ве тэ ра-
наў вайны. На су стрэ чы стар-
шы ня Лі е пай ска га та ва рыст ва 
ве тэ ра наў вай ны й пра цы Ге-
ор гій Сця па на віч Та ра бан адз-
на чыў: сён ня ў скла дзе ар га ні-
за цыі 182 ча ла ве кі. Ся род іх і 
шас цё ра тых лі е пай чан, якія ў 
да лё кім 1944-м вы зва ля лі Бе-
ла русь ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў. Гэ та Ган на Дзям’-
я наў на Аста па ва, сам Ге ор гій 
Сця па на віч, а так са ма Зі на і да 
Пят роў на Ці шчан ка, Кан стан-
цін Ва сі ле віч Чы жык, Ка ця-

ры на Сяр ге еў на Па ды ма ва ды 
Але на Іпа лі таў на Аста пен ка ва. 
Зям ны па клон вам, па ва жа ныя 
ве тэ ра ны-вы зва лі це лі, ад усіх 
бе ла ру саў!

Для гас цей мы на кры лі свя-
точ ны стол. Бы лі ду шэў ныя 
раз мо вы, ус па мі ны ве тэ ра наў 
пра бы лое і, вя до ма ж, сло вы 
па дзя кі ак ты віс там “Ма ры” — 

за тое, не за бы ва ем іх. Да та го ж 
на пра ця гу ўся го ве ча ра на шы 
ста рэй шыя сяб ры-ве тэ ра ны ра-
зам з гур том “Паў лін ка” спя ва-
лі-пад пя ва лі ва ен ныя пес ні. Ад 
га на ро вых гас цей, што прый шлі 
да нас, у ад рас ве тэ ра наў гу ча лі 
па жа дан ні доў гіх га доў жыц ця, 
ба дзё рас ці, ду шэў най раў на ва-
гі. У пры ват нас ці, Юры Ха да-
ро віч звяр нуў ся да вы зва лі це-
ляў Бе ла ру сі з та кі мі цёп лы мі 
сло ва мі: “Жа даю вам, да ра гія 
ве тэ ра ны, ба дзё рас ці ду ху, зда-
роўя. І, ка лі лас ка, за ста вай це ся 
з на мі як ма га даў жэй, ра ду ю чы 
нас гэ тай сва ёй пры сут нас цю. 
Ніз кі вам па клон за тое, што вы 
зра бі лі для нас, для Бе ла ру сі, 
для ўся го ча ла вец тва!”.

Ан жэ ла Фа мі на,
г. Лі е пая, Лат вія 

Беларусы з малдаванамі разам звіваюць “Вянок сяброўства”

За святочным сталом разам з ветэранамі

Новыя імёны 

Віцебска

Рыгор Арэшка

Гасцей і ўдзельнікаў больш 

чым з сарака краін сабраў 

у чарговы раз Міжнародны 

фестываль мастацтваў 

“Славянскі базар 

у Віцебску”

Хоць чарговы, 27-ы ўжо 
фэст прайшоў ужо ў Віцебску з 
12 па 16 ліпеня, а рэха ягонае  
чуваць на розных тэлеканалах 
ды ў нэце па гэты час. Згадваю, 
гадоў пяць таму ў расійскай 
глыбінцы я запытаў мясцовую 
культпрацаўніцу з беларускімі 
родавымі каранямі: што ведае 
пра сучасную Беларусь? На маё 
здзіўленне, сярод іншага яна 
казала й пра “Славянскі базар 
у Віцебску”. Тэлетрансляцыі 
з яго з цікавасцю глядзяць і ў 
райцэнтры Вікулава. Ды, пэўна 
ж, і па ўсім свеце, дзе ёсць маг-
чымасць. Бо творчы форум з 
беларускай прапіскай даўно 
мае стутус культурнай з’явы 
міжнароднага ўзроўню. І для 
беларускіх гуртоў замежжа 
выступіць хоць на якой з яго-
ных пляцовак – вядома ж, вялікі 
гонар. А такое бывала!

На гэты раз Гран-пры 
міжнароднага конкурсу 
выканаўцаў эстраднай песні 
“Віцебск-2018” атрымаў 
румынскі спявак Марчэл Рош-
ка, 28-гадовы дырыжор ар-
кестра і рэгент царквы з Бу-
харэста. Першая прэмія – у 
23-гадовага Аmre (Ернар 
Садырбаеў), студэнта Нацыя-
нальнай акадэміі мастацтваў з 
Казахстана. Другая прэмія – ва 
ўкраінкі Мілы Ніціч, а трэцюю 
падзялілі беларус, педагог Бе-
ларускага дзяржуніверсітэта 
культуры й мастацтваў Яўген 
Курчыч і полька, студэнтка 
Кракаўскай акадэміі музыкі 
Сільвія. Уладальнікамі спецы-
яльнай прэміі Парламенцкага 
сходу Саюза Беларусі ды Расіі 
сталі Яўген Курчыч і расіянка 
Аляксандра Карабешкіна.

 “Залатую Ліру”, а таксама 
Гран-пры XVI Міжнароднага 
дзіцячага музычнага конкурсу 
“Віцебск-2018” атрымаў Аляк-
сандр Балабанаў з Украіны.

Крэатыўна святкавалі Дзень Незалежнасці Беларусі ў райцэнтры пад Мінскам
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11 красавіка 2018 года. У той дзень двое беларусаў
былі на арбіце. Алег Арцем’еў (справа) і Антон Шкаплераў 

віншавалі зямлян з Днём касманаўтыкі.

Сумесны выступ беларускіх вакальных ансамбляў “Каданс” і “Сузор’е” на святочнай сцэне

Тое мес ца, дзе па ба чы лі 
мы свет, заў сё ды ўспа мі на ец-
ца: гэ та на ша ма лая ра дзі ма. 
Су стрэ неш ка лі су ай чын ні ка 
хоць на дру гім кан цы све ту — 
і ён з цеп лы нёй бу дзе згад-
ваць род ны кут, край баць коў. 
Ай чы на, Баць каў шчы на, Ра-
дзі ма… Па-роз на му склад ва-
юц ца на шы жыц цё выя аб ста-
ві ны, але звы чай на су стра кае 
нас яна пас ля рас стан ня —з 
лю боўю, а род ныя лю дзі ра-
ду юц ца на шым пос пе хам, пе-
ра жы ва юць ня ўда чы. Та му й 
за ме жа мі Баць ка шчы ны мы 
жы вем у рыт ме яе свя таў. 
Ска жам, для мно гіх ма іх за-
меж ных су ай чын ні каў асаб-
лі вае свя там — Дзень Не за-
леж нас ці Бе ла ру сі, Дзень 
Вы зва лен ня. І я ве даю тых, 
хто 3 лі пе ня імк нец ца быць 
абавязкова до ма, на род най 
зям лі, каб на поў ніць сэр ца 
па чуц цём го на ру за сваю гіс-
та рыч ную ра дзі му, атры маць 
ка ла саль ны за рад ду хоў най 
ба дзё рас ці.

Ша ну юць на шы зем ля кі й 
га лоў ныя на цы я наль ныя свя-
ты ў тых кра і нах, дзе жы вуць. 
Асаб лі ва ж лю дзі твор чыя, 
што ўдзель ні ча юць у ва каль-
ных гур тах, мо гуць ска заць: 
“Дзе жы вём, там і пес ні род-
ныя пя ём”. Для бе ла ру саў Са-
мар скай воб лас ці, на прык лад, 
12 чэр ве ня, Дзень Ра сіі — 
так са ма зна ка вы: з 1992 го да 
ён ад зна ча ец ца ў кра і не як 
дзяр жаў нае свя та. Сё ле та ж 
яшчэ й юбі лей ны год для бе-
ла рус ка га ва каль на га ан самб-
ля “Ка данс”. “У жніў ні — 
10 га доў з дня ства рэн ня, і 
вель мі пры ем на, што ў свя та 
мы атры ма лі гран ды ёз ны па-

да ру нак з ар бі ты: з Днём Ра сіі 
нас па він ша ваў су пля мен нік 
Алег Ар цем’ еў, кас ма наўт з 
бе ла рус кі мі ро да вы мі ка ра-
ня мі. Яго ны баць ка, Гер ман 
Аляк се е віч Ар цем’ еў, на ра-
дзіў ся ў па сёл ку Друя Брас-
лаў ска га ра ё на Ві цеб шчы ны: 
на мяжы з Латвіяй. Ця пер 
жы ве ў Ві цеб ску, з якім у нас 
ёсць сяб роў скія й дзе ла выя 
ста сун кі, — га во рыць Юлія 
Цяп лян ская, кі раў ні ца мо ла-
дзе ва га ад дзя лен ня су пол кі 
“Рус ка-Бе ла рус кае Бра тэр-
ства 2000”.

І яшчэ Дзень Ра сіі для са-
мар скіх бе ла ру саў тым ад-
мет ны быў сё ле та, што на пя-
рэ дад ні су пол ка пад тры ма ла 
іні цы я ты ву пал коў ні ка ў ад-
стаў цы Анд рэя Бан да рэн кі, 
на мес ні ка стар шы ні Та ва рыст-
ва друж бы й су пра цоў ніц тва 
на ро даў Ра сіі ды Укра і ны: ха-
дай ні чаць пе рад Прэ зі дэн там 
Бе ла ру сі аб пры сва ен ні зван ня 

Ге роя Бе ла ру сі (па смя рот на) 
ка пі та ну Гун дзі ло ві чу Паў лу 
Мі хай ла ві чу. Вя до ма ўжо, што 
пад час аба ро ны Маск вы наш 
зям ляк ка ман да ваў 4-й ро тай 
2-га ба таль ё на 1075-га страл-
ко ва га пал ка 316-й страл ко вай 
ды ві зіі. Кі ра ваў аба ро най у ра-
ё не Ду ба се ка ва, Ва ла ка лам скі 
ра ён, дзе 16 ліс та па да 1941 го-
да яго ро та ра зам з ін шы мі пад-
раз дзя лен ня мі ды ві зіі ад бі ва ла 
ўда ры ня мец кіх тан каў. Ма-
лая ж ра дзі ма Паў ла — вёс ка 
Ліць вя ны, гэ та ця пер Уз дзен-
скі ра ён Мін шчы ны.

Асаб лі вы бе ла рус кі ка ла-
рыт у свят ка ван ні Дня Ра сіі 
ства ра лі бе ла рус кія ва каль ныя 
ан самб лі “Ка данс” і “Су зор’е” 
на сцэ не Пар ку куль ту ры й ад-
па чын ку імя Юрыя Га га ры на. 
У іх вы ка нан ні гу ча лі рус кія 
й бе ла рус кія на род ныя пес-
ні, му зыч на-пе сен ныя кам па-
зі цыі. Гурт “Су зор’е” спя ваў 
пес ні “Россия”, бе ла рус кую 

на род ную “Я ска ка ла, пля са-
ла”, по тым “Ка данс” па да рыў 
гле да чам “Кадриль”, “Зо ло-
тую яр мар ку”, “Буль бач ку”, 

па пу ры на тэ му бе ла рус кіх 
на род ных пе сень.

А за вяр шы лі ся ўра чыс тас-
ці ў Са ма ры га дзін ным “Па-
ра дам фе ер вер каў”. Больш 
за 55 ты сяч жы ха роў і гас цей 
го ра да паў дзель ні ча лі ў гран-
ды ёз ным свя це.

Прэ зі дэнт су пол кі “Рус ка- 
Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000” 
Іры на Глус кая мяр куе, што 
ўдзел яе твор чых гур тоў 
у агуль на га рад скіх ме ра пры-
ем ствах — гэ та цу доў ная маг-
чы масць зна ё міць га ра джан з 
са ма быт най бе ла рус кай куль-
ту рай: “Я вель мі ўдзяч ная на-
шым пе да го гам, мас тац кім 
кі раў ні кам і са ліст кам твор-
чых гур тоў за іх пра фе сій ны, 
твор чы па ды ход да та кіх вы-
ступ лен няў. Та кім чы нам мы 
па шы ра ем бе ла рус кія звы чаі, 
тра ды цый на са мар скай зям лі”.

Мі ка лай Бой ка, г. Са ма ра

ЗЕМЛЯКІЗЕМЛЯКІ

Святочны падарунак з арбіты
Творчыя калектывы з самарскай суполкі беларусаў і выхадцаў з Беларусі “Руска-Беларускае Братэрства 2000”
удзельнічалі ў святочных імпрэзах, прысвечаных Дню Расіі – і атрымалі віншаванне ад касманаўта-беларуса Алега Арцем’ева

У Фес ты ва лі на цы я наль ных куль-

тур, які што год пра хо дзіць у Кур ган-

скай воб лас ці ў Дзень Ра сіі, ак тыў на 

ўдзель ні ча юць і мяс цо выя бе ла ру сы 

Мес ца пра вя дзен ня фес ты ва лю на цы-
я наль ных куль тур — заў сё ды роз нае, час-
цей свя ты пры ма юць рай цэнт ры. Сё ле та ж 
фес ты ва ліў сам Кур ган, і свя та на зы ва ла ся: 
аб лас ны фес ты валь на цы я наль ных куль-
тур і спор ту “Друж ба на ро дов — единство 
России”. У Цэнт раль ным пар ку куль ту ры й 
ад па чын ку жы ха ры й гос ці го ра да зна ё мі-
лі ся з тра ды цы я мі, звы ча я мі на ро даў, прад-
стаў ні кі якіх жы вуць у За урал лі. Па чаў ся 
фес ты валь шэс цем: па цэнт раль най алеі ў 
свя точ ных кас цю мах прай шлі рус кія, бе ла-
ру сы, укра ін цы, азер бай джан цы, ар мя не, 
баш кі ры, ка за хі, та та ры, яў рэі. Він ша ваў 
усіх са свя там гу бер на тар Аляк сей Ка ко-
рын, ён жа ўру чыў дзяр жаў ныя ўзна га ро-
ды за слу жа ным лю дзям воб лас ці. Так са ма 
й кі раў нік го ра да Сяр гей Ру дэн ка він ша ваў 
кур ган цаў з Днём Ра сіі.

Бе ла рус кую ды яс па ру на фес ты ва лі 
прад стаў ля лі ак ты віс ты Кур ган скай гра-
мад скай ар га ні за цыі “На цы я наль ны куль-
тур ны цэнтр бе ла ру саў За уралля “Бать-
кавщина”, якой кі руе Люд мі ла Урван ца ва. 
Пра ца ваў пры го жа зла джа ны бе ла рус кі 

пад во рак, на якім гас па да ры ў свя точ ных 
стро ях су стра ка лі гас цей, час та ва лі іх на-
цы я наль ны мі стра ва мі, рас каз ва лі пра сваю 
гіс та рыч ную ра дзі му. Гурт бе ла рус кай пес-
ні “Жу ра вач ка” ка ла рыт на ўпі саў ся з сва і мі 
не паў тор ны мі спе ва мі ў пра гра му свя точ-
на га кан цэр та.

І Дзень Не за леж нас ці Бе ла ру сі ак ты віс-
ты “Батькавщины” ад зна чы лі на леж ным 
чы нам: 3 лі пе ня на ве да лі сё лы Кур ган скай 
воб лас ці, у якіх жы вуць су пля мен ні кі-бе-
ла ру сы. Гэ та Но ва ге ор гі еў скае і Но ва іль-
ін скае. Удзель ні кі свя-
точ най ак цыі ўскла лі 
квет кі да абел іс каў 
у па мяць пра во і наў, 
якія за гі ну лі ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, су стрэ лі ся з 
мяс цо вы мі ве тэ ра на мі. 
По тым пра вя лі кан цэр-
ты для вяс коў цаў: спя-
ва лі й тан ца ва лі на іх 
як мяс цо выя дзе ці, 
так і гурт “Жу ра вач-
ка”, ство ра ны пры су-
по лцы. Да рэ чы, ця пер 
жы ха ры зга да ных бе-
ла рус кіх сёл рых ту юц-

ца ад зна чыць 165-я ўгод кі з ча су іх утва-
рэн ня. Для та го ство ра на ра бо чая гру па, і 
пад час па езд кі ак ты віст ы “Батькавщины”, 
прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, царк вы, аб-
лас но га цэнт ра на род най твор час ці ўзгад-
ня лі за круг лым, сяб роў скім ста лом свае 
дзе ян ні. У той дзе ла вой раз мо ве паў дзель-
ні ча лі так са ма й жы ха ры бе ла рус кіх сёл. 
Мяр ку ец ца, што су мес ны мі на ма ган ня мі 
“Бе ла рус кае свя та” ў кур ган скай глы бін цы 
прой дзе на вы шы ні.

Ва лян ці на Шад рын ская, г. Курган 

БРАТЭРСТВАБРАТЭРСТВА

Крочаць беларусы па Расіі

Сябры суполкі “Батькавщина” крочаць па Кургане

ІНІЦЫЯТЫВАІНІЦЫЯТЫВА

Нашчадкі 
з пэндзлямі

Іван Яцкавец

Гістарычныя месцы Расіі, 

а таксама Беларусі можна 

пабачыць на выставе 

юных мастакоў з 

Растова-на-Доне, што 

працуе ў Нацыянальным 

гістарычным музеі Беларусі 

Зімою, мы пісалі, здзейс ніў 
першую экспедыцыя на Баць-
каўшчыну мастак Уладзімір Бан-
цэвіч, кіраўнік Саюза бе ла русаў 
Дону. А на пачатку ліпеня разам з 
энтузіястам прыехалі ў Беларусь 
і чатыры ягоныя выхаванцы. 
Гэта была Першая пленэрна-па-
трыятычная экспе дыцыя юных 
мастакоў Дона з нядаўна створана-
га ў Растове Творча-асветніцкага 
аб’яд нан ня “Потомки” імя свято-
га Кі ры лы Тураўскага. На шляху 
юных “перасоўных мастакоў” 
ды іх старэйшага сябра былі як 
месцы воінскай славы Расіі, так 
і беларускія гарады Магілёў, Го-
мель, Тураў, вёска Камень Пін-
скага раёна, Брэст, мястэчка Мір, 
Хатынь, Мінск ды іншыя мясціны 
Беларусі.
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І вось нам пы тан не: тры мац-
ца ўсі мі сі ла мі за ста рое ці, як у 
вір з га ла вою, без агляд на ў но-
вае? На мой ця пе раш ні по гляд, у 
абедз вюх “край ніх” так тык ёсць 
сла быя мес цы. Ра зум ней, пэў на 
ж, у пе ра мен лі вым све це, па ва-
жа ю чы ра ней шыя тра ды цыі, па-
сту по ва на мац ваць но выя шля хі. 
Так і мы, з удзячнасцю мінуламу, 
адкрываемся новаму досведу. Як 
вядома, так рас туць дрэ вы й тра-
вы. Так шу кае са бе но вае рэ чы-
шча ва да, су стрэў шы дзе пе ра-
шко ду. Так звы чай на пры хо дзіць 
у Бе ла русь но вая вяс на. Жы ву-
чы ў су лад дзі з Ма ці-Пры ро дай, 
так у свой час па сту па лі, ві даць, 
і на шыя прод кі, пе ра жы ва ючы 
не ве ра год на дра ма тыч ны, а для 
мно гіх і над звы чай тра гіч ны час 
пе ра хо ду ад сон ца па клон ніц тва, 
языч ніц тва, пер ша ве ры прод-
каў (та ды бо гам бы ло Сон ца) у 
хрыс ці ян ства. Хоць хры шчэн не 
тое, ця пер мы ве да ем, уваходзіла 
ў жыццё не зусім мякка. Та му ў 
на шай ге не тыч най па мя ці ды 
ў рэ аль ным жыц ці ёсць у свя-
шчэн ную спрад ве ку па ру лет-
ня га сон ца ста ян ня й языч ніц кае 
Ку пал ле, і хрыс ці ян скі Свя ты 
Ян. Ёсць і ўзім ку, так са ма ж у 
вы зна чаль ны час па ва ро ту Сон-
ца на Вяс ну, і на род ныя Ка ля ды, 
і хрыс ці ян скае Рас тво Хрыс то-
ва. Бо хто ж мо жа сцвяр джаць 
без уся ля кі ага во рак, што ве дае 
Іс ці ну? Гэ так жа з агляд кай, па-
сту по ва бе ла ру сы — ну та кая 
мен таль насць, што не так хут ка 
ў “лю дзей на ба ло це” ўсё атрым-
лі ва ец ца, — але ж  без кры ві ды 
стра ля ні ны выходзяць беларусы 
з савецкага мінулага. Збе ра га ю-
чы ўсё леп шае з ча соў, ад куль 
мы ро дам — і бу ду ю чы ад на ча-
со ва Парк вы со кіх тэх на ло гій, 
штуч ныя спа да рож ні кі Зям лі, 
атам ную элект ра стан цыю, а ця-
пер і ўво гу ле ІТ-эка но мі ку.  

Ку пал ле — не пе ра жы так, 
не ста рая вер сія, не “отстой”, як 
ней ка му недасведчанаму  юзе-
ру мо жа спа чат ку пад ацца, ка лі 

па гуг ліць ён у нэ це. Праў да, як 
ні дзіў на, са мо сло ва спрад веч-
на бе ла рус кае на не ка то рых на-
ват аў та ры тэт ных рус ка моў ных 
сай тах уво гу ле не згад ва ец ца — 
пі шуць толь кі: “праздник Ивана 
Ку па ла”. Бо як раз так час цей на-
род нае свя та на зы ва ец ца ця пер 
у су се дзяў-рус кіх. Але ж на ша 
Ку пал ле вы ста я ла, збе раг ло ся і 
ў па ру хрыс ці я ні за цыі, і ў эпо ху 
атэ із му ва яў ні ча га... І з на шых 
бе ла рус кіх пе сень сло ва, так бы 
мовіць, не вы кі неш: “Сён ня Ку-
па ла, а заўт ра Ян...”.

Ка лі спра ба ваць па глы біц ца 
ў сут насць Ку пал ля, зна чэн ня 
яго на га ў бе ла рус кім гра мад-
стве й жыц ці кож на га з нас, то 
на мо ве су час ных ІТ-спе цы я-
ліс таў за гад ка вую, ча роў ную, з 
мі фа мі ды та ям ні ца мі Ку паль-
скую па ру мож на вы зна чыць як 
“пра цэс гла баль най сін хра ні за-
цыі ўсіх сет ка вых дыс каў”. Я гэ-
та пра нас, пра лю дзей — з усі мі 
на шы мі пла на мі свя до мас ці ды 
пад свя до мас ці, аль тэ рэ га ды...  
Ой, на конт гла баль най — мо жа 
й за над та, але ж хай мя не па пра-
вяць тыя, хто больш у кур се. А 

таксама ж Ку пал ле — гэ та па ра 
гар ма ніч на га й бяс печ на га пад-
клю чэн ня “на шых да дзе ных” 
да вель мі ад да ле ных ма шын 
і сер ве раў, воб ла ка вых схо ві-
шчаў: якія навукоўцы на зы ва-
юць і Адзі ным энергаін фар ма-
цый ным по лем Зям лі. За ад но ж, 

мяр кую, у пра цэ се ачы шчэн ня 
Ку пал лем, яго ны мі цу да дзей-
ны мі сты хі я мі (Ва да, Агонь, Па-
вет ра...) зні шча юц ца тыя ві рус-
ныя пра гра мы, што за кра лі ся ў 
па та ем ныя глы бі ні на шых сіс-
тэм ных бло каў, а так са ма й апе-
ра цый ных сіс тэм, ды спак ва ля 
пад точ ва юць ду шэў нае, ця лес-
нае, ду хоў нае зда роўе. Зрэш ты, 
як усё спра цуе — за ле жыць і ад 
на ша га жа ле за (фі зіч на га це-
ла), і ад соф та (жыц цё вых пра-
грам, ма раль ных прын цы паў 
ды ін шых тон ка ма тэ ры яль ных 
склад ні каў на шай на ту ры).

І ўсё гэ та — не мае пры дум-
кі. Бо людзі та ле на ві тыя, на-
заву іх вялікімі пра гра міс тамі 
старажытнасці, жы лі за доў-
га да та го, як уз нік ла Рым ская 
ім пе рыя, По лац кае княст ва ці 
Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае, не 
ка жу чы ўжо пра ІТ-ім пе рыю 
Цу кер бер га. І не аб ход ныя нам 
(для вы жы ван ня!), на ват у эпо ху 
ІТ, глы бо кія ве ды ўдум лі вых ве-
ду ноў, да свед ча ных мыс ля роў 
з да лё кай мі нуў шчы ны на леж-
ным чы нам аформ ле ны й  за ка-
да ва ныя ў шмат лі кіх ры ту а лах, 

пад ан нях, дзе ях, на ват спе вах 
Ку паль скае па ры. Асаб лі ва ж 
Ку паль скае но чы. Воб раз на ка-
жу чы, ка лі ты ў Ку паль скім аб-
ра дзе, то за гру жа юц ца, уклю ча-
юц ца ней кія пры ла жэн ні ў тва ім 
сіс тэм ным бло ку — і пай шло... 
Вы ве да е це, ска жам, што са рва-

ныя ў Ку паль скую па ру зёл кі — 
са мыя ле ка выя? Ча му? Ба та ні-
кі, бі ё ла гі мо гуць па тлу ма чыць 
сён ня: рас лі ны ў па ру най вы со-
ка га сон ца — у са май сі ле, і ўсе 
іх ка рыс ныя для ўладж ван ня 
раз на стай ных кан флік таў рэ-
чы вы ў на леж ных кан цэнт ра-
цы ях. Зрэш ты, нам тое мож на й 
не ве даць. Прос та зві ваць вян кі, 
ха дзіць па рос ных тра вах ба са-
нож, ды хаць. Лю ба вац ца на ва-
кол лем, ка лі гэ та на пры ро дзе, 
па глыб ляц ца ў сім во лі ку свя та. 
І ку пац ца, і ска каць це раз вог-
ні шча, і на арэ лях гуш кац ца. 
Ад кры еш ду шу Свя ту, зро біш 
пра віль на сфар му ля ва ны за пыт 
у Су свет — і атры ма еш пад каз-
ку, па трэб ную ін фар ма цыю.

Да рэ чы, у тра ды цы ях Аюр-
ве ды, якая па гэ ты час амаль 5 
ты сяч га доў жы ве ў Ін дыі, боль-
шасць ле каў ма юць рас лін нае 
па хо джан не. Са мі ж аюр ве дыс-
ты й ця пер зно сяц ца на сан-
скры це, як ра ней еў ра пей скія 
ўра чы — на ла ці не. І наз вы ўсіх 
ле каў Аюр ве ды пі шуц ца на той 
ста ра жыт най мо ве, да та го ж у 
сан скры та вель мі шмат сло ваў, 
су гуч ных з бе ла рус кі мі: ве ды 
— толь кі ад но з іх. Бы лі мы гэ-
тым ле там у Ін дыі, штат Ке ра ла, 
рэ сорт-ку рорт Ме е ве да — вось 
тут http://meіveda.com/ А ў пе ра-
кла дзе з сан скры та, дня мі да ве-
да лі ся, наз ва тая азна чае: “Мае 
ве ды”. Для бе ла ру саў мож на й 
не пе ра кла даць. Вось якія дзі-
вос ныя глы бі ні ў Ку паль скіх 
тра ды цый! 

Пэў на, ча роў ную Ку паль-
скую па ру, ка лі выпадае шанец 
у гуль нё вай, за баў ляль най фор-
ме згар ма ні за ваць свае дум кі й 
па чуц ці, па ля чыць ду шу й це ла, 

мож на да сле да ваць бяс кон ца 
— ме ды кам, фі зі кам, псі ха тэ ра-
пеў там, ды е то ла гам, фар ма цэў-
там... — і заў сё ды бу дуць нас 
ча каць но выя ад крыц ці.

За слу гоў вае вя лі кай па ва гі 
тое, што і ў Бе ла ру сі, а так са ма 
ў бе ла рус кіх су пол ках за меж жа 
Ку паль скія трад ы цыі па-ра ней-
ша му ша ну юц ца. Па гля дзі це, 
ска жам, у нэ це, з якім раз ма-
хам прай шло й сё ле та чар го вае 
Ку пал ле на бе ра зе Дняп ра пад 
наз вай “Алек санд рыя збі рае 
сяб роў”. Ка жуць, яго на ве да ла 
да 100 ты сяч ча ла век! Да рэ-
чы, там дэ ман стра ваў ся на ват 
ІТ-трак тар “Бе ла рус”: пра тое 
пі са лі мае ка ле гі. Гэт кая фіш ка 
на Ку паль скім свя це — пра ма 
ў тэ му ма іх на тат каў! Што ж, 
у сён няш нім фар ма це Ку пал ля 
мо жа знай сці мес ца ўся му, што 
ро біць нас моц ны мі, зда ро вы мі, 
што спрыяе ста наў лен ню бе ла-
рус кай не за леж най дзяр жа вы, 
а са міх нас вы зва ляе ад гру зу 
ста рых па мы лак, пры ха ма цяў і 
да па ма гае ру хац ца на пе рад. А 
спрэч кі, у які дзень пра віль ней 
свят ка ваць Ку пал ле, да вай це 
па кі нем для тых, хто ні ко лі ў 
Ку паль скіх свя тах і не ўдзель ні-
чаў. А хто купальнічаў, той жа й 
так ра зу мее, на ват без кам п’ю-
тар най гра мат нас ці, што яны — 
заў сё ды да мес ца: і ў языч ніц-
кім фар ма це ў ноч з 20 на 21, з 
23 на 24 ці з 25 на 26 чэр ве ня, і ў 
ноч з 6 на 7 лі пе ня. Рытм жыц ця 
сён няш ня га вы му шае нас жыць 
у роз ных вы мя рэн нях: гэ так са-
ма й комп жа мо жа вы кон ваць 
ад на ча со ва роз ныя ка ман ды. 
Та му, мне па да ец ца, софт “Ку-
пал ле” ў пра гра мах на ша га 
жыц ця — ні ко лі не са ста рэе.

Валеры Казакоў (злева) 
і Сяргей Кандыбовіч.

2012 год, Масква. 

Купалле ў эпоху ІТ

Сяр гей Шыч ко

Вя до мы пісь мен нік,

на мес нік стар шы ні ФНКА 

“Бе ла ру сы Ра сіі” Ва ле ры

Ка за коў ра шэн нем

Ма гі лёў ска га гар са ве та

дэ пу та таў уша на ва ны

зван нем Га на ро ва га

гра ма дзя ні на Ма гі лё ва

Ва ле ры Мі ка ла е віч, які на-
ра дзіў ся на Ма гі лёў шчы не, 
праз усё жыц цё, дзе б ні зна хо-
дзіў ся, дзе б ні слу жыў, цес на 
да лу ча ны роз ны мі кло па та мі 
да Баць каў шчы ны, да Бе ла ру сі. 
Яго заўж ды ці ка вяць кло па ты 
мяс цо вых му зе яў, ён і спры яе 
ім ня ма ла ў на быц ці роз ных ар-
тэ фак таў, гіс та рыч ных экс па на-
таў. І ў сва іх кні гах, якія вый шлі 
ў свет у Ра сіі ды Бе ла ру сі, Чар-
на го рыі ды Поль шчы, пісь мен-
нік шмат пі ша пра Ма гі лёў ды 
ўво гу ле Ма гі лёў скую ста рон ку.

Чы та чы га зе ты “Го лас Ра-
дзі мы” ве да юць, бо пра тое 
бы лі пуб лі ка цыі, што ў час 
пра цы стар шы нёю Фе дэ раль-
най на цы я наль на-куль тур най 
аў та но міі “Бе ла ру сы Ра сіі” ме-
на ві та Ва ле ры Ка за коў іні цы-
я ваў шэ раг су стрэч, круг лых 
ста лоў бе ла рус кіх і ра сій скіх 
пісь мен ні каў, якія пра хо дзі лі 
ў Мін ску і Маск ве. Дзя ку ю чы 

па мкнен ням на ша га зем ля ка, у 
ра сій скай лі та ра тур на-мас тац-
кай пе ры ё ды цы, на ста рон ках 
ча со пі саў “Сибирские огни”, 
“Ро ман-га зе та”, ін шых вы дан-
няў з’я ві лі ся но выя пуб лі ка цыі 
бе ла рус кай про зы, паэ зіі. Ме на-

ві та Ва ле ры Ка за коў па спры яў 
мно гім су стрэ чам бе ла рус кіх 
твор цаў з ра сій скі мі пісь мен ні-
ка мі на зям лі Бе ла ру сі. У Мінск 
ды ін шыя га ра ды з яго пад каз кі, 
з яго най пад трым кай на ве да лі-
ся Юрый Па ля коў, Юрый Каз-

лоў, Ула дзі мір Бе ра зеў і шмат 
хто яшчэ.

За шы ро кую гра мад скую 
дзей насць на ні ве бе ла рус ка-
ра сій скіх ад но сін Ва ле ры Ка за-
коў яшчэ ра ней быў уша на ва ны 
ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны.

ВІНШУЕМ!ВІНШУЕМ!

Высокае званне – ад землякоў

Фота ў рамонкавым вянку

Вянкі на вадзе – Купальская традыцыя

Ад рэ дак цыі. Да лу ча ем ся да він ша ван няў у ад-
рас вя до ма га на дзве кра і ны й за іх ме жа мі та ле на-
ві та га ча ла ве ка: жур на ліс та, пісь мен ні ка, ме цэ на та, 
кан ды да та са цы я ла гіч ных на вук, пал коў ні ка за па-
су. З да ку мен таль на га філь ма, які ня даў на ішоў па 
бе ла рус кіх тэ ле ка на лах, мы ве да ем: Ва ле ры Мі ка-
ла е віч — бы лы ху та ра нін з Ма гі лёў шчы ны, ад нак 
яго ны род ны ху тар не аца леў. Ка лі ж па клі ка ла яго 
да до му ма лая ра дзі ма, то знай шоў ён ху тар з па доб-
най наз вай на мя жы Брэст чы ны й Гро дзен шчы ны: 
як раз у дзень на ра джэн ня сва ёй ма мы. І пры кі пеў 
да яго сэр цам. Там і пра во дзіць, га ва рыў, ня ма ла 
ча су. Спа дзя ем ся, у нас бу дзе маг чы масць пра тое 
ху та ран ска-твор чае жыц цё рас ка заць больш па д ра-
бяз на. Ві дэа фільм “Валерий Ка за ков. Де ло жизни. 
Возрождение” ёсць і на youtube.com

На га да ем яшчэ, што Ва ле ры Ка за коў, па вод ле 
на шых звес так, па-ра ней ша му ўва хо дзіць у склад 
Кан суль та тыў на га са ве та па спра вах бе ла ру саў за-
меж жа пры Мі ніс тэр стве за меж ных спраў Бе ла ру-
сі — як на мес нік стар шы ні са ве та гра мад скай ар-
га ні за цыі “Фе дэ раль ная на цы я наль на-куль тур ная 
аў та но мія “Бе ла ру сы Ра сіі”.

У ад ным з ін тэр в’ю для га зе ты “Лі та ра ту ра і мас-
тац тва” пісь мен нік, ад каз ва ю чы на пы тан не жур на-
ліст кі пра ко ла яго на га бе ла рус ка га чы тан ня, га во-
рыць: “Па чы на ла ся ўсё з “Мі кол кі-па ра во за” Мі ха ся 
Лынь ко ва, пас ля быў Ша мя кін. На жаль, я вель мі 
поз на ста ла дай шоў да Ку па лы, толь кі да рос лым зра-
зу меў яго ны ге ній. А вось дзя ку ю чы Ян ку Маў ру на-
ра дзі лі ся не ка то рыя мае рэ чы. Вя до ма, я чы таў Ка рат-
ке ві ча, Баг да но ві ча і пе рад усім быў Ва сіль Бы каў...”.

ІВ
А

Н
 Ж

Д
А

Н
О

В
ІЧ

А
Н

А
ТО

Л
Ь

 К
Л

Я
Ш

Ч
УК

А
Н

А
ТО

Л
Ь

 К
Л

Я
Ш

Ч
УК



5Голас Радзімы  чацвер, 19 ліпеня, 2018 ЖЫВАЯ СПАДЧЫНА

Ір куц кія бе ла ру сы — за тое, 
каб ста ра жыт ныя тра ды цыі 
прод каў збе ра га лі ся ў іх аў тэн-
тыч най пры га жос ці й муд рас-
ці, а не рас квеч ва лі ся ўся ля кім 
кі чам ды тан най за баў ляль най 
па псой. І ў плынь сва іх на паў-
міс тыч ных дзе яў пры го жыя ра-
ман ты кі за лу ча юць усё больш 
прыгожых лю дзей, увод зяць 
іх у та ям ні чы, жыц ця дай-
ны свет Пер ша ве ры. У ноч з 
23 на 24 чэр ве ня — па Сон цы, 
бо як раз у та кую па ру ўша ноў-
ва лі Кры ні цу Жыц ця спрад ве-
ку — яны зладзі лі пад Ір куц кам 
сваё Ку пал ле, што са бра ла ка ля 
350 ча ла век.

Як вя до ма, ноч з 23 на 
24 чэр ве ня — гэ та й ёсць “аў-
тэн тыч ная” Ку паль ская ноч. 
Бо, ска жуць нам і аст ра но мы, 
са мая ка рот кая ў го дзе. У Ра-
сіі, ад нак, ды ча сам і ў Бе ла-
ру сі языч ніц кае свя та, як ні 
дзіў на, свят ку юць на два тыд ні 
паз ней, у ноч з 6 на 7 лі пе ня: 
па но вым ка лян дар ным сты лі, 
уве дзе ным пас ля рэ ва лю цыі. 
Так і ўвай шло ў на шае жыц цё 
мност ва ка зу саў: і Ка ля ды — 
пас ля Но ва га Го да, і Ста ры Но-
вы Год, і языч ніц кае Ку пал ле… 
па пра ва слаў ным ка лен да ры. 
Бе ла ру сы ж і ця пер ша ну юць 
тра ды цыі прод каў, па мя та ю-
чы вы то кі свя та, вось і ад зна-
ча юць Ку пал ле ў най ка рот кую 
ноч. Пры чым — на пры ро дзе, 
з жы вою ва дою — бо на бе ра-
гах чыстых рэчак, у аб дым ках 
дзі вос ных Ку паль скіх траў і 
кве так. Сё ле та Ір куц кі бе ла-
рус кі клуб “Кры ві чы” зла дзіў 
Купалле на ўзбя рэж жы рэч кі 
Ір кут, па блі зу вёс кі Сма лен-
шчы ны Ір куц ка га ра ё на. Да ве-
ча ра 23 чэр ве ня са бра ла ся там 
шмат лю дзей: хто са ма ходзь, 
хто й на спе цы яль на за моў ле-
ных для та го аў то бу сах. Паш-
пар тоў і ра да во даў тут не пы-
та юц ца: да лу чыц ца да Ку пал ля 
мо жа лю бы, хто жа дае па гля-
дзець на ста ра даў нія аб ра ды, 
паў дзель ні чаць у іх, ад па чыць 
і ні бы па бы ваць у ін шым вы-
мя рэн ні.

І вось — пры еха лі. Муж-
чы ны ўзя лі ся ла дзіць ла гер, 
а жан чы ны аб са лют на ўсіх 
уз рос таў ру шы лі па квет кі 
на вян кі. Ха дзі лі мы ў ле се, 
хадзілі ў лузе, вя ліз ныя бу ке ты 

на збі ра лі ды ўсе зноў са бра лі-
ся на па ля не. Дзяў ча ты па се лі 
вян кі зві ваць, спя ва ю чы пры 
тым тра ды цый ныя Ку паль скія 
бе ла рус кія пес ні. Мы ўтва ры лі 
адзін вя лі кі круг, ку ды муж чы-
нам, на ват фа то гра фам і апе-
ра та рам, хо ду ня ма. “Інакш 
ма гію дзей ства па ру шым”, — 
тлу ма чыць прад стаў нік клу ба 
“Кры ві чы”, вя ду чы свя та Алег 
Ру да коў. Тым ча сам нех та з 
ку паль шчыцаў, хто на Ку пал-
лі што год, вян кі з лёг кас цю 
зві вае, хтось ці — згад вае на-
паў за бы тыя ру хі з дзя цін ства, 
хто й ву чыц ца ўпер шы ню, па-
гля да ю чы на су се дак па кру зе. 

А ўрэш це квет ка выя ка ро ны 
ўпры гож ва юць усіх.

А сон ца патрохі ўжо амаль 
се ла, па ра для Агню на стае. 
Бо ў Ку паль скую ноч ад за хо-
ду і да сві тан ня, ка за лі муд рыя 
прод кі, аба вяз ко ва па він на вог-
ні шча га рэць, і ні ў якім ра зе 
нель га даць яму згас нуць. Каб 
яго за па ліць, на па ля не ча ру-
юць па чар зе га лоў ныя ге роі 
свя та: Князь Ку па ліш ды Ба гі-
ня Ку па лін ка. Ме на ві та Ку па лі-
шу вы па дае зда быць Агонь па-
ста ро му: з да па мо гай крэ сі ва. 
Пры чым та ям ні цу тую не па-
він ны ба чыць жан чы ны — та му 
ўсе ін шыя муж чы ны шчыль на 
Кня зя аб сту пі лі, спі на мі за ту-
лі лі. На рэш це га рыць! З за па-
ле най па ход няй Ку па ліш і Ку-
па лін ка абы шлі ўсіх па кру зе, 
за тым за па лі лі вог ні шча. Ва кол 
яго мы й па ча лі ва дзіць ка ра го-
ды: тра ды цыя. Гу чаць тым ча-
сам і Ку паль скія пес ні — гэ та 
дзяў ча ты з гур та “Кры ві чы”. 

Тыя ж спе вы, на са бе ад чу ла, 
вель мі ўзмац ня юць ма гію Ку-
паль скай но чы. І ў ка ра го дзе 
ру кі раз ры ваць ні як не трэ ба, 
каб не па ру шыць энер ге тыч-
ную плынь свя та.

Ка ра го ды па тро хі змя ня лі-
ся тан ца мі, гуль ня мі. Тан ца ва лі 
Поль ку, Па дэс пань, Ма ра зу лю, 
гу ля лі ў Ру ча ёк. По тым дзяў чы-
ты кі да лі свае вян кі праз вог ні-
шча — які хло пец зла віў, з тым 
дзяў чы не й тан чыць. А яшчэ 
ра мя нём, чар гу ю чы ся, хлоп цы 
й дзяў ча ты вы хоп лі ва лі з гур-
та са бе парт нё раў ды ца ла ва-
лі. Во якія Ку паль скія гуль ні ў 
цнат лі вых бе ла ру саў!

Ка лі ж на сту пі ла поў нач, то 
ру шы лі мы шу каць та ям ні чую 
Па па раць-квет ку. Хоць і ка-
жуць, што па па раць не цві це ў 
прын цы пе, але ж на род ныя пад-
ан ні да но сяць та ям ні цу: ні бы та 
раз на год, у Ку паль скую ноч яна 
мо жа за цвіс ці. Пры чым той, хто 
зной дзе квет ку, бу дзе заў сё ды 
ўда члі вы, здо лее ад чу ваць, дзе 
сха ва ны скар бы, ра зу мець мо ву 
звя роў і пту шак. Праў да, уся вед 
Алег Ру да коў па ра іў нам усім, 
як іш лі на по шу кі квет кі, не га-
ва рыць ні ко му, ка лі хто яе зной-
дзе — інакш і сі ла ча радзей ная 
стра ціц ца. Вось мы й маў чым 
па гэ ты час… А для тых, хто 
ў цу ды не над та ве рыць, у ва-

ко лі цах па ля ны сха ва лі квет-
кі бу та фор скія ды пра па на ва лі 
ад шу каць ха ця б іх. І па ра, што 
знай шла “пад мен ку”, атры ма ла 
хай са бе й не цу да дзей ную сі лу, 
але ж па мят ныя па да рун кі.

За тым прый шоў час для 
вог нен на га шоу. Спе цы яль на 
за пра сі лі на свя та ка лек тыў 
“Шанахи”: ар тыс ты жанг ля-
ва лі пад па ле ны мі па ход ня мі, 
за пус ка лі фе ер вер кі. Да рэ чы, 
ка за лі, што ў не ка то рых мяс-
цо вас цях За ход няй Бе ла ру сі 
па гэ ты час хлоп цы на Ку-
пал ле ро бяць фа ке лы-па ход ні 
на дро це ды, рас круч ва ю чы, 
за пус ка юць іх як ма га вы шэй. 
Пры га жэн нае ві до ві шча! 

Да кан ца вог нен на га прад-
стаў лен ня на па ля не з’я ві лі ся 
рап там Ведзь ма з Ле са ві ком. 
Эх, па тур ба ва лі ж мы іх, па-
тлу ма чыў вя ду чы, та му прый-
дзец ца пла ціць за тое, што 
прый шлі ў іх ула дан ні: вар та 
па ка заць ім свой спрыт, каб 

нас па кі ну лі ў спа коі. Хлоп-
цы па каз ва лі сі лу: ха дзілі па-
ста ро му “сцен ка на сцен ку”. 
Толь кі не ў бой цы, а прос та 
імк ну чы ся вы цес ніць су пер-
ні каў і пры тым рук не рас ту-
ліць. І для дзяў чат бы лі за дан-
ні: на спрыт.

Урэш це за да во ле ныя та-
лен та мі гас цей “гас па да ры 
ўзбя рэж жа” сыш лі ў цем ру, 
ды знік ла й Ку па лін ка! Вы ка-
заў шы зда гад ку, што ляс ныя 
гос ці яе пры ха пі лі, Алег Ру-
да коў пра па на ваў: бу дзем шу-
каць, ра та ваць! Ра та валь ні кам 
вы да лі за па ле ныя па ход ні, бо 
шу каць ба гі ню мож на толь-
кі з імі. Тая па ра, што ў ле се 
знай шла Ку па лін ку, атры ма ла 
цу доў ныя па да рун кі: у вы гля-
дзе вы шы ва ных бе ла рус кіх 
руч ні коў.

А як здо ра ва по тым бы ло 
ска каць праз вог ні шча, якое 
ўжо на той час пра га рэ ла. Гэ-
та, ка жуць, ля кар ства ад усіх 
хва роб: да зва ляе ама ла дзіц-
ца ды ачыс ціц ца, спа ліць усе 
свае бе ды-праб ле мы. Ах во чых 
бы ло шмат, не ка то рыя скок ну-
лі й па не каль кі ра зоў. Хтось ці 
спя шаў ся ў пер шых шэ ра гах, 
хтось ці ча каў, каб зыр кае вог-
ні шча пра га рэ ла яшчэ больш. 
А як ачыс ці лі ся ўсе, хто ха-
цеў, то вог ні шча зноў рас па лі-
лі мац ней: каб зга та ваць на ім 
на ўсіх ча роў ны ад вар, які яшчэ 
ў не ка то рых мяс цо вас цях на зы-
ва юць Ку паль скі круп нік — на-
стой на тра вах, рэ цэп ту ру яко-
га ар га ні за та ры не вы да юць. 
Зва ры лі, Ку па лін ка раз лі ва ла 
ўсім най смач ней шы на пой. 
А тым ча сам і не ба схіл па чаў 
свят лець, а на па ля не з’я ві лі ся 
Ру сал кі. Яны спяр ша па ча лі ху-
лі га ніць, пыр ска ю чы ў лю дзей 
ва дой, але ж Ку па лін ка за клі ка-
ла іх да па рад ку — і містычныя 
госці са ўла да лі з са бою ды па-
ча лі тан ца ваць.

На до світ ку Ку па лін цы 
прый шла па ра па кі нуць, ра-
зам з Ру сал ка мі, што яе су пра-
ва джа юць, Ку паль скае свя та. 
Пад ан ні ка жуць: толь кі па куль 
доў жыц ца ноч, ба гі ня за ста ец-
ца ся род лю дзей. Мы іх пра-
во дзі лі, тры ма ю чы ў ру ках 
свеч кі. Не за быў нае ві до ві шча! 
Прос та са ма паэ зія ў чыс тым 
вы гля дзе, аж слё зы ва ўсіх 
на ва чах…

Сплы вала ноч. Тыя, хто 
за ста ваў ся пры вог ні шчы, ру-
шы лі да рэч кі. Спа чат ку дзяў-
ча ты кі ну лі ў Ір кут свае вян кі: 
лі чыц ца, пры тым трэ ба за гад-
ваць па та ем нае жа дан не. Ка-
лі вя нок па плы ве, не па то не, 
то жа дан не збу дзец ца. Пас ля 
ўсе ах во чыя пра хо дзі лі ачы-
шчэн не ва дой: аку на лі ся. І 
я там бы ла, свет лую ра дасць 
Ку паль скае ра ні цы пі ла. Тым і 
за вяр шы лася Ку пал ле бе ла рус-
кае на зям лі Сі бір скай. А праз 
год, ка жуць мае сяб ры-бе ла ру-
сы, бу дзе но вае. 

Што ж, у гэ тым Купальскім 
ін ша све це вар та па бы ваць.

Але на Пят ро ва, г. Ір куцк

ТРАДЫЦЫІТРАДЫЦЫІ

Папараць-кветка над Іркутом
У жывапіснай мясціне, пад абярэгам сібірскай ракі, некранутай прыроды 

ачышчалі Купаллем сваё жыццё-быццё беларусы Іркуцка і шматлікія госці свята

Па лесе, па лузе мы кветкі збіралі…

Ачышчэнне Купальскаю вадою

ПРЫВІТАННЕ ПРЫВІТАННЕ 

З ЗАМЕЖЖАЗ ЗАМЕЖЖА

У Еўпаторыі – 

свая

Іван Іванаў

Імя Дзіны Шаўчэнкі, 

якая кіруе беларускай 

суполкай у Еўпаторыі, 

з’явілася на мясцовай 

Дошцы гонару

Дзіна Шаўчэнка плён-
на супрацоўнічае з газетай, 
нядаўна даслала ў рэдакцыю 
здымак. У тэкставым файле 
подпіс такі: “Старшыня са-
вета грамадскай ар га нізацыі 
“Мясцовая беларуская нацыя-
нальна-культурная аўтаномія 
г. Еўпаторыя “Крым–Бела-
русь” Дзіна Шаўчэнка чытае 
верш беларускага класіка 
Янкі Купалы “Спадчына”. 
12 чэрвеня, каля Дошкі гона-
ру ў Еўпаторыі”.

Чаго раптам зямлячка 
чытае там вершы? На ін-
шых здымках бачым по-
бач з ёй іншых паважаных 
людзей: сябра суполкі Сяр-
гея Коршыкава, старшыню 
Еўпатарыйскага гарсавета 
Алесю Харытоненку, дэпу-
тата Дзяржсавета Рэспублікі 
Крым Ніну Пермякову. А 
лірычна-патрыятычны на-
строй Дзіны тлумачыцца 
проста: у руках ураджэнка 
Гомеля трымае Дыплом аб 
занясенні яе імя на Дошку го-
нару – за важкі ўклад у сацы-
яльна-эканамічнае развіццё 
муніцыпальнага ўтварэння.

Цяпер Дзіну Шаўчэнку 
ведаюць не толькі ў Еўпа-
торыі ды Крыме: бо пісалі 
й мы пра яе з аднадумцамі 
добрыя справы. Калега 
ўлічвае нашы пажаданні, 
просьбы. Сама ж праца 
суполкі “Крым–Беларусь” 
спрыяе ўшанаванню ў Кры-
ме памяці пра Максіма 
Багдановіча, пашырэн-
ню ведаў на паўвостраве 
пра нашу Бацькаўшчыну, 
культуру, шматвекавую гіс-
то рыю зямлі беларускай, 
пра яе веліч і прыгажосць. 
У Еўпаторыі, мы ведаем, 
адладжаны плённы дыя-
лог паміж органамі ўлады 
і прадстаўнікамі розных 
нацыянальнасцяў, што жы-
вуць у старажытным горадзе. 
Дзіна Шаўчэнка ўваходзіць 
у міжнацыянальны савета 
города, цесна супрацоўнічае 
з іншымі этнасуполкамі, 
якіх у Еўпаторыі 9, спры-
яе ўмацаванню між на цыя-
наль ных сувязяў, дружбы 
паміж народамі. Да таго 
ж яна – галоўны рэдактар 
часопісаў “Крым–Бела-
русь” “Крым–Север”, была 
неаднаразова лаўрэатам 
жур налісцкіх конкурсаў у 
намінацыі “Талерантнасць і 
міжнацыянальная згода”.
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Шан цуе нам на сяб роў, доб-
рых лю дзей. А яшчэ Даў гаў піл-
скі Цэнтр бе ла рус кай куль ту ры 
(ЦБК) ак тыў на вы ка рыс тоў вае 
ў сва ёй дзей нас ці та кі каш тоў-
ны “ін стру мент” для на ладж-
ван ня ста сун каў, як па гад нен-
ні аб су пра цоў ніц тве ў га лі не 
куль ту ры. Та му й гас цю ем у Бе-
ла ру сі час та — у роз ных га ра-
дах. Ме на ві та дзя ку ю чы Па гад-
нен ню, што за клю ча на па між 
ЦБК і ад кры тым ак цы я нер ным 
та ва рыст вам “Наф тан” з На ва-
по лац ка, мы й гас ця ва лі ў ма ла-
дым го ра дзе. Там 9–10 чэр ве ня 
наш ан самбль бе ла рус кай на-
род най пес ні “Ку па лін ка” паў-
дзель ні чаў у свя точ ных ім прэ-
зах, пры све ча ных 60-год дзю 
На ва по лац ка — Куль тур най 
ста лі цы Бе ла ру сі-2018.

Як і наш Даў гаў пілс, што 
ка лісь ці на зы ваў ся Дзвін скам, 
На ва по лацк ста іць пры Дзві-
не: на ле вым яе бе ра зе, на за хад 
ад ста ра жыт на га По лац ка. Раз-
ві ва ец ца як цэнтр наф та хі міі, 
мае кры ху больш за 100 ты сяч 
жы ха роў, лі чыц ца буй ным пра-
мыс ло вым і на ву ко вым го ра дам 
Ві цеб шчы ны. Не раз ужо ста на-
віў ся пля цоў кай для пра вя дзен-
ня кон кур саў, фэс таў ды вы стаў 
роз ных уз роў ню. Гэ та ж адзін 
з най ма ла дых га ра доў Бе ла ру-
сі, та му яго ным жы ха рам усё 
ці ка ва. Ся рэд ні ўзрост іх, да рэ-
чы, ка ля 40 га доў. На ва по лацк 
пер шым у Бе ла ру сі атры маў 
ста тус “Го рад, які дру жа люб ны 

дзе цям”. А пра тое, што раз ві-
ва ец ца го рад-юбі ляр гар ма ніч-
на, свед чыць і на дан не яму ў 
Бе ла ру сі ста ту са Куль тур най 
ста лі цы-2018.

У су бо ту, со неч ным ран кам 
і ру шы ла твор чая дэ ле га цыя з 
Даў гаў піл са на Баць каў шчы ну. 
І з пер шых хві лін гас ця ван ня 
свай го ў ма ла дым го ра дзе тра-
пі лі мы ў ат мас фе ру са праўд-
най бе ла рус кай гас цін нас ці, 
хле ба соль нас ці, вет лі вас ці, 
люб ві ды кло па ту. Нас за кру ціў 
роз на ка ля ро вы вір ім прэ заў: 
бы ло яр кае шэс це, свя точ ныя 
кан цэр ты па ўсім го ра дзе, пля-
цоў кі з ву ліч ны мі тэ ат ра мі, го-
рад май строў, май стар-кла сы. 
Пра хо дзіў кан цэрт па пу ляр най 
бе ла рус кай спя вач кі Жа нэт і ле-
ген дар на га ан самб ля “Сяб ры”, 
а ве ча рам быў ма ляў ні чы фе ер-
верк. На дру гі ж дзень гаспада-
ры зла дзі лі для нас эк скур сію 
па По лац ку, зна ё мі лі з яго най 
ба га тай гіс то ры яй. На ве да лі мы 
Спа са-Еўф ра сін неў скі ма нас-
тыр, ін шыя слаў ныя мяс ці ны.

А па ча ло ся га рад ское свя та 
з ма ляў ні ча га шэс ця пра цоў ных 
ка лек ты ваў. Яр ка ўпры го жа ная 
ка ло на, у якой бы лі й кі раў ніц-
тва, гос ці го ра да, прад стаў ні кі 
ар га ні за цый, уста ноў, прай-
шла ся па ву лі цы Ма ла дзёж най, 
пра цяг ласць якой ка ля 15 кі ла-
мет раў, вы стра і ла ся на цэнт-
раль най Пло шчы бу даў ні коў. 
Ва ўра чыс тым ад крыц ці свя та 
паў дзель ні ча лі Кі раў ні ца Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
На тал ля Ка ча на ва (пра цоў ная 
дзей насць якой ра ней звя за на 
бы ла з На ва по лац кам), Мі ністр 
куль ту ры Юры Бон дар, мэр На-
ва по лац ка Дзміт ры Дзя мі даў, 
ар хі епіс кап По лац кі й Глы боц-
кі Фе а до сій ды ін шыя вы со кія 
асо бы, гра мад скія дзея чы.

Пас ля пра моў ды ўзна га ро-
джан ня за слу жа ных но ва па ла-

чан пра гу чаў гімн го ра да — і 
быў свя точ ны кан цэрт як зо рак 
бе ла рус кай эст ра ды, так і за-
слу жа ных ама тар скіх ка лек ты-
ваў. Наш фальк лор ны гурт “Ку-
па лін ка”, якім кі руе Вя ча слаў 
Пят роў, пры вёз у па да ру нак му-
зыч ную пра гра му “Бе ла ру сі — 
з лю боўю!”. То бы лі не прос та 
сло вы: так вы явіў ся стан ду шы 

ўдзель ні каў гур та. Яны па да ры-
лі На ва по лац ку, род най Бе ла ру-
сі як лі рыч ныя, так і жар тоў-
ныя бе ла рус кія, ла тыш скія ды 
лат галь скія на род ныя пес ні. Як 
вя до ма, ця пер у Бе ла ру сі — Год 
ма лой ра дзі мы, для бе ла ру саў 
за меж жа ён асаб лі вы. Бо па-
мяць пра род ныя мяс ці ны заў-
сё ды ў нас жы вая. Мы не за бы-
ва ем пра род ныя ка ра ні, пра той 

ку ток на зям лі, ад куль пай шлі ў 
свет. Пра тое й ка за ла я, ві та-
ю чы га ра джан і гас цей го ра да, 
па жа даў шы даб ра ўсім і пра цві-
тан ня го ра ду. Пра сы ноў скую 
лю боў да Баць каў шчы ны ка заў, 
вы сту па ю чы, і даў гаў піл скі па-
эт Яў ген Го лу беў, які ў плы ні 
на шай пра гра мы пра чы таў не-
каль кі сва іх вер шаў.

Мы вель мі ўдзяч ны за доб-
рую ар га ні за цыю па езд кі, цу-
доў ны пры ём кі раў ніц тву та-
ва рыст ва “Наф тан”, ды рэк та ру 
Па ла ца куль ту ры “Наф тан” 
Але не Вы ха ва нец, за гад чы-
цы вы твор ча-ма са ва га ад дзе ла 
Але не Шча пін скай, кі раў ні цы 
за слу жа на га ама тар ска га ка-
лек ты ву Бе ла ру сі, узор на га ва-
каль на-ха рэа гра фіч на га гур та 
“Ка ма ры кі” Свят ла не Ба га слаў, 
куль тур на му ар га ні за та ру Па-
ла ца куль ту ры Люд мі ле Драў-
ніц кай ды ін шым доб рым лю-
дзям, якія зра бі лі на шу па езд ку 
на сы ча най, пра дук тый най — і 
не за быў най. У гу тар ках з сяб-
ра мі мы сы хо дзім ся ў мер ка ван-
ні: усё, што мы ро бім су поль на 
па абод ва ба кі мя жы, спры яе 
ўма ца ван ню сяб роў скіх, парт-
нёр скіх ста сун каў між на шы мі 
на ро да мі, су сед ні мі кра і на мі. 
Нам ці ка ва за хоў ваць і па шы-
раць ба га тыя тра ды цыі, звы чаі 
свай го на ро да не толь кі ў Лат-
віі — па ўсім све це. За ме жа-
мі ж Баць каў шчы ны мы яшчэ 
васт рэй ад чу ва ем, як лю бім 
яе — і заў сё ды ёй га на рым ся. 
Так што — да но вых су стрэч, 
род ная Бе ла русь!

Ма рыя Па мець ка,
ме та дыстка Цэнт ра

бе ла рус кай куль ту ры,
г. Даўгаўпілс 

РАЗАМРАЗАМ

Прыгожыя песні ў юбілейны букет
Супляменнікі з Даўгаўпілса павіншавалі з юбілеем горад Наваполацк,
які сёлета мае статус Культурнай сталіцы Беларусі

Надзея Астравецкая

Міжнародны фальклорны 

фестываль “Baltica-2018” 

у чарговы раз упрыгожылі 

беларускія песні, гульні, 

тэатральныя дзеі

Чытачы газеты, мяркую, веда-
юць пра Міжнародны фальклор-
ны фестываль “Baltica” ў Латвіі: 
ён праходзіць раз на тры гады. 
Звычайна ўдзельнікі для чар-
говага фестывалю выбіраюцца 
па выніках агляду-конкурсу. А 
ўдзельнічаюць у ім прадстаўнікі 
розных народаў, якія жывуць 
у Латвіі: як самі латышы, так і 
лівы, літоўцы, рускія, палякі, 
украінцы, беларусы ды іншыя.

21 чэрвеня ў нашым 
Даўгаўпілсе прайшло адно з 

заключных мерапрыемстваў 
Міжнароднага фальклорнага 
фестывалю “Baltica-2018”, у 
якім паўдзельнічалі два гурты 
Даўгаўпілскага Цэнтра белару-
скай культуры (ЦБК): ансамбль 
народнай песні “Купалінка” і 
тэатральная студыя “Паўлінка”. 
Дарэчы, ад беларусаў быў ада-
браны яшчэ й гурт “Завіруха” 
з Екабпілса. Сёлета ўжо быў 
11-ы па ліку фестываль, які 
праводзіцца з 1988 года. І тэмай 
сёлетняй была: “Янаў дзень. 
Красаванне”. Варта яшчэ да-
даць, што фестываль “Baltica” 
– гэта заўсёды ўнікальная 
магчымасць пазнаёміцца з 
традыцыйнымі культурнымі 
каштоўнасцям розных народаў: 
песнямі, інструментальнай му-

зы кай, вуснай творчасцю, гуль-
нямі, танцамі. Цікава таксама 
паглядзець на ўзоры народна-
га прыкладнога мастацтва, 
рамесніцтва ды тое, як яшчэ 
праяўляецца шматнацыяналь-
ная народная культура. Звы-
чайна ў фестывалі прымаюць 
удзел этнаграфічныя ансамблі, 
фальклорныя гурты, народныя 
музыкі, майстры-ўмельцы.

Такія маштабныя імпрэзы 
“Балтыкі”, як сёлета, упершы-
ню прайшлі ў Даўгаўпілсе. 
Канцэртная праграма разгорт-
валася на некалькі пляцовак. 
Пры скрыжаванні вуліц Рыгас 
і Міхоэлса, у садку скульптур, 
прадстаўнікі нацыянальна-куль-
турных суполак з гарадоў Латвіі 
паказвалі свае нацыянальныя 
гульні, забавы, танцы. Запрашалі 
й гараджан і гасцей горада ў 
карагоды, скокі. Беларускі ка-
ларыт быў таксама ў гэтай роз-
накаляровай мазаіцы: разам з 
артыстамі нашай тэатральнай 
студыі “Паўлінка” гледачы 
развучылі беларускую гульню 
“Падушачка” ды асвойвалі рухі 
з беларускай Полькі.

Увечары ў скверы імя Андрэя 
Пумпура прайшоў заключны кан-
цэрт фестывалю. Паўдзельнічалі 
ў ім 18 фальклорных гуртоў з 
розных рэгіёнаў Латвіі, а таксама 
госці з Беларусі: фальклорны гурт 
“Хатовічы” – з вёскі Хатынічы 

Ганцавіцкага раёна Брэстчы-
ны. Сярод выступоўцаў хораша 
глядзеліся ансамбль народнай 
песні “Купалінка” (кіраўнік 
Вячаслаў Пятроў) і тэатральная 
студыя “Паўлінка” (кіраўніца 
Інэса Казлоўская). Яны паспя-
хова прайшлі ў канцы 2017 
года конкурс-агляд калектываў 
нацменшасцяў для фэсту “Бал-
тыка” і Уселатвійскага свята 
песні й танца. Абодва калекты-
вы Цэнтра беларускай культуры 
паказалі яркую і дынамічную 
Купальскую праграму, з якой 
відаць як падабенствы, так і 
адрозненні абрадавага белару-

скага Купалля і латышскага Ліга. 
У песнях і тэатральных дзеях 
гучалі беларускія, латышскія і 
латгальскія матывы.

З беларускімі песнямі 
гледачоў фестывалю “Baltica” 
зна ёміў і гурт “Завіруха” бе-
ла рус кага та ва рыст ва з Екаб-
піл са. Наперадзе ж у гэтых 
ка лек тываў і ва кальна-ін стру-
мен тальнага ансамбля “Пра-
лескі” ЦБК вельмі адказныя 
й ганаровыя выступленні ў 
Рызе: на Уселатвійскім свяце 
песні й танца. То пажадаем 
нашым сябрам паспяховага 
выступлення!

КОЛЕРЫ СВЯТАКОЛЕРЫ СВЯТА

Родны каларыт на латышскім фестывалі

Творчая дэлегацыя з Даўгаўпілса ў Наваполацку

Фестываль “Baltica-2018” гуляе на вуліцах горада

Гурт “Хатовічы” з беларускага Палесся выступае 
на Міжнародным фестывалі “Baltica-2018” у Даўгаўпілсе
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Ку пал ле — гэ та ў бе ла ру саў 
заў сё ды су поль нае свя та. Яно 
дае маг чы масць кож на му з нас 
ад чуць ся бе жы вою час цін каю 
гра ма ды, свай го на ро да. І на ват 
уся го Су све ту. І ў тым пе ра ка-
на лі ся мы, па бы ваў шы на Ку-
пал лі ў сяб роў. Свя та ўжо 14-ы 
раз ла дзі ла Бе ла рус кая су пол ка 
“Кры ні ца” з лі тоў скай Клай пе-
ды. Пра хо дзі ла ж яно на гэ ты 
раз у ноч з 23 на 24 чэр ве ня ў 
па се лі шчы Шар най (Клай пед-
скі ра ён), у жы ва піс най ся дзі бе 
Гер вай чай на бе ра зе рэч кі Мі-
нія.

Па ча ло ся Ку пал ле 23 чэр-
ве ня ў 18 га дзін — з кан цэр ту. 
З бе ла рус кі мі пес ня мі вы сту-
пі лі ан самб лі з Клай пе ды: “Ку-
па лін ка”, што дзей ні чае пры 
су по лцы “Кры ні ца”, ды ан-
самбль-трыа “Лад”. Да лу чы лі 
свае га ла сы ў свя точ ную дзею й 
гос ці: ан самбль бе ла рус кай пес-
ні з Лі е паі “Паў лін ка”, спя вак з 
лі тоў ска га Ві са гі на са Сяр гей 
Ша ба да лаў (у яко га, да рэ чы, ро-
да выя ка ра ні з Брас лаў шчы ны, 
з Ві дзаў). Са мы мі ж да лё кі мі, 
але ж вель мі бліз кі мі ўсім па ду-
ху гас ця мі на тым Ку пал лі бы лі 
ар тыс ты з бе ла рус ка га го ра да 
Лі ды і ра ё на: фальк лор ны гурт 
“Гуд скі га ра мо нік”, якім кі руе 
Анд рэй Ка лыш ка, і ар тыст кі 
з Тэ ат ра мі ні я цюр “Ба ла гур” 
Свят ла на Шмукс та і Ган на Бу-
лай. Свят ка ва лі Ку пал ле ра зам з 
на мі й прад стаў ні кі бе ла рус кай 
су пол кі з ра сій ска га Ка лі нінг-
ра да.

Кі раў ні ца гур та “Паў лін ка” 
Жан на Буй ніц кая, па ба чыў шы 
“Гуд скі га ра мо нік”, бы ла ў за-
хап лен ні. Вось бы за пра сіць, 
ка за ла, яго ў Лі е паю! Та ды б 
мож на бы ло й і га ра джан па ра-
да ваць, і не ча му па ву чыц ца ў 
ка лег. Мы да ве да лі ся, што са-
ма быт на му гур ту з Лі ды ўжо 
30 га доў, ён шмат гаст ра люе па 
Поль шчы, Літ ве, быў лаў рэ а-
там і дып ла ман там мно гіх кон-
кур саў роз на га ўзроў ню, у тым 

лі ку й між на род ных. Акра мя 
бе ла рус кіх і поль скіх на род ных 
пе сень, якія мы па чу лі, вель мі 
ўра зі ла ўсіх, як вір ту оз на гра-
юць ар тыс ты з Лі ды на сва іх 
ін стру мен тах: а гэ та гар мо нік, 
ба ян, цым ба лы, скрып кі, ба ра-
ба ны, дуд ка-са пра на, жа лей ка, 
ду да. Бы лі яшчэ ў іх, пад ка за лі 
нам, і там бу рын, тра шчот кі ды 
скры піч ны кант ра бас.

Пад час кан цэр ту гу ча лі 
сло вы па дзя кі ар га ні за та рам, 
удзель ні кам свя та. Вы каз ва ю чы 
па дзя ку й пад но ся чы бе ла рус-
кія су ве ні ры гур ту “Паў лін ка”, 
стар шы ня су пол кі “Кры ні ца” 
Мі ка лай Лог він ад зна чыў ак-
тыў насць лі е пай скіх сяб роў, 
на га даў пра цес нае су пра цоў-
ніц тва з гур том, якое доў жыц ца 
шмат га доў. Ар тыс ты ж “Паў-
лін кі” бы лі ад ны мі з пер шых 
гас цей на тым пер шым Ку пал лі, 
што ўзя лі ся пра во дзіць ак ты віс-
ты “Кры ні цы”. Да рэ чы, ад мет-
ныя бе ла рус кія су ве ні ры вый-
гра ва лі й гле да чы, у тым лі ку 
лі е пай ча не, ка лі ўдзель ні ча лі ў 
Ку паль скіх кон кур сах і гуль нях.

Пас ля кан цэр та Мі ка лай 
Лог він, які ра зам з сяб ра мі й 
ла дзіў свя та, за пра сіў усіх ар-
тыс таў за агуль ны стол на свя-
точ ную Ку паль скую вя чэ ру. 
Там гос ці з Бе ла ру сі, Лат віі, 
Літ вы, Ра сіі змаг лі блі жэй па-

зна ё міц ца. А кры ху паз ней свя-
та пра доў жы ла ся. Яр ка па ла ла 
Ку паль скае вог ні шча. Бы лі ка-
ра го ды ва кол яго, тан цы, гуль-
ні, пес ні. Сцэ нар гэ тай част кі 
Ку пал ля быў пад рых та ва ны з 
улі кам на род ных тра ды цый. Та-
му на Ку пал лі мы шу ка лі ча роў-
ную Па па раць-квет ку, кі да лі ў 
ва ду Ку паль скія вян кі, ска ка лі 
праз вог ні шча.

Ан жэ ла Фа мі на, г. Лі е пая 

ПЛАНЕТА ЛЮДЗЕЙПЛАНЕТА ЛЮДЗЕЙ

Сяброў вітае Гервачай
Беларусы з латышскага горада Ліепая пабывалі на Купаллі, якое традыцыйна ладзіць штогод 
Беларуская суполка “Крыніца” з літоўскай Клайпеды

Беларускае Купалле – гэта свет прыгожых людзей

Сядзіба Гервачай — удалая пляцоўка для масавага свята

Сяброўкі за Купальскім сталом

Прыгожае вогнішча – адзін з яркіх сімвалаў Купалля

Ад рэ дак цыі. Пра лі тоў скія гаст ро лі на пі са лі на сва ім сай це 
ў нэ це https://gudskі-garmonіk.jіmdo.com/так са ма й ар тыс ты гур та 
“Гуд скі гар мо нік”. З тэкс та “Ку паль скае свя та з сяб ра мі ў Клай-
пе дзе” мож на да ве дац ца, што шан цуе ар тыс там-удзель ні кам на-
род на га ан самб ля на род най му зы кі “Гуд скі гар мо нік” у апош нія 
га ды: “Не кож ны ж мае шчас це ад зна чаць та кое вя сё лае й па-са-
праўд на му лю бі мае ўсі мі свя та Ку пал ле двой чы на год. А мы — 
ма ем! І ўсё та му, што ў су сед няй Літ ве і ў на шай Бе ла ру сі гэ ты 
на род ны фэст пра во дзіц ца ў роз ныя да ты. Вось і сё ле та 23 чэр ве-
ня ў Клай пе дзе мяс цо вая бе ла рус кая су пол ка “Кры ні ца” зла дзі ла 
лі тоў скае Ку пал ле на бе ла рус кі лад. І ўжо дру гі раз па за пра шэн ні 
кі раў ні ка бе ла рус кай ды яс па ры Мі ка лая Лог ві на за ві таў у гос-
ці на свя та гурт “Гуд скі гар мо нік”. Да лей пры вод зяц ца сло вы 
спа да ра Мі ка лая пра тое, што Ку пал ле пад Клай пе дай ста ла ўжо 
тра ды цый ным і лю бі мым не толь кі ся род мяс цо вых жы ха роў, але 
й гас цей з ін шых рэ гі ё наў Літ вы, су сед ніх кра ін. Та му й ця пер 
у ся дзі бе Гер вай чай бы ло вель мі шмат люд на й ве се ла.

Лід ча не за ўва жа юць: ня гле дзя чы на ста лае мес ца пра вя дзен-
ня, кож нае Ку пал ле ў Клай пе дзе — ад мет нае. Ім па да ло ся, што 
на гэ ты раз Ку паль скае свя та для ўсіх удзель ні каў прай шло пад 
зна кам асаб лі вай цеп лы ні, сяб роў ства — і ней ма вер най аса ло-
ды ад су стрэч ад на ча со ва з да лё кі мі ды та кі мі бліз кі мі па ду ху 
людзь мі. На гэ ты раз “Гуд скі гар мо нік” за кры ваў кан цэрт. У вы-
ступ ле нні гур та бы лі й но выя бе ла рус кія на род ныя пес ні — з 
юбі лей най пра гра мы, што аб ка та ла ся пе рад тым у Лі дзе. Як і 
ле тась, па між пес ня мі гур та да слёз ве ся ліў гле да чоў на род ным 
са ка ві тым гу ма рам Тэ атр мі ні я цюр “Ба ла гур” з Ган чар ска га до-
ма куль ту ры Лід ска га ра ё на.

З цеп лы нё згад ва юць у Лі дзе тра ды цый ныя за ба вы, аб ра-
ды Ку пал ля: і пус кан не вян коў на ва ду, і скач кі праз ве лі зар нае 
вог ні шча ў над зеі ачыс ціць ду шу й це ла, а так са ма не за быў ныя 
по шу кі Па па раць-квет кі. А гу кі бе ла рус кіх пе сень і ме ло дый, 
пі шуць лід ча не, аж да глы бо кай но чы раз но сі лі ся над Мі ні яй 
у роз ныя ба кі.

Спа дзя ем ся, што, як і пла на вала ся, ак ты віс ты су пол кі “Кры-
ні ца” за ві та лі ўжо й на бе ла рус кае Ку пал ле ў Лі ду, што цёп лыя 
су стрэ чы сяб роў пра доў жы лі ся. Вось так хо ра ша, гар ма ніч на 
Ку пал ле зблі жае лю дзей, якія па ва жа юць і твор ча пра даў жа юць 
тра ды цыі прод каў.
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Крылы мацнеюць у палёце
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Варта згадаць: у канцы 
кастрычніка 2016-га па за-
гадзе канцлера Міністэрства 
адукацыі й навукі Эстоніі была 
зацверджана ўрэшце наша 
Беларуская нядзельная шко-
ла “Буслікi”. Тады ж у Эстон-
скай iнфaсiстэме адукацыі 
была зарэгістравана вучэбная 
праграма “Беларуская мова й 
літаратура, гісторыя, мастацт-
ва, музыка й традыцыі”. А 
наш галоўны клопат у працы з 
дзецьмі, якія маюць беларускія 
родавыя карані, такі: далучыць 
малых да чароўнага свету бела-
рускай мовы й літаратуры. Бо не 

сакрэт жа: без ведання мовы гу-
бляецца, парываецца духоўная 
повязь з родам, народам. Яшчэ 
мы знаёмім вучняў з культурай, 
традыцыямі беларусаў, спра-
буем абудзіць у юных душах 
цікавасць да беларускіх песень, 
абрадаў, да самабытнага бела-
рускага мастацтва.

У нядзельнай Беларускай 
школе “Буслікi” афіцыйна 
зарэгістравана 12 вучняў ад 
3 да 12 гадоў з горада Таліна 
ды Хар’юскага павета. І пер-
шы навучальны год пачаўся ў 
нас у верасні 2017 года. Хоць 
школа й называецца нядзель-
най, ды заняткі праходзілі па 
суботах. Дзеці з задавальнен-

нем наведвалі ўрокі, на якіх 
знаёміліся з асаблівасцямі бе-
ларускага маўлення, алфавіту, 
развучвалі вершы па-беларуску, 
песні й беларускія нацыяналь-
ныя танцы. Нават вучыліся гата-
ваць стравы беларускай кухні. 
Вельмі падабалася “буслікам” 
рабіць нешта сваімі рукамі – 
вось мы й аформілі, размалявалі 
настольную гульню “Славутасці 
Мінска”, зрабiлi ды склалі паз-
лы “Сімвалы Беларусі”. А якія 
прыгожыя атрымаліся ў нас 
Калядныя падарункі! Потым 
ужо майстравалі падарункі й 
да Жаночага дня, да Дня Маці 
(у Эстоніі сёлета ён адзначаўся 
13 траўня) і да Дня бацькі. А да 
святкавання 100-годдзя Эстоніі 
дзеткі малявалі паштоўкі: мы 
імі павіншавалі потым нашы 
партнёрскія арганізацыі. Мы 
разам хадзілі ў тэатр, у музей, 
ездзілі на экскурсію. І, вядома 
ж, нашы юныя сябры пакры-
се далучаліся да беларускіх 
мерапрыемстваў, якія ладзіліся 
Цэнтрам “Радзіма” ў Эстоніі ды 
Беларускім цэнтрам вучобы й 
развіцця EVA-Studiorum.

Ці не шкадуем, што ўзялі на 
сябе такія клопаты? Аніколькі! 
Гатовы нават падзяліцца досве-
дам, праграмамі. А таксама не-
шта цікавае і ў іншых беларускіх 

нядзельных школ пераняць. Як 
вядома, без сістэмнай працы з 
юнымі ў беларускіх суполак 
вельмі цьмяныя перспектывы 
на будучыню. Таму мы ўсяляк 
імкнемся мацаваць “повязь 
пакаленняў”. Вось і святка-
ваць заканчэнне навучальна-
га года (першага!) 16 чэрвеня 
вырашылі шырокім колам: 
вучні прывялі з сабой бацькоў, 
а таксама сваіх бабуль і дзядуль. 
Свята праходзіла ў прыгожым 
месцы Коппельмаа, што ў пе-
ракладзе з эстонскай азначае: 
лугавая зямля. У беларусаў 
ёсць і прыгожае слова: поплаў. 
Вось на такім поплаве, на пры-
родзе мы й вырашылі правесці 
апошні ўрок. А крэатыўная пра-
панова на гэты конт паступіла 
ад бацькоў адной з вучаніц, якiя 
да таго ж з радасцю прадаставілi 
для такой імпрэзы свой хутар. 

Гэта быў незабыўны дзя-
нёк! Таты вучняў смажылі мяса 
й каўбаскі на грылі, мамы так-
сама заняліся падрыхтоўкай 
пікніка. А “буслянятам” было 
проста весела гуляць усім раз-
ам у пясочніцы, скакаць на 
батуце, бегаць і з настаўніцай 
гуляць у гульню “Мора хва-
люецца”. Ва ўсіх быў радасны 
настрой. Мы мелі магчымасць 
яшчэ раз пераканацца: за гэты 

год неяк усe дзякуючы нашым 
дзецям зрадніліся, пасябравалі, 
часта бываючы разам. І цяпер 
усе ўжо ведаюць, хто адкуль ро-
дам з Беларусі, як і калі трапілі 
ў Эстонію, хто чым займаецца.

І вось наступіў той урачысты 
момант: мы ўручалі пасведчанні 
аб заканчэнні 2017-2018 на-
вучальнага года. З вітальным 
словам да ўсіх звярнулася стар-
шыня праўлення Цэнтра нацы-
янальных мен шасцяў “Радзіма” 
Кэтлін Пукк. Яна выказала па-
дзяку спачатку вучням – за пра-
цу, за старанне ў вучобе. Добрыя 
словы адрасавала й бацькам: за 
падтрымку й цікавасць да на-
шай Беларускай нядзельнай 
школы. Я ж нагадала ўсім, што 
мы вывучалі на працягу года, 
чаго дасягнулі. Ды ўручыла вуч-
ням пасведчанні, у якіх пазна-
чана, што вучні вывучылі, што 
ўмеюць. Ну а потым у нас быў 
цудоўны пікнік! Прычым без 
салодкіх беларускіх падарункаў 
не засталіся й будучыя вучні 
школы “Буслікi” – мы ведаем, 
што яны гатовы далучыцца да 
наc ужо гэтай восенню.

Ніна Пээрна,
старшыня праўлення

EVA-Studiorum, настаўніца
Беларускай нядзельнай 

школы “Буслікi”, Эстонія

Ак ты віс ты са мар скай су пол-

кі бе ла ру саў і вы хад цаў з 

Бе ла ру сі “Рус ка-Бе ла рус кае 

Бра тэр ства 2000” бы лі ў лі ку 

ва лан цё раў, ка лі пра хо дзіў

чэм пі я на т све ту

па фут бо ле FІFA 2018 у Ра сіі

Чэм пі я нат, як вя до ма, пра хо-
дзіў з 14 чэр ве ня па 15 лі пе ня ў 11 
га ра дах Ра сіі, у тым лі ку й Са ма-
ра гас цін на пры ма ла фут ба ліс таў 
і фут боль ных фа на таў. Са мар ская 
зям ля, на якой жы вуць прад стаў-
ні кі 157 на цы я наль нас цяў, ві та ла 
ба лель шчы каў, фут ба ліс таў з Аў-
стра ліі, Бра зі ліі, Да ніі, Кос та-Ры-
ка, Ка лум біі, Мек сі кі, Сер біі, Се-
не га ла, Уруг вая ды ін шых кра ін. 
Ся род тых ва лан цё раў, хто да па-
ма гаў асво іц ца на но вым мес цы 
ўдзель ні кам і гас цям чэм пі я на ту, 
бы лі й кі раў ні цы ды і ак ты віс ты 
мо ла дзе ва га ад дзя лен ня бе ла-
рускай су пол кі: Юлія Цяп лян-
ская, Воль га Да нке е ва, Ка ця ры на 
Стры на ко ва, Ка ця ры на Мі хай ла-
ва, Анд рэй Зы каў, Яў ген Кур ма-
коў, Сяр гей Аве рын. А так са ма 
са ліст кі бе ла рус кіх ва каль ных 
ан самб ляў “Ка данс” і “Су зор’е” 
Анас та сія Гур кі на, Ары на Ка мі-
са ра ва, Анас та сія Аста шы на, Ма-
ры на Ка ша е ва. “На шы хлоп цы й 
дзяў ча ты су стра ка лі, су пра ва джа-
лі фут боль ныя збор ныя, афі цый-
ныя дэ ле га цыі, уза е ма дзей ні ча лі 
з гле да ча мі на ста ды ё не “Са ма ра 
Аре на”, з фут боль ны мі фа на та мі 
ў фан-зо не на пло шчы імя Куй-
бы ша ва, вы сту па лі на шмат лі кіх 
за баў ляль ных ім прэ зах”, — з 

го на рам ка жа Ге ор гі Кур ма коў, 
на мес нік кі раў ні ка мо ла дзе ва га 
ад дзя лен ня су пол кі “Рус ка-Бе ла-
рус кае Бра тэр ства 2000”.

Гэ та й на шы су ай чын ні кі-
бе ла ру сы ў Са мар скім між на-
род ным аэ ра пор це “Ку ру моч” 
су стра ка лі й збор ную ка ман ду 
Ра сіі. У скла дзе яе, да рэ чы, гу-
ляе Сяр гей Іг на шэ віч: хоць на-
ра дзіў ся ў Маск ве, ад нак у бе-
ла рус ка-чу ваш скай сям’і. Не як 
Сяр гей Мі ка ла е віч ка заў, што 
прак тыч на кож нае ле та пра во-
дзіў у Бе ла ру сі, у вёс цы Хо рас-
та ва на Мін шчы не, ад куль ро-
дам яго ны баць ка. Уво гу ле ж у 
“фут боль ныя” дні ў са мар скіх 
бе ла ру саў вы я віў ся ў сло вах но-
вы дэ віз “Друж ба, твор чест во, 
спорт  и мир — наш жизненный 
ориентир!”. А гур там “Ка данс” 
і “Су зор’е”, пад кі раў ніц твам 
ад па вед на Іны Су ха чэў скай ды 
Але ны Кі ры ла ша вай, да вя ло ся 
вы сту паць на роз ных пля цоў-
ках. Спя ва лі бе ла рус кія й рус кія 
на род ныя пес ні, тво ры су час-
ных аў та раў. Вель мі гас цін на 
пры ма лі гэ тыя гур ты гле да чы 
вя лі кай кан цэрт най пра гра мы, 
што ла дзі ла ся для фут боль ных 
фа на таў і гас цей ЧС-2018. Тое 
бы ло 30 чэр ве ня ў пар ку імя 
Юрыя Га га ры на, у плы ні та тар-
ска га свя та Са бан туй. 

Бе ла рус кія гур ты Са ма ры 
спа лу ча юць цу доў нае вы ка-
нан не пе сень з ары гі наль най 
ха рэа гра фі яй. Ска жам, Але на 
Кі ры ла ша ва з сяб роў ка мі яр ка 

прад ста ві лі бе ла рус кія на род-
ныя пес ні “Я ска ка ла, пля са ла”, 
“Ця чэ ва да ў ярок” і “З-пад шэ-
ра га ка му шы ка”. Гра ла й флей-
та, шу ма выя ін стру мен ты. А ў 
ад каз — мо ра апла дыс мен таў! 
Гле да чы доў га не ад пус ка лі са-
ліс так са сцэ ны. Спра ца ва лі на 
за ду му й но выя сцэ ніч ныя кас-
цю мы са ліс так, якія шы лі... з 
улі кам рэ пер ту а ру ан самб ля.

Бе ла рус кі пе сен ны блок у 
пра гра ме пра доў жыў гурт “Ка-
данс”: гу ча лі пес ні “Гар мо нік 
грае”, “Ля во ні ха”, “Буль бач ка”. 
Гле да чы ж на ват тан чы лі пад 
іх пра ма ля сцэ ны. А вя до мую 
пес ню “Я, ты, он, она — вмес те 
це лая стра на” гур ты “Ка данс” 
і “Су зор’е” спя ва лі су мес на 
з мар доў скім ва каль ным ан-
самб лем “Ві я на” з Мар доў ска-
га НКЦ “Мас то ра ва”. Пад тую 
пес ню на пля цоў цы ўтва рыў ся 

Ка ра год друж бы з ар га ні за та-
раў свя та, удзель ні каў, гле да чоў 
і гас цей. Улі лі ся ў яго й га на-
ро выя гос ці: кі раў нік рэ гі ё ну 
Дзміт рый Аза раў, кі раў нік га-
рад ской акру гі Са ма ра Але на 
Ла пуш кі на, дэ пу тат Дзяр жаў-
най Ду мы Ра сіі Ігар Стан ке віч.

Ка ра цей, хо ра ша гу ля ла-
спя ва ла Са ма ра! Пры чым ра зам 
з ма ма мі-та та мі на шмат лі кіх 
бе ла рус кіх і між на цы я наль ных 
ім прэ зах бы лі так са ма іх дзе ці. 
“Пе ра ем насць па ка лен няў — 
як твор чая, так і дзе ла вая — у 
нас за клад ва ец ца з ма лых га-
доў!” — з усмеш кай ка жа Але-
на Кі ры ла ша ва, за сна валь ні ца 
й пер шая мас тац кая кі раў ні ца 
за слу жа на га бе ла рус ка га ва-
каль на га ан самб ля “Ка данс”, а 
ця пер і бе ла рус ка га ва каль на га 
ан самб ля “Су зор’е”. Яе сы ноч-
ку Ва нечку толь кі тры га ды, а 
ён ужо атрым лі вае пер шыя ўро-
кі па ва ка ле і прак тыч на заў сё-
ды — ся род гле да чоў, ка лі ма ма 
на сцэ не вы сту пае са сва і мі ан-
самб ля мі.

Са ма ры вы паў го нар пры маць 
удзель ні каў і гас цей ЧС-2018 па 

фут бо ле, і гэ та бы ла важ ная па-
дзея для ўсёй кра і ны, воб лас ці, 
го ра да. “На ста ды ё не “Са ма ра 
Аре на” — “Космическая” пра-
хо дзі лі гуль ні, тэ ле транс ля цыю з 
якіх гля дзе лі па ўсім све це! — га-
во рыць прэ зі дэнт су пол кі “Рус-
ка-Бе ла рус кае Бра тэр ства 2000” 
Іры на Глус кая. — Цэ лы ме сяц мы 
бы лі ў лі ку ак тыў ных фут боль-
ных заў зя та раў: друж на ра да ва-
лі ся пе ра мо гам, су пер ажы ва лі, 
ка лі бы лі па ра зы. Але му шу ўсім 
на га даць: гэ та ж толь кі гуль ня! 
А друж ба — яна ж пе ра адоль вае 
ўсе ме жы, ка лі са праўд ная. Вель-
мі пры ем на чуць, як за меж ныя 
фут боль ныя фа на ты пры зна юц-
ца: ім абя ца лі ўба чыць па ну рых, 
злых лю дзей у ра сій скіх га ра дах. 
Але ж пра гно зы не спраўдзіліся, 
пры зна юц ца яны, і гос ці ўба чы лі 
ла год насць і кло пат, ра дасць ад 
су стрэч, на шу га тоў насць да па-
маг чы ў лю бой жыц цё вай сі ту-
а цыі. Мне пры ем на, што та кую 
ат мас фе ру гас цін нас ці ак тыў на 
да па ма га лі ства раць і бе ла ру сы 
Са мар скай воб лас ці”.

Мі ка лай Бой ка,
г. Са ма ра
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