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Вян кі
ў Пры мор скім

пар ку
  Стар. 5

Са бра ла
ра зам

нас лю боў
   Стар. 7

“Сябры” 
ўшанавалі 

сяброў
   Стар. 2

Прапаную ўвазе чытачоў 
сціслы дзённік (бо хіба ж усё 
раскажаш!..) пра экспедыцыю 
з Растова-на-Доне ў Беларусь, 
на маю Бацькаўшчыну. Дэвізам 
вандроўкі, што здзейснілі мы 
нядаўна з чатырма юнымі 
мастакамі на маім аўто, мо-
гуць быць такія словы: “Ад-
крый Расію, Беларусь – пазнай 
гісторыю Айчыны!”

Дзень першы. 30.06.2018 г. 
Ігарава поле

Як і належыць перад далё-
кай дарогай, сонечным ранкам 
рушылі мы па блаславенне да 
святара: у храм Святога мучаніка 
Іаана-воіна Растоўскага прыхо-
ду святога Георгія Перамога-
носца. Настаяцель, пратаіярэй 
Валеры Валашчук – наш вялікі 
сябра, да таго ж мае беларускія 
родавыя карані. Ужо амаль 
10 гадоў ён вельмі спрыяе 
плённай працы нашага гурт-
ка юнага іканапісца “Абразок”. 
Айцец Валеры, расказваў мне, 
вучыўся ў Бабруйскім мастацкім 
тэхнікуме, затым ў Жыровіцкай 
духоўнай семінарыі. Ужо свята-
ром закончыў Мінскую духоўную 
Акадэмію, аспірантуру пры ёй ды 
стаў кандыдатам багаслоўя. Вось 
які наш супляменнік-святар Ва-
леры!

Далей рух наш – на хутар 
Пагарэлаў: гэта Белакалітвінскі 
раён Растоўскай вобласці. У гэтых 
мясцінах і ёсць найпершае з вя-
домых у нашым часе ратнае поле 

продкаў. Паводле легенды, якраз 
там у ХІІ стагоддзі адбылася бітва 
войска князя Ігара з полаўцамі. 
Цяпер тут штогод праходзяць 
Каяльскія чытанні, прысвечаныя 
літаратурнаму помніку “Слова аб 
палку Ігаравым”. Сустракаў нас 
“гаспадар” Ігарава поля Васілій 
Васільевіч Лук’янаў. Нам прыем-
на, і ганарымся мы, што на зямлі, 
дзе жывём, ёсць такое поле – таму 
й выбралі яго для пачатку першай 
нашай такой экспедыцыі. Там жа, 
на першым пленэры, Ліда Мяжэ-
ра намалявала “Помнік Баяну-
Гусляру” ў промнях вечаровага 
сонца. Марыя Чарнаштан зрабіла 

малюнак галоўнага сімвала з рас-
крытай кнігай, а Мікіта Паяркаў 
паглядзеў на ўсё з гары ды 
адлюстраваў тэрыторыю Ігарава 
поля з паклонным крыжам па-
над ім.

Ужо 17-гадовая гісторыя ў 
майскіх Міжнародных фесты ва-
ляў “Каяльскія чытанні”, пад час 
якіх сёлета мясцовыя Палац куль-
туры й бібліятэка ўшанаваны імем 
беларускага асветніка Кірылы 
Тураўскага. У тым ёсць немалая 
заслуга й беларусаў Дона, таму мы 
з гонарам павезлі на Тураўшчыну 
мясцовую газету “Перекрёсток” з 
паведамленнем пра падзею. Вось і 

сталі пабрацімамі хутар Пагарэлаў 
ды старажытны Тураў. Ёсць 
меркаванні, што й на беларускім 
Палессі, у тым ліку й на Баянавай 
зямлі ў княстве Тураўскім у ХІІ 
стагоддзі збіраў князь Ігар сваю 
дружыну.

Вялікі дзякуй за цёплы пры-
ём нашай экспедыцыі жыхарам 
хутара Святлане Краўцовай і 
Людзьміле Арэхавай, дырэк-
тарцы школы, якія частавалі нас 
за вячэрай казацкімі піражкамі 
з вішняй, а ўранні – катлетамі 
ды блінамі са смятанай. А так-
сама й за пуховыя пасцелі…
➔ Стар. 3

Жывапіс белых дарог
Нататкі з пленэрнай гістарычна-патрыятычнай экспедыцыі “Свяшчэнныя палі Расіі ды Беларусі ў малюнках дзяцей”
Растоўскага-на-Доне творчага аб’яднання “Нашчадкі. ХІІ – ХХІ стагоддзе” імя асветніка Кірылы Тураўскага

Іван Ждановіч

У другі ўжо раз гэтым
летам прайшлі 
“Флер’яноўскія чытанні”

Пра тое, што сё ле та на Ля-
ха віч чы не прой дуць ужо дру-
гія “Флер’ я ноў скія чы тан ні”, 
я да ве даў ся спа чат ку ад сяб ра. 
Тэ ле фа на ваў спе цы яль на з Мін-
ска, за спеў мя не ў род най Яц-
каў шчы не: на се на ко се. Баць-
коў ская ся дзі ба там па тра буе 
до гля ду, асаб лі ва ўлет ку, ка лі ў 
ста рым са дзе пад яб лы ня мі тра-
ва не тое што ў по яс — у мой 
рост. Ма ма б ска за ла на тое: 
хут ка там ваў кі за вы юць... У 

пер шую па ло ву ад па чын ку я й 
на во дзіў па ра дак у са дзе яшчэ 
та та вай ка сой-лі тоў кай, слу ха ю-
чы ве ча ра мі са лаў ёў, рас тва ра ю-
чы ся ў яц каў скіх па хах, ко ле рах, 
гу ках, а так са ма ўспа мі нах пра 
сваё вяс ко вае ма лен ства.

Кры ху паз ней у той жа дзень 
па зва ні ла на ма біль нік і Воль га 
Пля шэ віч, ды рэк тар ка Ля ха віц-
кай ра ён най цэнт раль най біб лі-
я тэч най сіс тэ мы, за пра сі ла на 
чы тан ні. Эх, а ў нас авія бі ле ты 
як раз на “флер’ я ноў скі” дзень, 16 
чэр ве ня: ля цім з жон кай у Ін дыю, 
каб пры да па мо зе там тэй шай 
Аюр ве ды свае до шы ўраў на ва-
жыць ды сіл на брац ца. Да мо ві лі-

ся на бу ду чы ню, што аба вяз ко ва 
да лу чу ся да ці ка ва га куль тур на-
асвет ніц ка га пра ек та зем ля коў. 
Зга да лі, што з Ля ха віч чы ны ро-
да выя ка ра ні та кіх вя до мых лю-
дзей, як пісь мен нік Ула дзі мір Да-
ма шэ віч, паэ т і журналіст Ле а нід 
Пра нчак, паэт і празаік Алесь Ба-
дак (ця пер ён — ды рэк тар вы да-
вец тва “Мас тац кая лі та ра ту ра”), 
гіс то рык Ві таль Ска ла бан, фо та-
май стар Яў ген Кок тыш, мастак 
Алег Карповіч. Ня даў нім ча сам, 
на га даў я Воль зе Ана то леў не, 
усё больш вя до май ста но віц ца 
й твор часць удзель ні ка вай ны, 
фа то гра фа-са ма род ка Пет ры ка 
Та ран ды з вёс кі За ры та ва: пра 

тое ру піц ца яго ны пля мен нік Мі-
ко ла Та ран да, на ву ко вец-бі ё лаг 
з Грод на й так са ма ўра джэ нец 
За ры та ва. Зроб ле ныя Пет ры кам 
у 50-70-я га ды фотаздым кі ў не-
ка то рых знаў цаў вы клі ка юць 
аса цы я цыі... з эс тэ ты кай філь-
маў Фе дэ ры ка Фе лі ні! З су сед ніх 
Жа раб ко віч, ад куль бы ла й мая 
ма ма Воль га Ры го раў на Арэш-
ка, ро дам вя до мы ант ра по лаг і 
ге не тык, док тар бія ла гіч ных на-
вук Аляк сей Мі ку ліч: у 2005-м 
у Мін ску па ба чы ла свет яго ная 
каш тоў ная кні га “Бе ла ру сы ў ге-
не тыч най пра сто ры. Ант ра па ло-
гія эт на су”. Жы ве, пра цуе ў Кі-
е ве вы кладчы кам (на дзя вя тым 

дзя сят ку га доў!) Мі ха іл Паў ла-
віч Жда но віч, з Яц каў шчы ны 
ро дам: кан ды дат тэх ніч ных на-
вук, да цэнт, “про фе сор кафе-
дри реконструкції ае ро пор тів та 
автош ля хів На ці о наль но го аві а-
цій но го університету”. З яго най 
сяст рой Ма ру сяй, да рэ чы, мы й 
ня даў на гу та ры лі ля аў та лаў кі. 
Ка за ла, і яе сын Мі ша ў ра зум-
на га дзядзь ку ўдаў ся: зай ма ец ца 
ця пер біз не сам. ➔ Стар. 8

Новыя колеры Флер’янова

Удзельнікі экспедыцыі з Васіліем Лук’янавым (злева) ля помніка Баяну-Гусляру

НАШЫНАШЫ

Мінск, Нью-Ёрк 
і Адэса 
Фільм “Хрусталь” 
рэжысёркі Дар’і Жук, якая 
закончыла Гарвардскі ды 
Калумбійскі ўніверсітэты, 
атрымаў Гран-пры 
Адэскага кінафестывалю 

“Цяпер дзяўчына жыве ў 
Нью-Ёрку і здымае аўтарскае 
кіно,” — пісалі пра яе два гады 
таму мае калегі. Але тады ў 
Дар’і не было яшчэ Гран-пры… 
Тым не менш журналіст Віктар 
Жук (ён, у прыватнасці, быў 
галоўным рэдактарам часопіса 
“Дело”), лепшым сваім творам 
яшчэ гадоў 15 таму называў дач-
ку Дар’ю. Некаторыя, праўда, 
лічылі тое адно што прыгожымі 
словамі. Маці, журналістка 
Алена Малочка, таксама верыла 
ў дачку, хоць і тужыць па гэты 
час — бо тая жыве далёка.

Дар’я расказвала ў інтэр в’ю, 
як яна, вучаніца спецы ялізаванай 
школы з Мінска, у 90-я гады пае-
хала на год па аб ме не ў ЗША. Там 
ёй па ра ілі прадоўжыць навучан не 
за акіянам, і беларуска трапіла 
ву чыц ца ў жаночы каледж: на 
поўную стыпендыю. Праў да, 
было Дар’і толькі 16, і яна яшчэ 
“кепс ка разумела, што такое жа-
но чы ка ледж у ЗША”. Уда клад-
нім: установа на 300 дзяўчат 
была “ў глушы”, у маленькім 
га рад ку на Сярэднім Захадзе, 
адкуль да бліжэйшага горада — 
тры гадзіны на машыне. Але, 
як бачым, з часам яна “выбра-
лася з вёскі, у якую трапіла”. 
Дапамаглі, казала, вялікія ам-
бі цыі, дапытлівы розум, якія ў 
яе — ад бацькоў.

Фільм “Хрусталь” Дар’я Жук 
зняла ў Беларусі, ён — пра жыц-
цё ў нашай краіне ў 90-я гады.

Іван Іванаў 
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А ЯК У ВАС?А ЯК У ВАС?

Святкавалі – у малой зале

ЖЫЦЦЁ СУПОЛАКЖЫЦЦЁ СУПОЛАК

“Сябры” ўшанавалі сяброў

Тра ды цый нае
Ку паль скае свя та
ў Даў гаў піл се прай шло... 
з анш ла гам: бо ла дзі ла ся 
ў ма лой за ле
До ма Адзін ства
ў фар ма це кан цэр та

Як і ў мі ну лыя га ды, ла дзіў 
ім прэ зу Цэнтр бе ла рус кай куль-
ту ры. Уво гу ле ў Даў гаў піл се да 
Ку пал ля — асаб лі вая па ва га: бо 
гэ та ж ад но з най ста ра жыт ных 
свя таў на шых прод каў. Та му й 
ста ла ў нас “Бе ла рус кае Ку пал-
ле” тра ды цый ным і вель мі па-
пу ляр ным. Мя ня лі ся хіба яго-
ныя фар ма ты: ад Ку паль ска га 
прад стаў лен ня ў за ле да свя-
та-квэс та ў пар ку Дуб ро ві на. І 
заў сё ды ўда ец ца нам ства рыць 
яр кую, не за быў ную ат мас фе ру 
ўсе агуль на га на род на га гу лян-
ня. У сё лет нім пра ек це “БК” 
паў дзель ні ча лі як мяс цо выя бе-
ла рус кія гур ты, так і ан самбль 
на род най пес ні “На па на двор-
ку” з Бе ла ру сі: з го ра да Брас ла-
ва. Так што, як ні дзіў на гу чыць, 
але з анш ла гам ад шу ме ла ў нас 
6 лі пе ня Ку пал ле.

Вяр нуц ца ў за лу, фар ма там 
кан цэр та “Бе ла рус кае Ку пал ле” 
вы му ша на бы ло, бо тэх ніч на 
не вы па да ла нам зла дзіць ма-
са вае ву ліч нае свя та: у тыя дні 
ўся кра і на жы ла ў рэ жы ме Усе-
лат вій ска га свя та пес ні й тан цаў. 
Толь кі на пя рэ дад ні ноч чу з Ры гі 
вяр ну лі ся тры ка лек ты вы ЦБК, 
для якіх вя лі кім го на рам бы ло 
паў дзель ні чаць у так зва най лат-
вій скай куль тур най алім пі я дзе. 
Бе ла ру саў ба чы лі сот ні ты сяч 
гле да чоў у свя точ ным шэс ці, на 
кан цэр це ў тэ ат ры Чэ ха ва, на 
пля цоў ках у Вер ман скім са дзе. 
Пра тое й ка за ла я, ад кры ва ючы 
кан цэрт “Бе ла рус кае Ку пал ле”. 
За тым гу ча лі сар дэч ныя він ша-
ван ні на ад рас на шай су пол кі 
“Уз дым”: яна ме на ві та ў гэ ты 
дзень ад зна чы ла 25-год дзе з дня 
за сна ван ня. Свят ка ваць юбі лей 
бу дзем і 8 ве рас ня: у Дзень бе ла-
рус кай куль ту ры. Нам пры ем на 
бы ло ба чыць ра зам з на мі на свя-
точ най ім прэ зе кон су лаў Бе ла ру-
сі ў Даў гаў піл се Мі ка лая Ра ман-
ке ві ча (ён ня даў на за сту піў на 
па са ду, звяр нуў ся з ві таль ным 

сло вам да бе ла рус кай ды яс па ры 
й гас цей) ды Яў ге нію Барт ке віч.

А за тым усіх за ха пі ла Ку-
паль ская пра гра ма. Вы сту па лі 
твор чыя гур ты ЦБК: ан самбль 
бе ла рус кай на род най пес ні 
“Ку па лін ка”, тан ца валь ны “Ля-
нок”, ва каль на-ін стру мен таль-
ны “Пра лес кі”, ха ра вая ка пэ ла 
“Спад чы на”, тэ ат раль ная сту-
дыя “Паў лін ка”. Да рэ чы, “Ку-
па лін ка”, “Паў лін ка” ды “Пра-
лес кі” па ка за лі на сцэ не як раз 
тую Ку паль скую пра гра му, з 
якой вы сту па лі ў Ры зе.

У плынь кан цэр та пры го жым 
вя ноч кам па клаў ся й верш “Ты 
мая Ку па лін ка...”, які пра чы таў 
аў тар, Свя та слаў Ва лодзь ка. Гэ-
та ці ка вае асэн са ван не сім во лі кі 
свя та, якое й праз га ды са гра вае 
паэ та: “Ты мая Ку па лін ка,/ А я 
твой Ку па ліш./ Мы кас цёр ка-
хан ня/ Год ка то ры па лім.// Што 
жа даць нам бо лей?/ На шы сны 
збы лі ся:/ На шы лёс і до ля,/ Як 
вян кі спля лі ся,// На жыц цё вай 
плы ні,/ Як вян кі, сплы лі ся./ І 
Ку паль скай пес няй —/ Сэр цы 
за лі лі ся”. По тым ба дзё ры ан-

самбль на род най пес ні “На па-
на двор ку” пры ўнёс у свя та свае  
пес ні, ме ло дыі. Усе пад пя ва лі 
гас цям з Брас ла ва, пры туп ва лі, 
у да ло ні пляс ка лі, а не ка то рыя і 
ў ско кі пус ка лі ся: бо Ку пал ле ж!

Можна было паў дзель ні чаць 
у май стар-кла сах па вы ра бе ля-
лек-абя рэ гаў, глі ня ных свіс ту-
лек і шмат ча го ін ша га. Хораша 
працавалі брас лаў скія ра мес ні-
цы Ла ры са Да ра фей чык ды Іры-
на Вы соц кая. Яшчэ май стры ад 
ЦБК па каз ва лі, як ро біц ца вы-
ці нан ка. Та му мно гія гле да чы 

ўзя лі з са бой у Ку паль скую ноч 
не толь кі ўзнёс лы свя точ ны на-
строй, але й су ве ні ры, паш тоў-
кі, зроб ле ныя ўлас ны мі ру ка мі.

...А во да раў, та ям ні цаў Ку-
паль скае но чы, ка лі па шчы рас-
ці, тро хі нам не ха па ла. Бо мы 
ж ве да ем пра ма гію Ку пал ля на 
прыродзе. Та му ў на ступ ным 
го дзе хочам вярнуцца на пры ро-
ду — хай са бе і ў га рад скі парк!  

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

бе ла рус кай куль ту ры й суполкі 
“Уздым”, г. Даўгаўпілс

У Фондзе культуры Кабардзіна-Балкарскай Рэспублікі прайшла ўрачыстасць, 
што прысвячалася Дню Незалежнасці Беларусі

Га лоў нае свя та бе ла рус-
кай дзяр жаў нас ці ак ты віс ты, 
сяб ры Ка бар дзі на-Бал кар ска-
га гра мад ска га ру ху “За яд-
нан не — “Сяб ры” ад зна чы лі ў 
офі се Фон да куль ту ры КБР. Мы 
ўша на ва лі лю дзей, якія пра цу-
юць на ка рысць Бе ла ру сі ў на-
шай рэс пуб лі цы, па мяць пра 
тых, хто за гі нуў за яе сва бо ду, 
Не за леж насць. Мы згад ва лі 
тых зе мял коў, якія сва ёй пра-
ца ві тас цю, та лен та мі пра сла ві-
лі ды пра слаў ля юць Бе ла русь 
у све це.

Ад кры ва ючы ўра чыс тасць, 
я на га даў: і сён ня ў све це не спа-
кой на, та му важ на ша на ваць 
ду хоў ныя тра ды цыі прод каў, іх 
вы со кія ма раль ныя прын цы пы, 
каб спраў ляц ца з вы клі ка мі ча-
су. Ім прэ зы ж, якія ла дзіць бе ла-
рус кая су пол ка, спры я юць та му, 
каб у жыц ці лю дзей бы лі вы со-
кія мэ ты, ідэа лы, каб бы ло дзе 
пра явіць та лен ты, свае вы са ка-
род ныя па чуц ці.

У той дзень мы ўзна га родж-
ва лі ак ты віс таў ру ху пад зяч-
ны мі ліс та мі, гра ма та мі — для 
кож на га знай шлі ся ад мет ныя 
цёп лыя сло вы. На прык лад, га-
лоў ны спе цы я ліст па пра цы з 
аса біс тым скла дам Упраў лен-
ня МУС па КБР Але на Чар-
но ва ўша на ва на гра ма тай “за 
ак тыў ную, шмат гран ную гра-
мад ска-па лі тыч ную дзей насць, 
скі ра ва ную на раз віц цё гра ма-
дзян скай су поль нас ці, яе гра-
мад скіх ін сты ту таў”. “Вы сва ёй 
энер гі яй, за ла ты мі ру ка мі ды 
спра ва мі да ка за лі лю дзям, што 
ў све це ёсць да бро і па ва га, ад-
каз насць і пры стой насць, лю-
боў і вер насць”, — га во рыц ца ў 
да ку мен це. За лім ге ры Ша ге маў 

уша на ва ны “за вер насць пры-
ся зе і пра яў ле ную муж насць па 
аба ро не кан сты ту цый на га ла-
ду”, Аляк сандр Ро га леў — “за 
па шы рэн не бе ла рус кай куль ту-
ры, мас тац тва, звы ча яў, да сяг-
нен няў Бе ла ру сі ў Ка бар дзі на-
Бал ка рыі”.

Мы ад зна чы лі кар пат лі вую 
пра цу вя до мых і за ме жа мі КБР 
по шу ка ві ка Ахме да На ху ша ва 
ды яго ных дзя цей-па моч ні каў. 
Гэ та сту дэнт ка 3-га кур са Ка бар-
дзі на-Бал кар ска га ўні вер сі тэ та 
Дыя на, вучаніца 7-га кла са 3-й 
шко лы Бак сана Ары я на, ву чань 
3-га кла са той жа шко лы Інал 
(са мы юны з уз на га ро джа ных). 
Як рас па вёў га ла ва сям’і, які ў 
свой час пра хо дзіў вай ско вую 
служ бу на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
яму ўда ло ся ад шу каць 112 ім ё-
наў зем ля коў, якія ў час Вя лі кай 
Ай чын най бы лі ўшанаваны  ар-
дэ на мі, ме да ля мі, ды па роз ных 
пры чы нах іх не атры ма лі. Мно-
гія з іх за гі ну лі на бе ла рус кай 
зям лі. Ця пер да ку мен ты на 97 з 

іх пе ра да дзе ны род ным ва ўра-
чыс тай аб ста ноў цы.

За без да кор ную служ бу ў 
вой ску ды пра цу, скі ра ва ную 
на за ха ван не ге ра іч на га мі ну ла-
га прод каў і ў су вя зі са 100-год-
дзем Уз бро е ных сіл ме да лём 
“100 га доў Чыр во най ар міі”, 
вы раб ле ным па іні цы я ты ве 
КПРФ, уша на ва ны жы ха ры 
КБР: кі раў нік ар га ні за цыі “Ва-
тан” тур каў-мес хе цін цаў Бек-
таш Ам па шу лін, кі раў нік рус-
кай су пол кі “Ве че” Анатолій 
Кануннікаў, кі раў нік гру зін скай 
су пол кі “Ры о ні”Ан зор Лаб жа-
ні дзэ, кі раў нік ася цін скай су-
пол кі “Ны хас” Ра ма зан Су гко-
еў, ата ман ка за чай аб шчы ны 
Юрый Шэрс та бі таў, ак ты віс ты 
ру ху Ахмед На ху шаў, Рус лан 
То каў.

Ад зна ча ны і Ка бар дзі на-Бал-
кар скі фонд куль ту ры: за шмат-
га до вую дзей насць па ўма ца-
ван ні між асо бас ных ста сун каў 
у по лі куль тур ным ася род ку, 
раз віц цё куль тур і куль тур на га 

са ма вы яў лен ня прад стаў ні коў 
на ро даў рэс пуб лі кі, ства рэн не 
ўмоў для па знан ня ін шых кра ін. 
Уша на ва ны так са ма ін шыя на-
цы я наль на-куль тур ныя цэнт ры, 
якія дзей ні ча юць у рэс пуб лі цы: 
укра ін скі “Днипро”, ар мян скі 
“Ахбюр”, азер бай джан скі “Азе-
ры”, да ге стан скі “Да ге стан”, 
ка рэй скі “Са мчэ лі”, эс тон скі 
“Ко ду ма”, та тар скі “Ту ган-тэл”, 
аб хаз кі “Аб ха зія”, а так са ма 
між на цы я наль ны гра мад скі рух 
“Сплочение”.

Удзель ні кі су стрэ чы ў хо дзе 
ўзна га ро джан ня маг лі па слу-
хаць ме ла дыч ныя бе ла рус кія 
пес ні ў вы ка нан ні ан самб ля 
“Ка ла рыт”, якім кі руе Тац ця на 
Чу ма ко ва. У за вяр шэн не ак ты-
віс ты су пол кі “За яд нан не — 
“Сяб ры” за пра сі лі ўсіх сяб роў і 
гас цей ура чыс тас ці за свя точ ны 
стол.

Па вел Сі да рук,
стар шы ня су пол кі

“За яд нан не — “Сяб ры”,
г. Нальчык 

Павел Сідарук ушаноўвае пошукавіка
Ахмеда Нахушава і яго дзяцей-памочнікаў

Беларуская песня
гучыць у Нальчыку

У Даўгаўпілсе выступае гурт “На панадворку” з Браслава

ЭНТУЗІЯСТЫЭНТУЗІЯСТЫ

Паплывём!
Два гады спатрэбілася 
рэканструктару Андрэю 
Блажэвічу на тое, каб 
збудаваць ладдзю вікінгаў 
ды здзейсніць на ёй паход

Цяга да падарожжаў — 
невынішчальная ў беларусаў. 
Асабліва ж папулярныя ў нашым 
краі вандроўкі воднымі шляхамі: 
нагадаем, што ў Бела русі звыш 
10 тысяч рэчак ды азёр. Сярод 
іх пачэснае месца займае Нёман, 
які ў старажытных летапісах 
называўся Хрона сам. Даследчыкі 
гісторыі сцвярджаюць, што й 
па Нёмане калісьці праходзілі 
знакамітыя водныя шляхі “з 
варагаў у грэкі”. А што вікінгі 
ў нашых мясцінах бывалі — тут 
увогуле няма сумненняў. Таму 
й гродзенца Андрэя Блажэвіча 
лёгка зразумець: рамантык! Збу-
даваная ім паводле старадаўніх 
тэхналогій ладдзя ўжо асвойва-
ецца на нёманскай вадзе.

З некаторых публікацый у нэце 
вынікае: Андрэй узяў за аснову ма-
лую баявую ладдзю, якую знайшлі 
на ўзбярэжжы Даніі. Гэта, нага-
даем, нешта сярэдняе паміж ры-
бацкай лодкай і вялікім ваенным 
дракарам. Энтузіяст назваў свой 
карабель “Інгерт”, што значыць: 
пад аховай Бога. Рэканструктар 
змог разабрацца ў старадаўніх 
чарцяжах, знайшоў неабходныя 
матэрыялы, а галоўнае — здолеў 
увасобіць сваю мару ў рэальнасць. 
Журналістам прызнаўся, што было 
складана сумяшчаць працу, ся-
мейнае жыццё і будаўніцтва лод кі, 
але — ёсць 9-метровая ладдзя!

У планах Андрэя Бла жэ-
віча — пахадзіць па Нёмане, 
дайсці да Балтыкі. Пакуль гэта 
толькі мары. Аднак мы й пішам 
пра гэты цікавы праект з надзеяй: 
а раптам некаму з прыбалтыйскіх 
беларусаў захо чац ца ў ім 
паўдзельнічаць! Андрэй плануе 
таксама ладзіць экскурсіі па Нё-
мане на сваім судне, удзельнічаць 
у рэканструктарскіх фэстах.

Іван Ждановіч
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 

Дзень другі. 1 ліпеня
Усю ноч на хутары ліў дождж, 

і ўранні. Калі ж ад’яз джалі, 
то выбліснула сонейка. Засвя-
ціліся нібыта матчыным цяплом 
твары нашых новых знаёмых 
спадарынь. Яны расчуліліся ды 
ўслед махалі нам рукамі, нібыта 
зоркам, што на сцэне высту-
паюць. Нам былі прыемныя іх 
словы пажадання белай дарогі.

Рухаліся ўвесь дзень да 
вечара. Праехалі Паўлаўск, 
Варо неж, Задонск, Ялец — 
амаль 800 кіламетраў, пакуль 
не спыніліся ў прыдарожнай 
гасцініцы перад Багародзіцкам, 
у Тульскай вобласці. Кулікова 
поле, з якім хацелі сустрэцца, 
было кіламетроў за 30, у правы 
бок ад нашай дарогі.

Дзень трэці. 2 ліпеня.
Кулікова поле

Нарэшце мы на месца. Там, 
ля музея, гісторыя быццам 
прабіваецца з зямлі, з цемры 
вякоў пікамі рускай старажыт-
най зброі. А на Чырвоным па-
горку — велічэзны, чорнага 
чыгуну фігурны слуп-стэла 
с залатым навершам купальнай 
формы. Гэты, галоўны помнік 
Кулікова поля, потым намаляваў 
Мікіта. Далей, на Манастырш-
чыне, кіламетраў за 6 ад музея, 
Марыя з Лідай малявалі помнік 
Дзмітрыю Данскому ля царквы 
Раства Прасвятой Багародзіцы. 
Непадалёк там рэчка Няпрадва 
зліваецца з Донам, так што мы — 
у самых яго вярхоўях, амаль што 
ля вытокаў. Мне згадалася, што 
й нашы продкі-беларусы ваявалі 
ды гінулі на Куліковым полі. (Пра 
тое піша гісторык і журналіст 
Юры Глушакоў — глядзіце тэкст 
у нэце “Как белорусские князья 
Москву защищали”. Вядома ж, 
гаварыць пра тагачасную Бе-
ларусь не выпадае, але ж аўтар 
слушна заўважае, што на той час 
“главным вызовом для обоих го-
сударств — литовско-белорус-
ского ВКЛ и русско-московско-
го ВКМ — была Золотая Орда. 
Именно ей они платили дань — 
“ордынский выход”, ее хищные 
отряды совершали опустоши-
тельные набеги на наши земли”. 
Там жа згадваецца, што яшчэ ў 
1362 годзе князь ВКЛ Альгерд 
у бітве на Сініх Водах “разгро-
мил татарских султанов Подолья 
Кутлубаха и Качибея, их союз-
ника Дмитрия, правителя право-
славного греко-гото-аланского 
княжества Феодоро, и крымских 
татар. Это было первое круп-

ное военное поражение, кото-
рое Орда потерпела от славян. 
А ВКЛ установило свой кон-
троль над Украиной”. Так што 
якраз нашы продкі паклалі до-
бры пачатак славянскіх перамог! 
А ў верасні 1380-га “Золотая 
Орда потерпела сокрушитель-
ное поражение от московско-
го войска на Куликовом поле. 
И если враг правивший ВКЛ 
Ягайла в той ситуации выступил 
союзником татар, то его братья 
Андрей Ольгердович и Дми-
трий Ольгердович со своими 
отрядами пришли на помощь 
московскому князю Дмитрию 
Ивановичу. Более того, когда бу-
дущий князь Донской колебался, 
стоит ли переходить Дон, имен-
но литовские князья настояли 
на переправе. По мнению Оль-
гердовичей, именно так следо-

вало поступить, чтобы удержать 
войско от бегства: так поступил 
Александр Невский, перед тем 
как разгромить шведов на Неве. 
Был и еще один аргумент 
в пользу наступательной такти-
ки: необходимо было во что бы 
то ни стало упредить соедине-
ние войска Мамая с Ягайлом. 
По одной из летописей, во гла-
ве полка правой руки на Кули-
ковом поле также стоял 
князь Глеб Друцкий. От-
ряды белорусских кня-
зей из Полоцка, Брянска, 
воины из Стародубского 
княжества и других мест 
сражались в передовом 
полку, который понес 
самые страшные потери. 
В Куликовой битве толь-
ко из числа знатных во-
инов, как сообщает лето-
пись, пало 30 “литовских 
панов” — Рэд.) 

Помніцца нам і су-
стрэча з ды рэк та рам 

Ме ма ры яль нага ком плек  су “Ку-
лі  ко ва поле”. Алег Уронскі — 
сапраўдны вучоны: доктар 
гістарычных навук, прафесар, 
да таго ж вельмі душэўны, шчы-
ры чалавек. Сфатаграфаваліся 
з ім на памяць. Яго вельмі 
зацікавіла наша экспедыцыя, 
нават прапанаваў нам равары, 
каб даехаць да самога поля, 
дзе адбылася галоўная бітва. 
Ды нас падціскаў час. І яшчэ 
трэба было агледзець музей, 
які, хоць і пра даўніну, але ж 
увесь напаўнены сучаснымі 
тэхналогіямі. Мы быццам на ма-
шыне часу перанесліся ў тую 
старажытнасць. Бо ўсё было 
вельмі натуральным, ды з гука-
светлавымі эфектамі. А ўрэшце 
мы з агляднай пляцоўкі ўбачылі, 
як на далоні, трохі воддаль і 
само тое месца бітвы. 

Рушылі ў Мажайск: хацелі 
трапіць туды да цямна. Гэта 
геаграфічна непадалёку ад 
Барадзінскага поля. Калі б 
паслухалі бывалых людзей, 
то хутчэй было б, а навігатар 
павёў аж на МКАД, пад Маскву. 
Так што ў Мажайск прыехалі 
позна вечарам. Там навігатар 
такі “высачыў” гасцініцу “Ма-
рия”, дзе й заначавалі.

Дзень чацвёрты.
3 ліпеня. Барадзінскае поле

Раніцай як заспявалі пеўні 
ў наваколлі “Марии”, то мы 
і ўсхапіліся: быццам баяліся 
куды спазніцца. Ноччу ва-
кол вандравалі навальніцы са 
сполахамі бліскавіц, і пагрым-
вала добра. Па Барадзінскім 
нашым настроі скроз сон зда-
валася: то гарматы батарэі гене-
рала Раеўскага гухалі па фран-
цузах. А ўранку мы ўскочылі як 
па камандзе, зрабілі кароткую 
зарадку, памылі твары, зубы 
пачысцілі. Трэба ж быць пры 
парадзе, калі ідзеш на такую 
сустрэчу. Кажуць, там, на полі, 
адных помнікаў з паўсотні. 
Мне было прыемна пазіраць, як 
адказна, з хваляваннем сябры 
мае малодшыя збіраліся на су-
стрэчу са слаўным мінулым 
Айчыны. Барадзіно… Адно 
слова — і ўжо быццам чуеш 
пошчак палкавых барабанаў. 
Дарэчы, у гэты дзень, 3 ліпеня, 
Беларусь мая святкавала Дзень 
Незалежнасці, таксама ж быў 
вялікі парад у Мінску.

Спыніліся мы ля музейнай 
адмі ністра цыі, ля вялікай кар-
ты помнікаў Мемарыялу. Па 
небе вандравалі белыя аблокі 
ўперамешку з сінімі ды чорнымі 
хмарамі. Сонца часам пранізвала 
бліскучымі праменнямі, быц-
цам казацкімі пікамі, ранішні 
прастор Барадзінскіх краявідаў. 
Такая пагода, падказаў жыц-
цёвы досвед, вельмі дарэчы 
для мастакоў. Таму мы хут-
ка прыкінулі, куды рушым. 
А трэба была зрабіць малюнкі 
помнікаў Данскім казакам, 
якія аддалены ад цэнтра поля 
з галоўным помнікам: ён трохі 
нагадвае купальным навер-
шам слуп-стэлу на Чырвонай 
горцы Кулікова поля. Галоўны 
Барадзінскі помнік малявала 
Ліда, помнік казацкаму лейб-
гвардыі імператарскаму палку 
генерала Уварава — Мікіта, 
помнік атаману Платаву — Ма-
рыя. А Даніла Банцэвіч, мой 
унук, майстар прыкладнога 
жанру, збіраў свае ўражанні, 
неабходную інфармацыю ў наш 
музей, дапамагаў мне па ўсіх 
арганізацыйных справах.

Цёплай была сустрэча з ды-
рэктарам Мемарыяльнага ком-
плексу Ігарам Карнеевым. Ён 
уручыў нам дыплом і сертыфікат 
на зямлю з Барадзінскага поля. 
Мы для свайго музея набіралі 
трохі зямлі з усіх ратных палёў. 
Акрамя таго, рабілі агульны 
букет з палявых кветак і траў. 
Затым агледзелі музей, дзе 
шмат рэчаў з мінулага: нават 
сапраўдная павозка фельдмар-
шала Кутузава стаіць.

Варта згадаць, 
што нямала й нашых 
продкаў-беларусаў 
паў дзель нічала ў 
Барадзінскай бітве: 
бо, як вядома, пасля 
трох падзелаў Рэчы 
Паспалітай (1772, 
1793, 1795) тэры то-
рыі, што нале жаць 
сучаснай Бела русі, 
ака за  лі ся ін кар па ва-
ныя ў склад Расій-
скай ім пе рыі. Ска-
жам, дас лед чык 
радаводаў Анатоль 

Статкевіч-Чабаганаў пісаў: 
ажно шас цёра сыноў магі-
лёў  ска  га шляхціца Гаўрылы 
Каза но віча праславіліся ў рат-
ных справах у Айчынай вайне 
1812 года. На Барадзінскім 
полі вызначыліся Аляксей ды 
Гіляры Казановічы: абодва 
былі ўдастоены залатой зброі. 
Паколькі ж у той бітве Гіляры 
праліў кроў, то яго імя навечна 
выбіта на памятнай дошцы, што 
ўстаноўлена ў храме Хрыста 
Збавіцеля ў Маскве.

Пасля абеду мы прадоўжылі 
рух у Мінскім напрамку. Пад 
вечар перасяклі мяжу Расіі ды 
Беларусі. Трэба была шукаць 
начлег, і мы трымалі курс на са-
мае надзейнае, як па мне, месца: 
вёску Гоцк Салігорскага раёна, 
дзе прайшло маё дзяцінства. 
Там кожная хата па гэты час 
гасцям рада. Калі мы нарэш-
це — у дзве гадзіны ночы! — 
падкацілі да варотаў пры хаце 
маёй радні, то заўважылі: ані 
варотцы, ні вароты не замкну-
тыя. Так па гэты час прынята ў 
беларускай глыбінцы: чалавек 
чалавека не баіцца.

На стук у вакенца выйшаў 
да нас гаспадар Віталь Ерма-
ко віч — сярэдняга ўзросту, ка-
ранасты. Узрадаваўся, кінуўся 
да мяне з абдымкамі: “Ой, 
якая радасць! Дзядзюхна Ла-
дусь прыехаў, ды з сябрамі! 
Дык заходзьце-заходзьце, 
госцейкі дарагія!” А сябры мае 
малодшыя толькі здзіўлена 
пераглядваліся.

Калі мы зайшлі ў хату, 
Віталь, быццам апраўдваючыся, 
развёў рукамі: “Выбачайце, 
госцейкі: жонка ў раён пае-
хала, дачку праведаць. То за-
раз пашукаю што паесці, ды й 
спаць ляжаце”. Ад позняй вя-
чэры мы наадрэз адмовіліся, 
бо па дарозе перакусвалі. 
А спаць усім хацелася так, што 
як бы не мая рупнасць, то й 
бухнуліся б усе ў ложкі як ёсць, 
у верхняй вопратцы. Але ж 
старанна быў падабраны склад 
экспедыцыі, пастаўлены паход-
ныя патрабаванні: каб ніякага 
ныцця! І трэба такі аддаць 
маім сябрам належнае: цягам 
усёй экспедыцыі — а праехалі 
мы больш за 5000 кіламетраў 
за 15 дзён! — усе стойка 
трымаліся, добра памятаючы 
пра сваю высокую місію.

Заканчэнне будзе.
Уладзімір Банцэвіч,
кіраўнік экспедыцыі,

старшыня Саюза
беларусаў Дона,

сябар Саюза мастакоў Расіі 

Жывапіс белых дарог

Юныя мастакі на Куліковым полі

Мастачкі Марыя Чарнаштан і Лідзія Мяжэра

Даніла Банцэвіч. Паход Ігара.
Разьба па дрэве

На пленэры
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Сё лет нія юбі леі зна ка мі тых 
твор цаў, па лі чы лі мы, гэ та ж 
доб рая на го да для чар го вай 
ім прэ зы. Ство ра ныя імі пес ні 
гу чаць па ўсім све це, най час-
цей — у бе ла рус кіх ася род ках. 
То вар та слын ных твор цаў уша-
на ваць! І 12 чэр ве ня 2018 го да 
ў Даў гаў піл скім Цэнт ры бе ла-
рус кай куль ту ры мы зла дзі лі 
ве ча ры ну “Ме ло дыя ду шы”. 
Яна пры свя ча ла ся 80-м угод-
кам Іга ра Лу чан ка (на ра дзіў ся 
6 жніў ня ў Мін ску) і Ула дзі мі ра 
Ка рыз ны (на ра дзіў ся 25 мая ў 
вёс цы За круж ка Мінск ага ра ё-
на).

Гле да чоў са бра ла ся шмат. 
Мы зга да лі, што Ігар Лу ча-
нок — гэ та наш бе ла рус кі кам-
па зі тар, які ўзяў та кую вы шы-
ню ў твор час ці, якую па куль 
ні хто, пэў на, і не пе ра сяг нуў. 
Для му зы кі на род на га ар тыс та 
СССР і Бе ла ру сі Іга ра Лу чан-
ка ня ма ме жаў. Су свет на вя до-
мыя пес ні “Але ся”, “Ве ра ні ка”, 
“Спад чы на”, “Мой род ны кут”, 
“Поль ка бе ла рус кая”, “Май скі 
вальс”, Пісь мо з 45-га”, “Жу-
раў лі на Па лес се ля цяць” і 
шмат ін шых — яго на дзей ныя 
ві зіт кі.

Ка за лі мы так са ма, што 
Ула дзі мір Ка рыз на — вя-

до мы бе ла рус кі па эт, пе ра-
клад чык, жур на ліст, лаў рэ ат 
Дзярж прэ міі Бе ла русі (1996), 
за слу жа ны дзе яч куль ту ры 
Бе ла ру сі (2008), лаў рэ ат Лі-
та ра тур най прэ міі “За ла ты 
ку пі дон” (2007). Леп шыя бе-
ла рус кія кам па зі та ры Юры 
Се мя ня ка, Яў ген Гле баў, Ігар 
Лу ча нок, Дзміт ры Смоль скі, 
Ле а нід За хлеў ны, Эду ард Ха-
нок, Ула дзі мір Ка рыз на-ма-
лод шы ды ін шыя на пі са лі 
больш за 200 пры го жых пе-
сень на яго вер шы. Да та го ж 
Ула дзі мір Ка рыз на вя до мы 

як адзін з аў та раў су час на га 
Дзяр жаў на га гім на Бе ла ру сі.

Ад кры ва ючы ве ча ры ну “Ме-
ло дыя ду шы”, кі раў ні ца ЦБК і 
стар шы ня Бе ла рус ка га куль тур-
на-асвет ніц ка га та ва рыст ва “Уз-
дым” Жан на Ра ма ноў ская пад-
крэс лі ла: так му зыч на-пе сен на 
за вяр ша ец ца плён ная пра ца на-
шых ка лек ты ваў за год. Сё ле та 
вы сту па лі яны не толь кі ў Да ў -
гаў піл се, але й за яго ме жа мі. 
А да лу чан коў ска-ка рыз наў скай 
ве ча ры ны пад рых та ва лі ар тыс-
ты пес ні, вер шы, да якіх спры-
чы ніл ся юбі ля ры.

Вя ду чая Га лі на Сан тоц кая 
зна ё мі ла ўсіх з асноў ны мі фак-
та мі бія гра фій Іга ра Лу чан ка, 
Ула дзі мі ра Ка рыз ны. Яна ж 
пра спя ва ла ака пэль на пес ню 
“Гуд чык”, чы та ла вер шы, по-
тым прад стаў ля ла гле да чам ар-
тыс таў, што вы сту па лі. Да рэ чы, 
ах во чых пра спя ваць цу доў ныя, 
ме ла дыч ныя пес ні, што ад ра зу 
за па да юць у ду шу, бы ло вель мі 
шмат. Гурт бе ла рус кай на род-
най пес ні “Ку па лін ка” вы ка наў 
“Поль ку бе ла рус кую”, ха ра вая 
ка пэ ла “Спад чы на” — “Зо рач ка 
мая” і “Дом, дзе мы ра дзі лі ся”. 

По тым ва каль на-ін стру мен таль-
ны ан самбль “Пра лес кі” спя ваў 
“Азё ры да бры ні” і “Спат кан не”, 
а сяб роў ка та ва рыст ва “Уз дым” 
Зі на і да Сі лі ня ака пэль на — пес-
ню “Люб лю ця бе, Бе лая Русь!”.
Даў гаў піл скі бард Ві таль Мі-
хай лоў скі пра спя ваў “Май скі 
вальс”; а тан ца валь ны гурт “Ля-
нок” пры свя ціў юбі ля рам но вы 
та нец.

Мі ла гуч ныя вер шы Ула дзі-
мі ра Ка рыз ны чы та лі Ма рыя 
Па мець ка, Іна Ва люш ка. Лі лія 
Во ра на ва на пры кан цы пра чы-
та ла верш На стас сі Са за нко-
вай, пры све ча ны Іга ру Лу чан ку. 
Цёп лы мі ўспа мі на мі пра зна ка-
мі та га кам па зі та ра па дзя лі ла ся 
кі раў ні ца “Спад чы ны” Яні на 
Юзэ фо віч: яна ж ка лісь ці бы-
ла яго най ву ча ні цай. Да рэ чы, 
ву ча ні цай Ула дзі мі ра Ка рыз ны 
бы ла й Тэ рэ са Паў ла ва, якая 
спя вае ў “Ку па лін цы”. Яна так-
са ма да сла ла він ша ван не свай-
му на стаў ні ку.

На пры кан цы ве ча ры ны бы-
лі за чы та ны сар дэч ныя, шчы-
рыя він ша ван ні для юбі ля раў 
ад імя Цэнт ра бе ла рус кай куль-
ту ры і Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
“Уз дым”. Ця пер яны ад праў ле-
ны ў Бе ла русь на імя Іга ра Лу-
чан ка і Ула дзі мі ра Ка рыз ны.

Ма рыя Па мець ка,
г. Даў гаў пілс 

Душа пакуль спявае – маладая!
Творчасць кампазітара Ігара Лучанка ды паэта Уладзіміра Карызны натхніла беларусаў Даўгаўпілса 
на правядзенне лірычна-песеннай вечарыны ў Беларускім Доме: з нагоды іх юбілеяў

У дзіцячай бібліятэкі № 12,
што ў Тальяці, сталі ўжо 
традыцыйнымі сустрэчы
юных чытачоў з таленавітай 
беларускай бабуляй
Людмілай Дзёмінай

Дзверы бібліятэкі, вядома ж, круглы 
год расчынены для юных чытачоў. 
Але ёсць асаблівы дзень, калі там  
ладзяцца душэўныя сустрэча з вясёлай, 
дасціпнай, таленавітай  беларускай 
бабуляй: Людмілай Іванаўнай Дзёмінай. 
І кожная такая сустрэча пакідае, пэўна, 
у юных сэрцах нейкую новую цікавую 
згадку пра Беларусь. Гэта можа быць 
знаёмства з паэтамі ці кампазітарамі, з 
апавяданнямі беларускіх пісьменнікаў, 
відэафільмы паводле беларускіх казак. 
Праходзілі таксама й майстар-класы па 
вырабе кветкі-васілька, былі знаёмствы 

з беларускімі словамі, з іх вымаўленнем 
і значэннем.

А нядаўна, гэтым летам, у бібліятэку 
завіталі выхаванцы з летняга лагера. 
Там іх чакала не толькі чытанне 
апавядання Канстанціна Паўстоўскага 
“Прыгоды жука-насарога”, але й песні 
ў выкананні ўдзельнікаў народнага 
ансамбля “Купалiнка”. Так супала, што 
сустрэча праходзіла 22 чэрвеня – у дзень 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны, дзень 
памяці й смутку. Людміла Іванаўна 
расказала дзецям, як Беларусь першаю 
прыняла ўдар ворага, яны даведаліся пра 
абаронцаў-герояў Брэсцкай крэпасці, 
паглядзелі відэафільм. Потым яшчэ 
паслухалі песні “Вечар на рэйдзе”, 
“Плача белая бяроза”, “Крынiца”, 
“Да цябе, Беларусь!”. Усе былі пад 
уражаннем, нават не варушыліся. А 

потым – апладысменты. Такія простыя, 
даступныя ўрокі па гісторыі, мяркую, 
вельмі патрэбны дзецям.

Праца нашай Мясцовай грамадскай 
арганізацыі “Беларуская нацыянальна-
культурная аўтаномія “Нёман” гарад-
ской акругі Тальяці” скіраваная не толь-

кі на зберажэнне й пашырэнне на Волзе 
беларускіх традыцый — мы абуджаем 
у дзяцей, моладзі цікаўнасць да 
цудоўнай краіны пад назвай Беларусь.

Сяргей Шылкін,
намеснік старшыні праўлення суполкі 

“Нёман” па працы з моладдзю 

МАРШРУТАМІ ЛЕТАМАРШРУТАМІ ЛЕТА

Да бабулечкі ў госці

Людміла Дзёміна і гурт “Купалінка”ў бібліятэцы з дзецьмі

Уладзімір КарызнаНа вечарыне “Мелодыя душы” ў ДаўгаўпілсеІгар Лучанок

Ад рэ дак цыі. На шы сяб ры з Даў га піл-
са пе ра сла лі ў рэ дак цыю так са ма й він ша-
валь ныя тэкс ты з под пі сам “З па ва гай — 
бе ла ру сы Даў гаў піл са”, на кі ра ва ныя ў 
Са юз кам па зі та раў ды Са юз пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі, бо аса біс тыя ад ра сы юбі ля раў 
яны не ве да юць. “Цэнтр бе ла рус кай куль-
ту ры і куль тур на-асвет ніц кае та ва рыст ва 
“Уз дым” з лат вій ска га го ра да Даў гаў піл-
са вы каз ва юць Вам сваю па ва гу й шчы ра 
він шу юць з 80-га до вым юбі ле ем! — га во-
рыц ца ў він ша ван ні на імя Іга ра Мі ка ла е-
ві ча. — У нас ёсць тры пеў чыя ка лек ты вы, 
якія доб ра ве да юць і з вя лі кім за да валь-
нен нем спя ва юць Ва шы ча роў ныя пес ні. 
Да рэ чы, кі руе ад ным з іх, ха ра вой ка пэ лай 
“Спад чы на”, Ва ша бы лая ву ча ні ца Яні-
на Юзэ фо віч, якая пе рад ае Вам сар дэч нае 

пры ві тан не. Вя лі кі дзя куй за Ва шы мі ла-
гуч ныя пес ні й цу доў ную му зы ку, за та-
лент, за Ва шу лю боў да Баць каў шчы ны! Ад 
уся го сэр ца жа да ем Вам, Ігар Мі ка ла е віч, 
моц на га зда роўя, плён най пра цы й но вых 
пе сень, даб ра бы ту й твор ча га на тхнен ня!”.

У він ша ван ні на імя Ула дзі мі ра Іва на-
віча га во рыц ца, што “бе ла рус кія пеў чыя 
ка лек ты вы Даў гаў піл са за хап ля юц ца Ва-
шай твор час цю і з ра дас цю вы кон ва юць 
Ва шы пра нік лі выя, лі рыч ныя пес ні. Яны 
заў сё ды кра на юць ду шы як спе ва коў, так і 
слу ха чоў, пры чым — на роз ных сцэ ніч ных 
пля цоў ках. Та му што яны пра сяк ну ты ва-
шай лю боўю да сва ёй мі лай, род най сэр цу 
Баць каў шчы ны. Мы спя ва ем Ва шы пес ні 
ды бу дзем спя ваць і на да лей не толь кі ў 
Бе ла ру сі, але й да лё ка за яе ме жа мі. Да рэ-

чы, Ва ша бы лая ву ча ні ца Тэ рэ са Скур’ ят 
(ця пер Паў ла ва) спя вае ў на шым ан самб-
лі бе ла рус кай на род най пес ні “Ку па лін ка”, 
да сы лае Вам сар дэч нае пры ві тан не”.

Па да ец ца нам, што сё ле та і ў ін шых 
бе ла рус кіх су пол ках све ту ёсць доб рая 
на го да звяр нуц ца да твор час ці слын ных 
землякоў. На пі шы це нам, ка лі лас ка, ці 
гу чаць іх тво ры на ва шых ве ча ры нах, су-
стрэ чах, у ко ле сяб роў. Па дзя лі це ся ўспа-
мі на мі: дзе й як да лё ка за ме жа мі Ай чы ны 
ці то ў бе ла рус кай глы бін цы на та ля лі ся вы 
з кры ніц со неч най твор час ці Іга ра Лу чан ка 
ды Ула дзі мі ра Ка рыз ны. А мо жа дзе слу-
ха лі ў за меж жы вір ту оз ныя вы ступ лен ні 
ві я лан чаліс та Іва на Ка рыз ны, уну ка зна ка-
мі та га паэ та? Ча ка ем ад вас вес так, па ва-
жа ныя сяб ры!
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Па бы ва лі мы на пры го жым Ку пал лі, 
што ла дзі ла ся ў ма ляў ні чым кут ку пры 
во зе ры не па да лёк ад Тра кая (ра ней тое 
мес ца на зы ва ла ся па-бе ла рус ку: Тро-
кі. — Рэд). Ша ноў ныя, та ле на ві тыя лю дзі 
на свя та са бра лі ся. Ку паль цаў там ві таў 
Над звы чай ны й Паў на моц ны Ам ба са дар 
Бе ла ру сі ў Літ ве Аляк сандр Мі хай ла віч 
Ка роль. А шмат га до выя вя ду чыя свя та 
Сяр гей ды Воль га Ша ба да ла вы за пра сі-
лі на сцэ ну так са ма й га на ро вых гас цей 
з Даў гаў піл са: ды рэк тар ку Цэнт ра бе ла-
рус кай куль ту ры й стар шы ню та ва рыст-
ва “Уз дым” Жан ну Ра ма ноў скую, сяб ра 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ста ні сла ва 
Ва лодзь ку. Гос ці шчы ра дзя ка ва лі сяб-
рам за плён ную су пра цу ды вы ка за лі 
спа дзя ван не, што доб рыя ста сун кі бу-
дуць мець пра цяг. А Ста ні слаў пра чы таў 
яшчэ й свой верш “Ты мая Ку па лін ка”.

За тым на свя це вы сту па лі ва каль ны 
гурт “Ра ні ца” з Са леч ні каў (мас тац кі кі-
раў нік Фран ці шак Міц ке віч), ан самбль 
бе ла рус кай пес ні “Сві та нак” (мас тац кая 
кі раў ні ца Але на Пі шчы ке не) і фальк-
лор ны гурт “Су зор’е” (мас тац кая кі раў-
ні ца Ні на Мель ні ка ва) з Ві са гі на са, са-
ліст Сяр гей Ша ба да лаў і ва каль ны гурт з 
Мін ска “Бе ла рус кі гас ці нец” (мас тац кая 

кі раў ні ца Ла ры са Крас на). Ся род мно гіх 
бе ла рус кіх на род ных і аў тар скіх пе сен 
гу ча лі й “Зя зю ля”, “Кас цёр для два іх” і 
“Бе ла рус кі дом” — кам па зі та раў Аляк-
санд ра Ру дзя і Аль бер та Бе лу ся на сло вы 
Ста ні сла ва Ва лодзь кі.

Ве ся лі лі ся мы ўсе ў на род ных гуль-
нях і ка ра го дах. Та кія ім прэ зы, без-
умоў на, вель мі спры я юць па шы рэн ню 
бе ла рус кіх на род ных тра ды цый па све-
це. За слу гоў вае вя лі кай па ва гі твор чая, 
у доб рых та ла коў скіх тра ды цы ях пра ца 
сяб роў-бе ла ру саў з Літ вы. Мяр ку ем, вар-
та каш тоў ны до свед пе рай маць і бе ла ру-
сам з ін шых кра ін. Бо Ку пал ле на ўлон ні 
пры ро ды — гэ та не паў тор на, не за быў на. 
Гэ та ўма цоў вае і дух, і зда роўе цела, і ста-
сун кі між ад на дум ца мі, што па ва жа юць 
бе ла рус кія тра ды цыі, куль ту ру, мо ву. 

У Ку пал лі пад Тра ка ем-2018 паў-
дзель ні ча лі дэ ле га цыі ад роз ных бе ла-
рус кіх су по лак Літ вы ды іх кі раў ні кі: 
ка ар ды на тар Бе ла рус ка га куль тур на га 
цэнт ра “Крок” (Ві са гі нас) Алег Да ві-
дзюк, ды рэк тар ка Бе ла рус ка га куль тур-
на га цэнт ра “Ра ні ца” (Са леч ні кі) Рэ гі на 
Дзьму хаў ская, стар шы ня Па брад скай 
фі ліі клу ба “Сяб ры на” Ма рыя Ра бо віч, 
стар шы ня Та ва рыст ва бе ла ру саў Швян-

чон ска га ра ё на Алег Су сві ла, стар шы ня 
Бе ла рус кай су пол кі “На дзея” Ва рэн ска га 
ра ё на Іван Са ко віч, ды рэк тар Ві лен скай 
бе ла рус кай гім на зіі імя Фран цыс ка Ска-
ры ны Дыя на Стах но віч.

Пас ля за хо ду сон ца ўсе мы лю ба ва лі-
ся цу доў ным фе ер вер кам па ся род во зе-
ра: у го нар бе ла рус ка га Ку пал ля.

Вольга Ві дзо віч,
Літ ва 

РАЗАМРАЗАМ

Купальскія агні ля Тракая
У чарговы, 21-ы раз Згуртаванне беларускіх грамадскіх арганізацый Літвы
падтрымала даўнюю традыцыю: разам з гасцямі святкавалі мы Купалле 

Прыгожае Купалле святкуюць ля Тракая. Прыгожыя і самі купальцы!

У свя точ най кан цэрт най
пра гра ме “Ад Лі га
да Ку пал ля”, што ла дзі ла ся 
ў Лі е паі, паў дзель ні ча лі
ак ты віс ты бе ла рус кай
су пол кі “Ма ра”

Бе ла рус кае Ку пал ле ў ла тыш-
скім го ра дзе Лі е пая ў “чыс тым 
вы гля дзе” не свят ку ец ца. Ды 
ўсё ж у пра даў няй ве ры на шых 
прод каў моц ныя ка ра ні, а як раз 
Ку пал ле ёсць яр кім вод блес кам 
той ма гут най куль ту ры. Ка лі су-
бот нім ве ча рам 7 лі пе ня ў Лі е паі 
ў Пры мор скім пар ку ла дзі ла ся 
пра гра ма “Ад Лі га да Ку пал ля” — 
а гэ та бы лі сім ва ліч ныя аб ра ды, 
вя сё лыя на род ны гуль ні, а так са-
ма кан цэрт ныя ну ма ры — то ся род 
лі е пай чан бы ло шмат і мяс цо вых 
бе ла ру саў. На свя це вы сту паў ан-
самбль бе ла рус кай пес ні “Паў лін-
ка” Лі е пай скай бе ла рус кай су пол-
кі “Ма ра”. Гу ча лі ў пар ку пес ні 
на ла тыш скай і бе ла рус кай мо вах: 
пра жыц цё, ка хан не, пры ро ду. 
Акра мя му зыч на га прад стаў лен-
ня, мож на бы ло па ба чыць не ка то-
рыя бе ла рус кія аб ра ды, ка ра го ды з 
на род ных тра ды цый свят ка ван ня 
Ку пал ля. Мно гія пад клю ча лі ся да 
та кіх дзе яў, удзель ні ча лі ў кон кур-
сах. На прык лад, дзяў чат і жан чын 
за пра сі лі зві ваць вян кі з тра вы, кі-
даць іх у ва ду. Мы ва дзі лі ка ра год 

ва кол Ле бя дзі най са жал кі, а так-
са ма за вяз ва лі сту жач кі жа дан няў 
на дрэ ва, яшчэ апырс ква лі адзін 
ад на го ва дой.

Прад стаў ні ца Лі е пай скай 
укра ін скай су пол кі “Сві та нак” 
Ры ма Дум ба е ва по тым ка за-
ла мне, што актывіс ты су пол кі 
“Ма ра” ства ры лі для гле да чоў 
пры го жае свя та з на цы я наль-
ным ка ла ры там. Спа да ба ла ся ёй 
ідэя: уклю чыць у кан цэрт ную 
пра гра му й не ка то рыя Ку паль-
скія аб ра ды, звя за ныя з ва дою, 
тра вою, ва джэ ннем ка ра го даў. 
Вар та да даць, што сцэ на рыст 

усіх ім прэз “Ма ры” і “Паў лін-
кі” — на ша та ле на ві тая Жан на 
Буй ніц кая, у боль шас ці вы пад-
каў яна ж і вя ду чая, як тое бы-
ло й на гэ ты раз. Яна ж і ўсі мі 
ар га ні за цый ны мі пы тан ня мі 
зай ма ла ся, ла дзя чы су бот нюю 
ве ча ры ну бе ла рус кай су пол кі. 
А пра вес ці кон кур сы, аб ра ды, 
пад ба дзё рыць ды па вес ці за са-
бой гле да чоў ёй да па маг лі дзе-
ці ўдзель ні каў ан самб ля: дач ка 
Жан ны Анас та сія, а так са ма 
дач ка й сын Мі ка лая Гры нюка 
Воль га й Анд рэй. Яны бы лі ў 
гу шчы ні па дзей, ка ля гле да чоў, 

а са ма Жан на вя ла кан цэрт і за-
пра ша ла ўсіх да ўдзе лу з аст раў-
ка Ле бя дзі най са жал кі — гэт кай 
умоў най сцэ ны, якой там ня ма…

Су бот нія ве ча ры ў Пры мор-
скім пар ку, якія ла дзіць Упраў-
лен не куль ту ры Лі е пай скай 
ду мы ў лет нія ме ся цы, пра хо-
дзяць з 2012 го да па іні цы я ты-
ве прад стаў ні коў са ма кі ра ван ня 
ды ар га ні за цый эт на мен шас цяў. 
На ве ча рах вы сту па юць гур ты 
з эт на су по лак, мяс цо выя му-
зы кі. Сё ле та гас цей і жы ха роў 
Лі е паі ра ду юць куль тур ныя й 
фальк лор ныя гур ты бе ла рус ка-
га, а так са ма ня мец ка га, рус ка-
га, поль ска га, лі тоў ска га і ўкра-
ін ска га та ва рыст ваў, ла тыш скі 
му зы ка Нор мунд Кар пічс.

На фо та здым ку, які да сы лаю, 
мы ба чым удзель ніц свя та, гэ та 
Іры на Бя ля е ва, Ра і са Дзя меш ка, 
Та ма ра Шул цэ, Тац ця на Да ні-
люк, Люд мі ла Жун да. Удзель ні-
цы гур та “Паў лін ка” — гэ та Іры-
на, Ра і са, Тац ця на і Люд мі ла. У 
са мім гур це, дарэчы, спя ва юць 
яшчэ 3 жан чы ны і 3 муж чы ны. 
А Та ма ра Шул цэ — гэ та стар шы-
ня на шай су пол кі “Ма ра”, у ан-
самб лі яна пакуль не спя вае.

Ан жэ ла Фа мі на, г. Лі е пая 

Вян кі
ў Пры мор скім 
пар ку

ТРА ДЫ ЦЫІТРА ДЫ ЦЫІ КАРАНІКАРАНІ

Гэтым жніўнем 
у Бычках
На Вушаччыне, 
дзе зберагаецца 
памяць пра земляка-
пісьменніка Васіля 
Быкава, пройдзе 
моладзевы летнік

Родныя мясціны зна-
ка мітых творцаў, як вядо-
ма, здольныя падказаць 
патаемныя коды для тых, 
хто жадае лепш разу-
мець іх творчасць, глы-
бей пранікаць у вобразны 
свет, імі створаны. У ін-
тэр нэце можна знайсці 
невялічкі відэазапіс вы-
ступлення сястры Васіля 
Быкава. У 2016-м, калі на 
радзіме класіка ладзілася 
імпрэза ў гонар чарговых 
яго ўгодкаў (нарадзіўся 
пісьменнік 19 чэрвеня 
1924 года ў вёсцы Бычкі, 
што на Вушаччыне), Ва-
лян ціна Уладзіміраўна 
звяр ну ла ся да грамады 
са сло ва мі ўдзячнасці за 
тое, што людзі збіраюцца 
на сядзібе Васіля Быкава, 
успамінаюць яе брата. Яна 
памерла 4 лі пе ня, трохі не 
дажыўшы да 90-годдзя.

У Бычкі, як кажуць, не 
зарастае народная сцежка. 
Вось і 14-19 жніўня, ёсць 
абвестка ў нэце, у Бычках 
пройдзе моладзевы летнік 
“Брэнд беларускай куль-
туры”. Яго ўдзельнікі змо-
гуць сумясціць адпачынак, 
нефармальнае навучан-
не на свежым паветры й 
працу па ўладкаванні тэ-
ры торыі каля дома-музея 
пісьменніка. Жыць хлопцы 
й дзяўчаты будуць у намё-
тах на тэрыторыі сядзібы.

Рыгор Гарэшка
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Да Купальскіх традыцый 
беларусы далучаюцца змалку

Тамара Шулцэ (у цэнтры) з сяброўкамі з “Паўлінкі”
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Мяр кую, не ўсе ве да юць гэ тую ці ка-
вую ста рон ку на шай гіс то рыі: што ад-
крыц цё Бе ла рус ка га ўні вер сі тэ та ад бы-
ло ся 11 лі пе ня 1918 го да у Маск ве. Ча му 
так? Бо на той тры вож ны час Мінск, як 
і амаль уся тэ ры то рыя Бе ла ру сі, зна хо-
дзіў ся пад ня мец кай аку па цы яй: лю дзі 
ста рэй ша га ве ку га ва ры лі-ўспа мі на лі 
тое го ра як “пер шыя нем цы”. А бы лі й 
дру гія, на па чат ку 40-х. Дык вось, 11 лі-
пе ня ў па мяш кан ні Мас коў ска га Пе да-
га гіч на га ін сты ту та імя Паў ла Ша ла пу-
ці на ад быў ся не толь кі ўра чыс ты сход з 
на го ды ад крыц ця Уні вер сі тэ та, на якім 
вы сту паў за гад чык куль тур на-асвет на га 
ад дзе ла Бе ла рус ка га на цы я наль на га ка-
мі са ры я та Фё дар Ту рук, але й пер шыя 
лек цыі. Пры чым вя до ма, што бы лі гэ та 
лек цыі па ран нім пе ры я дзе гіс то рыі Бе-
ла ру сі, пра чы та ныя пра фе са рам Ула дзі-
мі рам Пі чэ там. Пра тое й ця пер мож на 
пра чы таць на ста рон ках га зе ты “Дзян-
ні ца”, што бы ла на той час афі цый ным 
ор га нам Бе ла рус ка га на цы я наль на га ка-
мі са ры я та.

Вар та зга даць, што пы тан не аб 
ства рэн ні Бе ла рус ка га ўні вер сі тэ та 
вост ра паў ста ла на пры кан цы 1917 го-
да, пас ля І Усе бе ла рус ка га З’ез ду. Бо 
на тым з’ез дзе зна ка мі ты бе ла рус-
кі на ву ко вец Яў хім Кар скі вы ка заў ся 
за не аб ход насць яго ства рэн ня. Тым 
пы тан нем, як свед чаць да ку мен ты, 
у да лей шым ак тыў на зай маў ся на ват 
ва ўмо вах ва ен ных дзе ян няў Ка бі нет 
Мі ніст раў Бе ла рус кай На род най Рэс-
пуб лі кі. А На род ны сак ра тар асве ты 
Ар кадзь Смо ліч са браў ра бо чую гру пу, 
што за ня ла ся ства рэн нем Бе ла рус ка га 
ўні вер сі тэ та. Ка мі сія пра ца ва ла ўсю 
вяс ну і ле та 1918 го да ў Мін ску, ды за-
вяр шыць пра цу, атры маць хоць які вы-
нік не здо ле ла.

Тым ча сам больш па спя хо ва ру хаў ся 
аль тэр на тыў ны пра ект: ад крыц ця Бе ла-
рус ка га ўні вер сі тэ та ў Маск ве. Спра ва 
ў тым, што Маск ва бы ла на той мо мант 
цэнт рам па лі тыч на га, куль тур на-асвет-
ніц ка га жыц ця, ту ды эміг ра ва лі мно гія 
вя до мыя на ву коў цы, у тым лі ку й бе-
ла рус кія. Там жа, у Маск ве, быў та ды 
сфар ма ва ны Бе ла рус кі На цы я наль ны 
Ка мі са ры ят (Бел на цкам), а пры ім — 
куль тур на-асвет ніц кі ад дзел.

Яшчэ вяс ной 1918-га на ста рон-
ках “Дзян ні цы” бы лі зме шча ны за клі-
кі да ства рэн ня ўні вер сі тэ та. Ска жам, 
у № 16 га зе ты ад 22 чэр ве ня мож на 
пра чы таць: “Куль тур на-асвет ніц кі ад-
дзел Бе ла рус ка га На цы я наль на га Ка-
мі са ры я та ад кры вае ў го ра дзе Маск ве 
1 лі пе ня н. с. бе ла рус кі на род ны ўні-

вер сі тэт. На лет нім се мест ры (з 1 лі-
пе ня па 1 ве рас ня) бу дуць пра чы та ныя 
цык лы лек цый па пы тан нях: 1) бе ла ру-
саз наў ства (мо ва і лі та ра ту ра бе ла ру-
саў, гіс то рыя бе ла рус ка га на ро да, бел. 
эт на гра фія і геа гра фія, на род ная гас-
па дар ка Бел., гіс то рыя на цы я наль на-
га і рэ ва лю цый на га ру ху ў Бел. і т. п.). 
2) Са цы яль на-па лі тыч ных… 3) Агуль-
на пе да га гіч ных… 4) Пры ро да знаў чых 
(фі ла со фія, пры ро да знаў ства, асно вы 
аст ра но міі, геа ло гіі, бія ло гіі і інш.). 
У лік сту дэн таў пры ма юц ца: 1) На-
стаў ні кі і на стаў ні цы на род най і ся-
рэд няй шко лы Бе ла ру сі. 2) Прад стаў-
ні кі ад ад дзе лаў на род най аду ка цыі 
пры са ве тах Р. і С. Дэ пу та таў Бе ла ру сі. 
3) Чле ны бе ла рус кіх куль тур на-асвет-
ных ар га ні за цый, а так са ма ўсе асо бы, 
якія ці ка вяц ца бе ла рус кай на род нас цю 
і куль ту рай. За ня ткі бу дуць пра хо дзіць 
што дня, у вя чэр нія га дзі ны (не менш 
за 4 га дзіны ў дзень). Слу хан не лек цый 
бяс плат нае”.

Уні вер сі тэт быў ад кры ты з не вя лі-
кім спаз нен нем: 11 лі пе ня. Ад нак на-
ву чаль ны пра цэс цал кам па спя хо ва 
па чаў ся. Хоць гэ ты ўні вер сі тэт не меў 
улас на га бу дын ка, паў на вар тас на га кад-
ра ва га й ме та дыч на га за бес пя чэн ня, 
тым не менш сваю дзей насць ён рас па-
чаў. З па доб ных ла каль на пра чы та ных, 
але пры тым сіс тэм на зла джа ных кур саў 
і па чы на ла ся, да рэ чы, пра ца боль шас ці 
еў ра пей скіх уні вер сі тэ таў. Ад нак тая 
да та сён ня афі цый на не лі чыц ца да тай 
за сна ван ня БДУ. Хоць у гэ ты ж дзень, 
але праз тры га ды — 11 лі пе ня 1921 го-
да — у Клу бе Кар ла Марк са (сён ня — 
Ку па лаў скі тэ атр) бы ло пра ве дзе на 
“ўра чыс тае па ся джэн не, пры све ча нае 
ад крыц цю Бе ла рус ка га Дзяр жаў на га 
Уні вер сі тэ та”.

Пас ля аб вя шчэн ня ССРБ 1 сту дзе-
ня 1919 го да цал кам ві да воч ным бы ло 
мер ка ваць, што Бе ла рус кі ўні вер сі тэт 
па ві нен сваю дзей насць пра во дзіць 
у Мін ску — ста лі цы ад па вед най рэс-

пуб лі кі. Ад ным з пер шых дэ крэ таў ра-
бо ча-ся лян скіх і сал дац кіх дэ пу та таў 
БССР бы ло пры ня та ра шэн не ад 25 лю-
та га 1919 го да аб ства рэн ні Бе ла рус ка га 
ўні вер сі тэ та. І ў 1919-м уні вер сі тэт са-
праў ды рас па чаў сваю дзей насць у Мін-
ску: бы лі вы лу ча ныя гро шы, бу ды нак, 
па ча лі функ цы я на ваць кур сы. Ад нак 
ча мусь ці й гэ тая да та сён ня не лі чыц ца 
днём за сна ван ня ўні вер сі тэ та…

Паў на вар тас ныя за ня ткі пер ша га 
кур са ва ўні вер сі тэ це па ча лі ся толь кі 
31 каст рыч ні ка 1921 го да. Ме на ві та гэ-
ты (і па пя рэд ні яму) дзень сён ня пры-
ня та лі чыць днём на ра джэн ня БДУ. Для 
нас жа не каль кі дзіў на, што пры тым 
за бы ва ец ца або зу сім не ўспа мі на ец ца 
больш ран ні пе ры яд дзей нас ці ўні вер-
сі тэ та. Пры тым лёг ка ўба чыць са мую 
не па срэд ную ўза е ма су вязь Бе ла рус ка га 
На род на га Уні вер сі тэ та і БДУ. За сна-
валь ні ка мі гэ тай уста но вы бы лі бе ла-
рус кія баль ша ві кі, якія ў 1918-м кан-
цэнт ра ва лі ся ў Маск ве, а пас ля сва ёй 
ста лі цай аб ра лі Мінск.

Як у 1918, так і ў 1919 і 1921 га дах 
ства рэн не ўні вер сі тэ та цал кам пра хо-
дзі ла пад кант ро лем ула даў з Маск вы. 
І боль шасць вы клад чы каў БДУ пер шых 
га доў яго дзей нас ці пе ра еха лі ў Мінск 
з Маск вы. Пра фе сар Ула дзі мір Пі чэ та, 
які чы таў лек цыі ў пер шы дзень пра цы 
ўні вер сі тэ та ў Маск ве, у да лей шым стаў 
пер шым рэк та рам БДУ, а Фё дар Ту рук 
стаў чле нам пер ша га Праў лен ня БДУ.

Та кім чы нам, 100 га доў та му быў 
зроб ле ны важ ны крок у гіс то рыі вы шэй-
шай аду ка цыі Бе ла ру сі: за сна ва ны Бе-
ла рус кі На род ны Уні вер сі тэт. Ён у да-
лей шым транс фар ма ваў ся ў Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт — га лоў ны ўні-
вер сі тэт на шай кра і ны.

Алесь Су ша,
на мес нік ды рэк та ра

На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 

ПО ВЯЗЬ ЧА СОЎПО ВЯЗЬ ЧА СОЎ

Пра што рас ка за ла “Дзян ні ца”
100 га доў та му ў Маск ве ад крыў ся Бе ла рус кі На род ны Уні вер сі тэт.
Па сут нас ці, тая па дзея аб умо ві ла да лей шае раз віц цё вы шэй шай аду ка цыі ў Бе ла ру сі.

Ад рэ дак цыі.
Мы не па ле на ва лі ся па шу каць у нэ це 

й вы яву та го бу дын ка ў Маск ве, з яко га, 
як пе ра ка наль на да во дзіць наш па ва жа-
ны аў тар, па чы на ла ся гіс то рыя Бе ла-
рус ка га дзярж уні вер сі тэ та. Зды мак су-
пра ва джае над піс: “г. Моск ва, пе ре у лок 
Холь зу но ва, 14. Здание быв ше го Педа-
гогического института имени П. Г. Ше-
лапутина”. То мо жа б, пры спры ян ні 
кі раў ніц тва БДУ ды Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі Бе ла ру сі, не як уша на ваць па мяць 
пра слаў ную ста рон ку з гіс то рыі бе ла-
рус кай аду ка цыі. Пры ма ца ваць шыль ду 
на тым гіс та рыч ным бу дын ку. І та кім 
чы нам сцвер дзіць яшчэ ад ну згад ку пра 
слаў ную ста рон ку бе ла рус кай гіс то рыі 
ў Маск ве.

Навуковец Яўхім Карскі (злева), першы рэктар БДУ Уладзімір Пічэта, Народны сакратар асветы Аркадзь Смоліч

Будынак былога Педінстытута імя Паўла Шалапуціна ў Маскве
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Фо та вы ста ва
Сяр гея Пла ха ва
“Пла не та Бе ла русь”,
а так са ма бе ла рус кія пес ні 
ўпры го жы лі ўра чыс тасць, 
што пра во дзі лі
ў Сім фе ро па лі бе ла ру сы 
Кры ма

Гэ ты дзень — 2 ліпеня — зу-
сім не вы пад ко ва быў абра ны для 
ад крыц ця фо та вы ста вы ў Крым-
скай рэс пуб лі кан скай уні вер саль-
най на ву ко вай біб лі я тэ цы імя Іва-
на Фран ка ў Сім фе ро па лі. Яр кія, 
ап ты міс тыч ныя па на строі фо та-
тво ры Сяр гея Пла ха ва, па да ва ла-
ся мне, ні бы асвя ці лі ма жор ным 
ка ла ры там су стрэ чу зем ля коў, 
пры мер ка ва ную да Дня Не за леж-
нас ці Бе ла ру сі, 74-й га да ві ны яе 
вы зва лен ня ад фа шыз му.

Удзель ні каў ура чыс тас ці ві-
та ла дэ пу тат Дзярж ду мы Фе дэ-
раль на га схо ду Ра сіі Свят ла на 
Са ўчан ка. Вы сту па лі так са ма 
дэ пу та ты Дзярж са ве та Рэс пуб лі-
кі Крым Ана толь Жы лін і На тал-
ля Лан тух, на мес нік ды рэк та ра 
Крым пат ры ё цэнт ра Ва ле рый Іль-
і чоў, стар шы ня Рэ гі я наль най на-
цы я наль на-куль тур най аў та но міі 
“Бе ла ру сы Кры ма” Ра ман Чаг ры-
нец. Пас ля эма цый най пра мо вы 
Дзі на Шаў чэн ка, га лоў ны рэ дак-
тар ча со пі са “Крым — Бе ла русь”, 
па да ры ла ча со пі сы дэ пу та ту 
Дзярж ду мы Свят ла не Са ўчан цы. 
Бе ла ру саў він ша ва лі й кі раў ні кі 
рус кай, укра ін скай ды ка рэй скай 
аб шчын Крым ска га паў вост ра ва.

На шы су пля мен ні кі са бра лі ся 
на ўра чыс тасць з роз ных га ра доў 

Кры ма: Еў па то рыі, Ял ты, Фе а до-
сіі, Алуш ты, Сім фе ро па ля. Мы, 
вя до ма ж, ве да ем адзін ад на го па 
гра мад скай пра цы, а пас ля ад-
крыц ця вы ста вы, раз гляд ва ю чы 
пры го жыя фо та здым кі з Баць каў-
шчы ны, бы ло нам пра што па га ва-
рыць. Зрэш ты, не ка то рыя і ўваж-
лі ва, па доў гу раз гля да лі вы явы 
з ці ка вы мі “ад крыц ця мі”: пэў на, 
Сяр гей і для ся бе іх ра біў, бо на-
зваў пра ект “Пла не та Бе ла русь”. 
Мы згад ва лі пра сваю ма лую ра-
дзі му, спра бу ю чы знай сці ў фо та-
здым ках хоць рыс кі, фар бы з лю-
бі мых і па мят ных мес цаў. А нех та 

й дзя ліў ся ўспа мі на мі пра сваё 
дзя цін ства, юнац тва ў Бе ла ру сі.

Ці ка ва, што ў мно гіх здым ках 
Сяр гея Пла ха ва люст ру юц ца ні-
бы та два слаі рэ аль нас ці: су час-
насць і гіс та рыч нае мі ну лае. Яны 
гар ма ніч на су іс ну юць. Уво гу ле ж 
фа то граф гля дзіць на Бе ла русь, 

яе лю дзей во кам доб рым. Та му 
й свет лыя па чуц ці абу джа юц ца ў 
ду шах гле да чоў. Не ка то рыя тво-
ры пры му ша юць за ду мац ца пра 
мі ну лае, су час насць і бу ду чы ню 
на шай Баць каў шчы ны. Бы лі на ват 
не вя лі кія спрэч кі, у якіх паў дзель-
ні ча лі, аб мя ня лі ся мер ка ван ня мі 

ста рэй шыя бе ла ру сы — сяб ры 
праў лен ня су пол кі “Бе ла ру сы 
Кры ма” Мі ха іл Чу холь скі, Аляк-
сандр Шам рук, Ула дзі мір Ці та вец, 
Ігар Кла соў скі. Та кую маг чы масць 
ме лі й стар шы ні мяс цо вых на цы-
я наль на-куль тур ных аў та но мій 
Аляк сандр Сан дры гай ла (“Зем ля-
кі”, Сім фе ро паль), Вік тар Фа міч 
(“Спад чы на”, Фе а до сія), Воль га 
Ру дэн ка (“Ра дзі ма”, Сім фе ро паль-
скі ра ён), стар шы ні бе ла рус кіх су-
по лак з Алуш ты Ві таль Бар то хаў 
ды з Ял ты Пётр Яку бук.

Пры ем на, што ўсе мы змаг-
лі вы рвац ца з ко ла што дзён ных 
кло па таў і па тра піць у свя та. 
Са бра ла ж нас ра зам вя лі кая 
лю боў да Бе ла ру сі. Гу ча ла ў за-
ле бе ла рус кая му зы ка, ра да ва лі 
во ка род ныя ко ле ры, ар на мен ты 
на кас цю мах удзель ні каў свя та. 
Вя ду чы кан цэр ту Ві таль Бар-
то хаў на ват стан ца ваў “Бе ла-

рус кую поль ку” са стар шы нёй 
Бе ла рус кай аў та но міі “Крым — 
Бе ла русь” Дзі най Шаў чэн кай. І 
ні бы лёг кі под ых вет ры ка плы лі 
бе ла рус кія пес ні — па да ру нак 
усім ад Клу ба сла вян скай куль-
ту ры “Сяб роў кі” з Фе а до сіі.

Па-добраму здзі ві ла нас геа-
гра фія фо та здым каў, зроб ле ных 
Сяр ге ем Пла ха вым у Бе ла ру сі, 
на ра дзі ме баць кі. Сам Сяр гей, 
да рэ чы, на ра дзіў ся й жы ве ў Сім-
фе ро па лі. Мяр ку ю чы па на звах 
тво раў, сю жэ тах, ён зды маў у 
Мін ску, Лі дзе, Ма гі лё ве, на рэ-
чцы Ві ліі, а так са ма ў Ня сві жы, 
Ха ты ні, Брэс це. Сяр гей — ся-
бар мяс цо вай Бе ла рус кай на цы-
я наль на-куль тур най аў та но міі 
Сім фе ро па ля “Зем ля кі”, Рус ка га 
геа гра фіч на га та ва рыст ва, На цы-
я наль най аса цы я цыі пра фе сі я на-
лаў фо та ін дуст рыі. У экс па зі цыі 
бы ло больш за 40 фа та гра фій, якія 
май стар зра біў ле тась, ванд ру-
ючы з сы нам па Бе ла ру сі. Ця пер 
кі раў ніц тва су пол кі “Бе ла ру сы 
Кры ма” ро біць за ха ды, каб па ка-
заць фо та вы ста ву “Пла не та Бе ла-
русь” і ў ін шых га ра дах Кры ма.
Дзі на Свят ло ва, г. Еў па то рыя 

Роз ныя ёсць маг чы мас ці ў бе ла рус-
кіх су по лак за меж жа, каб пра явіць ся бе, 
па шы раць у тым мес цы, дзе жы вуць су-
пля мен ні кі, род ную куль ту ру. Сяб ры Ір-
куц ка га та ва рыст ва бе ла рус кай куль ту ры 
імя Яна Чэр ска га (ІТБК) ужо тра ды цый на 
ўдзель ні ча юць, на прык лад, у свят ка ван ні 
Дня Ра сіі. 12 чэр ве ня ў Ір куц ку на ўра чыс-
тасць ка ля Па ла ца спор ту са бра ла ся шмат 
лю дзей, у тым лі ку й прад стаў ні кі на цы-
я наль ных цэнт раў, твор чых ка лек ты ваў. 
Вя лі кай ка ло най вы стра і лі ся прад стаў ні-
кі 19 на цы я наль на-куль тур ных цэнт раў, і 
бе ла ру сы ў тым лі ку. Пас ля мі тын гу шэс-
це ру шы ла па го ра дзе. Сё ле та ўпер шы ню 
да шэс ця да лу чы лі ся й сяб ры бе ла рус ка га 
Мо ла дзе ва га клу ба “Кры ві чы”.

Звы чай на прад стаў ні кі на цы я наль на-
куль тур ных цэнт раў рэ гі ё на ў гэ ты дзень 
ня суць “По яс друж бы”, які сім ва лі зуе 
мір і роў насць. Быў на свя це і бе ла рус кі 
“По яс сяб роў ства”. “Для Ра сіі, з яе раз-
на стай нас цю моў, тра ды цый, на ро даў і 
куль тур, пы тан ні на цы я наль нас ці вель мі 
важ ныя, — лі чыць Але на Сі па ко ва, стар-

шы ня ІТБК. — А гра ма дзян ская, між на-
цы я наль ная зго да — гэ та най га лоў ная 
ўмо ва са мо га іс на ван ня вялікай кра і ны. 
Ад нак у гэ тай спра ве па чы наць трэ ба 
кож на му — з па ва гі да свай го ро ду, тра-
ды цый сва іх прод каў. Трэ ба на ву чыц ца 
лю біць сваё, і бе ла ру сам у тым лі ку, та-
ды моц най бу дзе Ра сія. Бо як, на прык лад, 
мож на ца ніць, па ва жаць тра ды цыі на ро-
даў ін шых, ка лі ты й сва іх не ве да еш?” 

Ір куцк — го рад шмат на цы я наль ны: 
прад стаў ні кі звыш 130 на цы я наль нас цяў 
тут жы вуць з па ва гай да роз ных куль тур, 
а кан флік ты на так зва най на цы я наль най 
гле бе — вель мі рэд кія. Мы ўсе роз ныя 
па сва іх ро да вых ка ра нях, але нас аб’ яд-
ноў вае Ра сія, у якой злі лі ся-пе ра пля лі ся 
лё сы мно гіх на ро даў. Па ва жа ю чы тра ды-
цыі прод каў, мы ад чу ва ем і ве да ем: кра-
і на ў нас тут ад на, і рус кая мо ва для нас 
агуль ная.

У свя точ ную пра гра му Дня Ра сіі 
пры го жа ўпі са лі ся 8-ы Фес ты валь на цы-
я наль ная куль тур, 10-ы Бай каль скі кір-
маш на цы я наль ных ра мёст ваў. Бы лі так-

са ма гуль ні, вы ста вы, май стар-кла сы ад 
на цы я наль на-куль тур ных цэнт раў, фес-
ты валь твор час ці “Ір куц кі Ар бат”, вя лі-
кі кан цэрт. Ад на ша га ІТБК на кір ма шы 
бы лі пра цы та ле на ві тых ган ча роў Ган ны 
і Аляк сея Кух таў. Бе ла ру сы прад ста ві лі 
яшчэ свой іван-чай збо ру 2017-га: у ім 
ёсць ляс ныя яга ды, ліс це па рэч ак, ма лі-

ны, яшчэ ча бор, та вал га (па-бе ла рус ку 
вят роў нік) і на ват трош кі іг лі цы.

У кан цэрт най пра гра ме 15-га до вая 
Аляк санд ра Ла бар вы ка на ла цу доў ную 
пес ню з рэ пер ту а ру Алё ны Лан ской “Ва-
сіль ко вае не ба”: яна пра Бе ла русь, дом, 
Ра дзі му. Аляк санд ра ў нас — з но вых 
сяб роў су пол кі: яе сям’я два га ды та му 
пе ра еха ла на жы хар ства ў Ір куцк з го-
ра да Кры ча ва, што на Ма гі лёў шчы не. 
Та ле на ві тая дзяў чы на-бе ла рус ка ця пер 
з за да валь нен нем прад стаў ляе ІТБК 
на роз ных ім прэ зах.

А як хо ра ша прай шоў наш май стар-
клас па на род ных тан цах! Ак ты віс ты 
з мо ла дзе вай сек цыі ІТБК, удзель ні кі 
шэс ця, вы ра шы лі паў та рыць бе ла рус кія 
тан цы на пя рэ дад ні Ку пал ля, і га ра джа не 
мно гія да лу чы лі ся! У вы ні ку бы ло ўсім 
ці ка ва ды ка рыс на. Так і прай шоў той 
не за быў ны, га ра чы, со неч ны, на сы ча ны 
дзень для бе ла ру саў Ір куц ка: мы ўсла ві-
лі нашу Бе ла русь, а ір ку ця н па зна ё мі лі з 
бе ла рус кай куль ту рай.

Ма рыя Лой ка, г. Іркуцк 

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

Буслы на даху

Сяргей Плахаў

Віталь Бартохаў і Дзіна Шаўчэнка
танцуюць “Беларускую польку”

ФАР БЫ СВЯ ТАФАР БЫ СВЯ ТА

“По яс дружбы”
ў Ір куц ку
Сяб ры Ір куц ка га та ва рыст ва бе ла рус кай куль ту ры імя Яна Чэр ска га, 
мяс цо ва га Мо ла дзе ва га клу ба “Кры ві чы” — час тыя ўдзель ні кі
ма са вых га рад скіх ме ра пры ем стваў

СУ СТРЭ ЧЫСУ СТРЭ ЧЫ

Спявае Аляксандра Лабар

Актывісты ІТБК імя Яна Чэрскага з “Поясам сяброўства”

Са бра ла ра зам нас лю боў
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 

Яшчэ га ва ры лі мы з Воль гай 
Ана то леў най пра зна ка мі та га 
Яна Ка ра ля Хад ке ві ча — то быў 
вай ско вы й дзяр жаў ны дзе яч 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га: 
гет ман вя лі кі лі тоў скі (1605) і 
ва я во да ві лен скі (1616). Хоць 
прад стаў нік ста ра жыт на га маг-
нац ка га ро ду Хад ке ві чаў і не з 
мяс цо вых лю дзей ро дам, ад нак 
як раз ён, гет ман, ва ло даў Ля ха-
ві ча мі ў свой час ды на пры кан цы 
ХVІ ста год дзя вель мі ўма ца ваў 
го рад, па бу да ваў шы там Ля ха-
віц кую фар тэ цыю — ка жуць, 
най буй ную крэ пасць у та га час-
най Рэ чы Па спа лі тай. 

З Ля ха віч чы ны быў, з Гру-
шаў кі ве ра год ней за ўсё, ро дам 
Та дэ вуш Рэй тан: зна ка мі ты па-
тры ёт, па сол ад На ва град чы ны 
на гіс та рыч ным валь ным сой ме 
ў Вар ша ве. Ён ра зам з па плеч-
ні кам Са му э лем Кор са кам усі мі 
сі ла мі ад стой ваў не за леж насць 
Баць каў шчы ны (са ка вік 1773 го-
да) пе рад тым, як яе цал кам па-
глы ну ла Ра сій ская ім пе рыя. Рэй-
тан, да рэ чы, на цыя наль ны ге рой 
Поль шчы, і для мно гіх бе ла ру-
саў — прык лад са праўд на га па-
тры я тыз му. З Ля ха ві ччы ны ро-
дам і Зьмі цер Юр ке віч — мас так, 
гіс то рык, края знаў ца, кі раў нік 
Арт-су пол кі імя Та дэ ву ша Рэй-
та на. Га ва ры лі й пра ўра джэн ца 
Ля ха ві чаў, пісь мен ні ка (і кант ра-
бан дыс та…) Сяр гея Пя сец ка га 
(най свядомая кні га яго — “Ка-
ха нак Вя лі кай Мядз ве дзі цы”). 
Я зга даў і ўра джэн ца Жа раб ко-
вічаў, кан ды да та фі ла ла гіч ных 
на вук Ге на дзя Пра не ві ча, вуч ня 
Але га Лой кі. Ге надзь плён на 
пра ца ваў у Брэс це, ад ным з яго-
ных на ву ко вых за ці каў лен няў 
быў по шук ар гу мен таў на ка-
рысць та го, што аў та рам “Сло-
ва пра па ход Іга ра вы” мог быць 
свя ты Кі ры ла Ту раў скі. Ці ка ва 
рэа лі зуе свае та лен ты і ўра джэн-
ка вёс кі Вост раў Тац ця на Бя-
ло ва — у якас ці кні га вы даў ца. 
Ця пер яна — ды рэк тар ка мінск-
ага вы да вец тва “Бел оваг рупп”. 
З Ля ха віч чы най спа лу ча ны лёс і 
вя до ма га паэ та, пра за іка (ра ман 
“Бед на ба со та” — уво гу ле з’я ва 
ў су час най бе ла рус кай лі та ра ту-
ры) Вік та ра Гар дзея: хоць ро дам 
ён з су сед ня га ра ё на, Ган ца віц-
ка га, ды плён на пра ца ваў і ў на-
шай ра ён най га зе це.

Са слоў Воль гі Пля шэ віч 
я да ве даў ся, што ця пер яна ра-
зам з ін шы мі ка ле га мі-пра цаў ні-
ка мі з Ля ха віц кай ра ён най ЦБС  
шу кае, сіс тэ ма ты зуе ма тэ ры я лы 
пра вя до мых ура джэн цаў Ля ха-
віч чы ны. Паз ней Мі ністр ін фар-
ма цыі Алесь Кар лю ке віч, ве да-
ю чы пра мае ля ха віц кія ро да выя 
ка ра ні, вы ка заў мер ка ван не: 
зем ля кам вар та б з ця гам ча-
су пе ра ўтва раць Флер’ я ноў скія 
(Ля ха віц кія) чы тан ні ў края знаў-
чыя — з дак ла да мі, на ву ко вы мі 
па ве дам лен ня мі. Та ды, мяр куе 
Алесь Мі ка ла е віч, сам вя до мы 
края знаў ца, мож на бу дзе пад-
тры маць іні цы я ты ву ды вы даць 
ма тэ ры я лы асоб ным збор ні кам. 
Што ж, ля ха віц кі ма ця рык — са-

праў ды над звы чай ка ла рыт ны, 
асаб лі ва ка лі па гля дзець шы рэй, 
за ме жы рэ гі ё на, кра і ны. Та му 
й гэ ты мі на тат ка мі я звяр та ю ся 
да зем ля коў з за меж жа: да вай це, 
ля хаў ча не, ра зам кла па ціц ца пра 
тое, каб ве да лі ў све це як ма га 
больш пра на шу ма лую ра дзі му.

Пом ніц ца, ня бож чык ужо Ві-
таль Ска ла бан, руп лі вец на ні ве 
бе ла ру шчы ны, ха цеў на ват ства-
рыць “Ля ха віц кае зям ляц тва”, 
ды спра ва не як не пай шла. З су-
час ны мі ін тэр нэт-тэх на ло гі я мі, 
мяр кую, су пол ку мож на зра біць 
вір ту аль най. У пры ват нас ці, ра-

ён ная га зе та “Ля ха віц кі вес нік”, 
якой кі руе Воль га Ба ра дзі на, 
змя шчае ўжо не адзін год шэ раг 
най ці ка вых тэкс таў пра вёс кі 
ра ё на, іх лю дзей, рас каз вае пра 
зна ка мі тых зем ля коў. Ска жам, 
пі са лі ка ле гі пра Ада ма Мур зі-
ча: ура джэ нец Ля ха віч лі чыц ца 
ад ным з най леп шых пе да го гаў 
па ва ка ле ў кра і не, ён за слу жа ны 
ра бот нік куль ту ры, мас тац кі кі-
раў нік Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ака дэ міч на га му зыч на га тэ ат ра.

З ма тэ ры я лаў, якія да сла ла 
мне Воль га Пля шэ віч, вы ні кае: 
у вёс цы Флер’ я но ва, дзе ла дзяц-
ца чы тан ні, у па раў наль на доб-
рым ста не за ха ваў ся ме ма ры яль-
ны па ла ца ва-пар ка вы ан самбль. 
“Да дру гой па ло вы XІX ста год-
дзя на тым мес цы бы ло чыс тае 
по ле, — удак лад няе Воль га Ана-
то леў на. — Тыя зем лі пе рай шлі 
ў спад чы ну Яну Ота ну Бох ві цу 
(1835–1915) ад баць кі Фла ры я-
на, пісь мен ні ка й фі ло са фа, які 
быў, што ці ка ва, жа на ты з Паў лі-
най Ма еў скай — род най сяст рой 
Бар ба ры Ма еў скай, ма ці Ада ма 
Міц ке ві ча. Сам Ян Бох віц ма-

ла дым афі цэ рам ра сій скай ар міі 
паў дзель ні чаў у Крым скай вай не 
(а я ра ней пі саў пра ўдзел бе ла-
ру саў у тых па дзе ях, пра Брац кія 
мо гіл кі на Паў ноч най ста ра не ў 
Се ва сто па лі, дзе бы лі па ха ва ны 
дзя сят кі ты сяч аба рон цаў го ра-
да. — Аўт.). Пас ля за кан чэн ня 
вай ны Ян атры маў шы ро кую па-
пу ляр насць у род ных мяс ці нах 
як га ра чы пры хіль нік ска са ван ня 
пры гон ніц тва. За ўдзел у на цы я-
наль на-вы зва лен чым паў стан ні 
1863 го да быў кі ну ты за кра ты 
ў Ды на бург скую крэ пасць. (Гэ-
та ж Дзвінск, Даў гаў пілс, у якім 
ця пер вель мі моц ная бе ла рус кая 
су пол ка. — Аўт.). Пас ля го ду 
тур мы быў па мі ла ва ны, пас ля 
ча го шчы ра ўзяў ся за пра цу па 
уз наў лен ні раз бу ра ных улас-
ных ся дзіб. Спа чат ку па бу да ваў 
па лац не па да лё ку ад вёс кі Вош-
каў цы і на зваў яго імем баць кі: 
Фла ры я на ва. Ка лі ж за клаў но-
вы па ла ца ва-пар ка вы ан самбль 
на рэ чцы Ка ча рэш цы пад Ба-
ра на ві ча мі, то на зваў яго імем 
сва ёй ма ці: Паў лі на ва”. Та ко му 
ша на ван ню баць коў, як і па тры я-
тыз му, лю бо ві да род ных ва ко ліц 
у яго мож на й нам па ву чыц ца.  
Ян Отан Бох віц на ле жаў да ка-
гор ты прад стаў ні коў леп шай бе-
ла рус кай ін тэ лі ген цыі, якія жы лі 
рэ фар ма тар скім ду хам. У спад-

чын ным і ад ноў ле ным ма ёнт ку 
Фла ры я на ва ўдзяч ны сын сва іх 
баць коў за клаў экс пе ры мен таль-
ны сад, у якім вы рошч ваў но выя 
га тун кі пла до вых дрэў. Кажуць, 
меў вы со кія пры быт кі.

Зробім удак лад нен не. Спяр-
ша Бох ві цы жы лі ў Вош каў цах: 
сён ня вёс ка Ура джай ная. На вя-
лі кі жаль, на мес цы той ся дзі бы 
ця пер засталіся ру і ны. А Ян, ро-
дам з 1835-га, пе ра ехаў у бу ду-
чае Флер’ я но ва ра зам з баць ка мі 
ў 1838-м. Та ды ж Фла ры ян, вя до-
мы фі ло саф, і па чаў улад коў ваць 
гас па дар ку, парк. Спра ву баць кі 
пра цяг ваў Ян Отан. Праз пэў-
ны час за сна ваў і ся дзі бу Но выя 
Вош каў цы, якую на зваў паз ней 
у го нар баць кі Фла ры я на ва, што 
з ча сам ста ла Флер’ я но ва.

Што яшчэ вядома пра ся дзі-
бу? “Пас ля Яна Ота на, які жа-
на ты быў з Фе лі цы яй Бул гак, 
ма ён так пе рай шоў да яго сы на 
Та дэ ву ша (1863–1930), па шлюб-
ле на га з Бра ні сла вай Цы він-
скай, — пі ша да лей Воль га Пля-
шэ віч. — А Та дэ вуш быў бліз кім 
сяб рам пісь мен ні цы Элі зы 

Ажэш кі. Пас ля Та дэ ву ша Фла-
ры я на ва на сле да ваў яго ны сын 
Ян Бох віц (1894–1937), жа на ты 
з Ма ры яй Голь стэн. Апош ні мі ж 
гас па да ра мі ма ёнт ка да Дру гой 
су свет най вай ны бы лі бліз кія 
ро дзі чы Яна Бох ві ца”.

Праз ра да вод Бох ві цаў, як 
праз па ве лі чаль нае шкло, мож-
на раз гляд ваць важ ныя мо ман ты 
бе ла рус кай гіс то рыі. Мяр кую, 
імя Та дэ вуш (зга да ем Та дэ ву ша 
Рэй та на, а так са ма паэ му “Пан 
Та дэ вуш” Ада ма Міц ке ві ча…) 

не бы ло вы пад ко вым у Бох ві цаў. 
Як і сяб роў ства Та дэ ву ша Бох ві-
ца з Элі зай Ажэш кай: яна ж так-
са ма не за ста ла ся ўба ку ад паў-
стан ня 1863 го да.

Але вер нем ся на зям лю. Па-
лац, які аца леў у Флер’ я но ве, 
бу да ваў Ян Отан Бох віц: ка ля 
1870 го да. Бу ды нак быў драў-
ля ны, уз ве дзе ны на вы со кім 
пад мур ку, част ко ва ад на па вяр-
хо вы, част ко ва ман сард ны. 3 бо-
ку пар ку — ве ран да. Па лац быў 
пад гон та вым да хам. У хут кім 
ча се ён, пэў на, стаў цес на ва-
тым, та му з двух ба коў зрабілі 
му ра ва ныя пры бу доў кі ў сты лі 
не аго ты кі. “Пас ля за кан чэн ня 
бу доў лі ды рэ кан струк цыі па лац 
меў 19 па ко яў (15 на пер шым па-
вер се і 4 на дру гім), — удак лад-
няе Воль га Пля шэ віч. — На дру-
гім па вер се зра бі лі вя лі кі са лон 
у не ага тыч ным сты лі. У па ла цы 
не бы ло ста ра даў няй спад чын-
най мэб лі, а толь кі на бы тая ў час 
бу даў ніц тва па ла ца. На пер шым 
па вер се акра мя біб лі я тэ кі бы ла 
яшчэ ста ло вая. На сце нах па ко яў 
пер ша га і дру го га па вер хаў ві се-
ла не вя лі кая ка лек цыя ма люн каў 
мас та коў Ар лоў ска га і Фя лін-
ска га. Пе рад Пер шай су свет най 
вай ной част ку мас тац кіх тво раў, 
лі та ра ту ры пе ра ве злі ў Ня свіж-
скі па лац”.

Пры бу даў ніц тве па ла ца ва-
кол яго быў за кла дзе ны ўні каль-
ны парк. Алея вя ла да па ла ца 
ад уяз ной бра мы, якая, на жаль, 
у Пер шую су свет ную вай ну бы-
ла раз ра ба ва на. Дзве ры бра мы 
кай зе раў цы вы вез лі ў Гер ма нію: 
бо то бы ла вя лі кая каш тоў насць. 
Вось бы, па ду ма ла ся, знай сці! А 
 між бра май і па ла цам цяг нуў ся 
га зон з жы вой ага ро джай. Па ся-
рэ дзі не га зо на рас ла вя лі кая лі-
па. Га зо ны з квет ка вы мі клум ба-
мі аб кру жа лі па лац з усіх ба коў.

А не толь кі з-за пры га жос-
ці вы бра лі на Ля ха віч чы не 
тую мяс ці ну для пра вя дзен-

ня “Флер’ я ноў скіх чы тан няў”. 
Воль га Пля шэ віч на га да ла, што 
на пры кан цы XІX — па чат ку XX 
ста год дзя флер’ я ноў скі фаль ва-
рак быў ад ным з ася род каў бе-
ла рус ка-поль скіх куль тур ных 
зно сін. Пры Та дэ ву шы Бох ві цы 
ў до ме быў ство ра ны лет ні пан-
сі я нат. Яго на вед ва лі вя до мыя 
лю дзі: пісь мен ні ца Элі за Ажэш-
ка (доб рая зна ё мая па на Та дэ ву-
ша), но бе леў скі лаў рэ ат y га лі не 
лі та ра ту ры Ула дзі слаў Рэй мант, 
лі та ра тур ны кры тык Юзаф Ка-

тар бін скі ды мно гія ін шыя. Усе 
тыя лю дзі трап ля лі ў Флер’ я но-
ва па за пра шэн ні Элі зы Ажэш-
кі. Са ма ж яна за ві та ла на Ля-
ха віч чы ну, шукаючы лет ня га 
ад па чын ку. “У гэ тай пры го жай 
вёс цы я ад чу ваю ся бе больш 
моц най, чым ка лі-не будзь. Вёс-
ка па та нае ў зя лё ных рас кош ных 
дрэ вах, квіт нее слуп ка мі ка са-
чоў і ды ва на мі не за бу дак, спя вае 
міль ё на мі га ла соў, якія зві няць, 
шэп чуць y крыш та лі дух мя на га 
па вет ра, — пі са ла Элі за Ажэш-
ка з Флер’ я но ва. — …Я пра гну 
яшчэ раз y жыц ці пра вес ці ле-
та, ка рыс та ю чы ся гас цін нас цю 
пан ства Бох ві цаў, якія тут улад-
ка ва лі вы год ны й лад ны пан-
сі я нат для лю дзей та кіх, як я, y 
вяс ко вым зна чэн ні бяз до мных”. 
Вя до ма яшчэ, што ў 1909-м у 
Флер’ я но ве гос ці ў па мяць пра 
тое, што жы лі там, па са дзі лі ма-
ла дыя дуб кі. А дуб, па са джа ны 
Элі зай Ажэш кай, ужо мае больш 
чым ве ка вы ўзрост.

Га зе та “Го лас Ра дзі мы” пі-
са ла пра ка рыс ную іні цы я ты ву 
нашых калег з га зе ты “Ля ха віц кі 
вес нік”: 21 кра са ві ка 2011 го да 
ў Флер’ я но ве бы лі па са джа ны 
100 дуб коў. Той дзень і лі чыц ца 
да тай на ра джэн ня ма ла дой дуб-
ра вы. А ў па мяць пра лі тса лон 
Бох ві цаў два га ды та му Ля ха віц-
кая ра ён ная ЦБС, рай вы кан ка м, 
“Ля ха віц кі вес нік” вы сту пі лі з 
іні цы я ты вай: ад на віць у Флер’ я-
но ве тра ды цыю су стрэ ч ці ка вых 
лю дзей, пра вя дзен ня лі та ра тур-
ных чы тан няў.

Як усё ў Флер’ я но ве пра-
хо дзі ла — мы яшчэ рас ка жам. 
Я ж з Мінск ага аэ ра пор та ўран-
ні 16 чэр ве ня праз Але ся Ба да ка 
да слаў гра ма дзе та кую СМС-ку: 
“Па ва жа ны зям ляк! Пе ра дай, 
ка лі лас ка, маё ві тан не ўдзель-
ні кам Флер’ я ноў скіх чы тан няў. 
Я на шля ху ў Ін дыю. А дум ка мі 
сён ня — з ва мі. З па ва гай, Іван 
Жда но віч з Яц каў шчы ны”.

Новыя колеры Флер’янова

Выступае Алесь Бадак

“Флер’яноўскія чытанні” праходзяць на свежым паветры

Палац у Флер’янове
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