
1Голас Радзімы  чацвер, 16 жніўня, 2018 

Голас  Радзімы
Г а з е т а  з  Б е л а Р у с і

Выданне “Голас Радзімы” чытайце на паРтале zviazda.by

 Выдаецца з 1955 года l	 	 	 	 	 	 	l № 27 (3579) l	 	 	 	l чацВер, 16 жніўня, 2018

Прэзентацыя

Жывапіс 
белых 
дарог

  Стар. 4

Генрых Траццяк 
сустракае 

гасцей
   Стар. 7

Там, дзе 
чакаюць 

нас 
і любяць

   Стар. 3

Так сышліся Асобы
У мінскім Доме прэсы збіраліся разам людзі, пра якіх можна сказаць: 
на такіх – таленавітых, разумных, працавітых – зямля трымаецца

на “Віш нё вым фэс це” ў го ра дзе 
Глы бо кае, што лі чыц ца віш нё вай 
ста лі цы Бе ла ру сі, гу ча лі пес ні 
і на ла тыш скай мо ве

Мы, бе ла ру сы Даў гаў піл са, на гэ
тым цу доў ным фэс це, мож на ска заць, 
свае. Год ад го ду ба чым, як пры га жэе 
Глы бо кае, пры рас тае но вы мі ту раб’
ек та мі, свя та мі дый сяб ра мі з роз ных 
кра ін. Вось і сё ле та гас ця ва лі мы ў пры
го жым рай цэнт ры Ві цеб шчы ны, ка лі 
2021 лі пе ня пра хо дзіў там VІ Між на
ро дны “Віш нё вы фэст”. У га лоў ных яго 
ім прэ зах паў дзель ні ча ла ха ра вая ка пэ ла 
“Спад чы на” Даў гаў піл ска га Цэнт ра бе
ла рус кай куль ту ры. Мяр кую, чы та чы 
“ГР” ве да юць: яшчэ ў 2015м пад пі са на 

бы ло па гад нен не аб су пра цоў ніц тве па
між на шым Цэнт рам бе ла рус кай куль
ту ры Даў гаў піл скай га рад ской ду мы і 
ад дзе лам куль ту ры, ідэа ло гіі ды па спра
вах мо ла дзі Глы боц ка га рай вы кан ка ма. 
І мы як парт нё ры што год пад ма цоў ва ем 
сяб роў ства: доб ры мі пес ня мі, аб ме нам 
до све дам пра цы, удзе лам у фэс тах. Па 
за пра шэн ні сяб роў на “ВФ” і пры ехаў 
гурт “Спад чы на” на ча ле з мас тац кай кі
раў ні цай Яні най Юзэ фо віч.

Два дні доў жыў ся фэст, пры ва біў 
сма кам ві шань у Глы бо кае ды сар дэч нас
цю гас па да роў ты ся чы гас цей з Бе ла ру сі 
й за меж жа. Ці ка вая бы ла пра грама: тэ
ат ра лі за ва ны па каз, эт на вя чор кі, кон курс 
ба я ніс таў, рэ гіст ра цыя шлю бу “Віш нё вае 

вя сел ле”... Бы лі яшчэ кан цэрт за меж ных 
гур тоў, свя точ нае шэс це, ура чыс тае ад
крыц цё рэ зі дэн цыі Віш нё вай ка ра ле вы 
ды шмат ча го іншага.

У пер шы дзень фэс ту яго ўдзель ні кі 
су стрэ лі ся на Цэнт раль най пло шчы — 
там і прай шлі эт на вя чор кі “У віш нё вым 
са дзе”, гас па да ра мі якіх бы лі ар тыс ты 
Народ на га тэ ат ра фальк ло ру “Ця рэш
ка”. Яны су стрэ лі нас віш нё вым пі ра гом, 
ву чы лі тань чыць “Ля во ні ху” ды ін шыя 
бе ла рус кія тан цы. По тым кож ны з гур
тоў — а бы лі там гос ці як з Бе ла ру сі, 
так і Лат віі, Ра сіі, Літ вы, Гру зіі ды Поль
шчы — пра вёў не вя ліч кі май старклас па 
на род ных тан цах сва іх кра ін. “Спад чы
на” з Даў гаў піл са прад ста віла як ла тыш

скія на род ныя пес ні “Vіsі manі vejі puta” 
і “Іet meіtіnas”, так і ла тыш скі на род ны 
та нец: “Tudalіn tagadіn”. Шмат па зі тыў
ных эмо цый, ра дас ці ды сме ху бы ло на 
тых уро ках. За тым шчод ры мі апла дыс
мен та мі гле да чы ві та лі дэ фі ле ўдзель ніц 
у “віш нё вых” кас цю мах. Кас цюм Лі ліі 
Во ра на вай з Даў гаў піл са на зы ваў ся “Зі
мо вая віш ня”, быў да поў не ны ка пя лю
шы кам у тэ му”, а ў ку бач ку на ша ма дэль 
ме ла віш нё выя цу кер кі, які мі час та ва ла 
гле да чоў.	➔	Стар. 8
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Чулі?

Каця і матацыкл
Іван Іванаў

Мін чан ка на ма та цык ле 
пла нуе здзейс ніць кру
га свет нае па да рож жа, 
старт — 18.08.2018. то ад
соч вай це яе праз ін тэр нэт і 
су стра кай це на марш ру це, 
бе ла ру сы ў све це!

Мы спа дзя ем ся, што заў сё
ды ра зам з Ка ця ры най Ду ба не
віч бу дзе яе анёлабя рэж нік ды 
ім ра зам удас ца зра біць тое, што 
ні во дзін з на шых су пля мен ні
каў яшчэ ні ко лі не ра біў. Праў
да, бе ла ру сы за ста юц ца па куль 
адзі ны мі ў све це, хто пеш шу 
абы шоў сваю кра і ну ўздоўж 
дзяр жаў най мя жы: ванд роў ка 
за ня ла 120 дзён, ме ла пра цяг
ласць ка ля 2800 кі ла мет раў і за
кон чы ла ся ў жніў ні 1996га.

З пла наў, які мі Ка ця ры на па
дзя лі ла ся з ма ёй ка ле гай Да р’яй 
Ла ба жэ віч (шу кай це ў нэ це яе 
тэкст “У кру га свет ку — на ма
та цык ле”), вы ні кае: марш рут ру
ху ад важ най мо та па да рож ні цы 
прой дзе це раз Ра сію, Ка зах стан 
і кра і ны Ся рэд няй Азіі. По тым 
Аў стра лія, ЗША, Паў днё вая 
Аме ры ка й Аф ры ка. І це раз Еў
ро пу да до му. На ўсё Ка ця ры на 
пла нуе вы дат ка ваць 500 дзён, 
а пе ра адо лець ёй прый дзец ца 
шлях у 100 ты сяч кі ла мет раў.

За пля чы ма ў Ка ці не ма
лы па да рож ны до свед. Пла нуе 
ўклас ці кру га свет ку ў 500 дзён, 
ды ўсё бу дзе ка рэк та вац ца ў за
леж нас ці ад аб ста він. Фі нан са
ва пад тры маць пра ект мож на, 
зай шоў шы на сайт па да рож ні
цы ў нэ це https://bіkepost.ru/my/
Moto_Katrіna/, мар шрут па Ра сіі 
тут: https://vk.com/moto.katrіna 

разаМ

Сяброўства – з песнямі

Іван Ждановіч

Спа чат ку й не ве ры ла ся, што 
па ся род ле та вя до мыя асо бы 
збя руц ца ра зам. Бу дуць усмі
хац ца нам. Рас каз ваць пра ся бе, 
ад каз ваць на пы тан ні. Па ціс каць 
ру кі ды раз да ваць аў то гра фы на 
шы коў ных, у цвёр дых вок лад
ках кніж ках, ім пры све ча ных. 
А на кла ды ў кніг, па гар таў я іх 
на ста ле, не вя ліч кія: ад 500 да 
1500 асоб ні каў... Эліт ныя кні гі. 

Як і са мі асо бы, якім яны пры
све ча ны. Сціп лым жур на ліс там 
пад аў то гра фы кніг не ха пі ла: не 
даб ра чын ная ж ак цыя. Да ра гія 
па са бе кош це атрым лі ва юц ца. 
Тан ныя ж “ад на дзён кі” вы да вец
тву “Аду ка цыя і вы ха ван не” вы
пус каць ну са ма ідэя не да зва ляе.

Па ўсё бач нас ці, зна ка вую 
су стрэ чу ў До ме прэ сы пе рад
умо віў 16ы чэм пі я нат све ту па 
вер та лёт ным спор це, што пра хо
дзіў 2329 лі пе ня на мін скім аэ

ра дро ме Ба ра вая. Ся род гас цей 
ЧС у фо та спра ва зда чах мож на 
ўба чыць бе ла ру саўкас ма на ўтаў 
Пят ра Клі му ка, Але га На віц ка га. 
Вось і “ста лі так зор кі, так усё 
скла ла ся”, ка за лі на конт не спа
дзя ва най су стрэ чы яе ўдзель ні кі.

Яшчэ за ней кі ты дзень да 
прэспрэ зен та цыі, што пра хо
дзі ла ў Прэсцэнт ры До ма прэ
сы, пісь мен нік Ула дзі мір Ліп скі 
ве се ла мне ка заў: “Усё, Іван! 
Ад па чы нак! Еду ла віць ка ра сёў 

— і ні хто мя не ця пер не зной
дзе!” А, бач ты, знай шлі й яго, 
ад на го з хрос ных баць коў бія
гра фіч най кніж най се рыі “Асо
бы”. І кра са ваў ся Ула дзі мір 
Сця па на віч без ка ра сёў, на га на
ро вым мес цы, у са лід най кам па
ніі: па ле вую ру ку — кас ма наўт 
Клі мук, па пра вую — зна ка мі ты 
му жыксе ля нін Ска кун. Яны ж 
і на здым ку, гіс та рыч ным ужо, 
так у пер шым ра дзе ста яць. 
➔	Стар. 6

Сустракалі гасцей вішнёвымі пірагамі

Удзельнікі прэс-прэзентацыі з кнігамі, што выйшлі ў серыі “Асобы”
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Калі нават гліна спявае

і Мы таМ Былі

Мяр кую, па бы ваць на “Сла
вян скім ба за ры ў Ві цеб ску” 
ма раць мно гія бе ла ру сы за
меж жа. Ну а ка лі ёсць ма ры, то 
вар та й спры яць та му, каб яны 
ўва саб ля лі ся ў жыц цё. Та кі мі 
раз ва га мі кі ра ва лі ся мы, ка лі 
па чы на лі ўлас ны са ма фі нан
су е мы (звяр таю ўва гу на гэ тае 
важ нае сло ва!) пра ект “Па знай 
сваю Бе ла русь”. Так што ця пер 
спектр дзей нас ці На рвска га 
бе ла рус ка га та ва рыст ва “Сяб
ры” пры го жа па шы рыў ся: мы 
па ча лі ва зіць эк скур сій ныя 
гру пы на сваю гіс та рыч ную 
Баць каў шчы ну. Што па каз ва ем 
сяб рам з Эс то ніі? На марш рут
ных кар тах зна чац ца го радге
рой Мінск, а так са ма Ба ры саў 
— гэ та го радпа бра цім На рвы. 
Яшчэ на вед ва ем Ду дут кі, Мір, 
Ня свіж, Ха тынь, Брэсц кую 
крэ пасцьге рой, Бе ла веж скую 
пу шчу ды там тэй шы Ма ён так 
бе ла рус ка га Дзе да Ма ро за. Да
да ем і Грод на, Аў гус тоў скі ка
нал... Гэ та ня поў ны пе ра лік вы
дат ных мес цаў Баць каў шчы ны, 
якія на ве да лі ўжо бе ла ру сы ды 
ін шыя жы ха ры На рвы — ра зам 
з ак ты віс та мі на рвскай су пол кі 
“Сяб ры”.

Ра ней так склад ва ла ся, што 
не быў яшчэ ўклю ча ны ў па да
рож ны пе ра лік го рад Ві цебск 

— і мы тое сё ле та ўлі чы лі. Па 
шмат лі кіх прось бах на рвскіх 
жы ха роў зла дзі лі з 12 па 16 лі
пе ня па езд ку гру пы з 45 ча ла век 
як у гэ ты аб лас ны цэнтр, так і ў 
ста ра жыт ны По лацк. Па езд ку 
спе цы яль на пры мер ка ва лі да 
ча су пра вя дзен ня “Сла вян ска
га ба за ру ў Ві цеб ску”: каб не 
прос та на ве даць Летні ам фі тэ
атр, але й аку нуц ца ў жы вую 
плынь свя та, па ба чыць кан цэрт 
з удзе лам вя до мых бе ла рус кіх 
ар тыс таў. І, вя до ма ж, вель мі 
ха цел ся па ка заць сяб рам лет
нюю, свя точ ную пры га жосць 
га ра доў Ві цеб ска й По лац ка. 
Да рэ чы, для нас вель мі пры
ем на, што ра зам з на мі бы лі й 
чац вё ра сяб роў з утво ра на га ле
тась Тар тус ка га бе ла рус ка га та
ва рыст ва “Спад кі”. (Спа дзя ем
ся, ужо ёсць што рас ка заць пра 
яго ную дзей насць, ак ты віс таў 
су пол кі й чы та чам “Го ла су Ра
дзі мы”? Ка лі лас ка, сяб ры з На
рвы ды Тар ту, да сы лай це тэкст і 
якас ныя здым кі — пад рых ту ем 
пуб лі ка цыю. — Рэд.)

“Сла вян скі ба зар” у мно гіх 
яшчэ аса цы ю ец ца з кан цэр та мі, 
хоць са ма наз ва яго пад каз вае: 
гэ та знач на больш! Кан цэр ты, 
без умоў на, пра хо дзяць у вя
лі кай коль кас ці. Пры чым для 
вы ступ лен няў разнастайных 

ка лек ты ваў, ар тыс таў за дзей
ні ча ны мно гія пля цоў кі го ра да 
— не толь кі сам Лет ні ам фі тэ
атр. Акра мя ж кан цэр таў ёсць у 
Ві цеб ску шмат ін шых за ба вак. 
Гас цей ды ўдзель ні каў фэс ту 
мы су стра ка лі ў Му зеі Ша га
ла, у шмат лі кіх су ве нір ных 
кра мах  “Го ра да май строў” — 
гэ тае мес ца ўпа да ба лі мно гія. 
На рвскія ванд роў ні кі так са ма 
прай шлі ся па бяс кон цых ганд
лё вых ра дах, дзе прад стаў ля
юць вы ні кі пра цы сва іх за ла тых 
рук май стры з Ві цеб шчы ны 
ды ін шых рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 
На ве да лі мы й зна ка мі тую пя
ці ўзроў не вую (!) вы ста вач ную 
за лу “Ду хаў скі круг лік”, дзе 
аку ну лі ся ў гіс то рыю го ра да, а 
так са ма “Сла вян ска га ба за ру ў 
Ві цеб ску”.

У паў га дзі не яз ды ад Ві цеб
ска зна хо дзіц ца ад ноў ле ная ся
дзі ба “Здраў нё ва”: там ка лісь ці 
жыў, тва рыў зна ка мі ты мас так 
Ілья Рэ пін. Шмат ці ка ва га да ве
да лі ся гос ці з Эс то ніі пра яго нае 
жыц цё, твор часць. За да во лі лі 
мы й вя лі кае жа дан не на рві
цян: па бы ваць хоць на ад ным з 
кан цэр таў фес ты ва лю ў Лет нім 
ам фі тэ ат ры: гэ тае гран ды ёз нае 
збу да ван не, на га даю, змя шчае 
6247 гле да чоў. Нам уда ло ся 
тра піць на зна ка вы, юбі лей ны 

ве чар кам па зі та ра Аляк санд ра 
Ма ро за ва. Цяж ка на ват апі саць 
тыя па чуц ці, якія пе ра жы лі мы 
на тым кан цэр це: вель мі ўжо 
ду шэў ным, кра наль ным, не за
быў ным ён атры маў ся.

За тым шлях наш ля жаў у 
По лацк. Як вя до ма, га лоў ная 
сла ву тасць най ста ра жыт на
га го ра да Бе ла ру сі — гэ та Са
фій скі са бор, што ні бы та бе
лым ле бе дзем уз вы ша ец ца над 
рэч ка ю Дз ві ной. Ёсць і шэ раг 
ін шых ці ка вых мяс цін. У По
лац кім дзярж уні вер сі тэ це, на
прык лад, на рвскія гос ці па гу
та ры лі з... ме ха ніч най га ла вой 
Сак ра та. Хму ра чы бро вы й за
коч ва ю чы во чы, муд рэц вель
мі ла ка ніч на да ваў нам ад ка зы 
на лю быя за да дзе ныя пы тан ні. 
Па бы ва лі мы і ў геа гра фіч ным 
цэнт ры Еў ро пы, які зна хо дзіц
ца ў По лац ку, пры чым тое па
цвер джа на ад па вед ным сер ты
фі ка там, які атры маў кож ны 
з нас. Эк скур сія ў зна ка мі ты 

Спа саЕў фра сін неў скі ма нас
тыр за вяр шы ла на ша знаём ства 
з По лац кам.

Да ро га да до му, пад час якой 
мы дзя лі лі ся ура жан ня мі ад на
вед ван ня Бе ла ру сі, не па да ла ся 
доў гай. Са май вы со кай ацэн кай 
па езд кі бы лі сло вы ўдзяч нас ці 
на рвскіх жы ха роў у ад рас “Сяб
роў”: за тое, што па ка за лі пры
га жосць Бе ла ру сі, яе лю дзей, 
за атры ма нае за да валь нен не. 
Не ка то рыя на ват пры зна ва лі ся, 
што пас ля па езд кі змя ні лі сваё 
ра ней шае мер ка ван не пра яе 
— ста лі сяб ра мі Бе ла ру сі. Вось 
гэ та вель мі ра дуе! Бо, урэш це, 
дзе ля та го ж і дзей ні чае на ша 
су пол ка, каб да па ма гаць рас
кры ва цца та лен там зем ля коў, 
па шы раць у Эс то ніі бе ла рус
кую куль ту ры, ства раць у за
меж жы ста ноў чы імідж род най 
Баць каў шчы ны.

ВіктарБайкачоў,
На рвскае бе ла рус кае 
тавары ства “Сяб ры”

Незабыўную вандроўку на знакаміты фэст у Віцебск, 
дзе ўлетку бываюць тысячы гасцей з розных краін, зладзілі 
актывісты беларускай суполкі “Сябры” з эстонскай Нарвы

Май старке ра міст анд рэй 
Мя цель скі атры маў 
Гранпры на пер шым 
Між на род ным кон кур се 
май строў па ке ра мі цы 
і ган чар стве, што ла дзіў ся 
ў плы ні “Сла вян ска га 
ба за ру ў Ві цеб ску”

Ган ча ры, як і ка ва лі, спрад
ве ку на Бе ла ру сі лі чы лі ся доб
ры мі, свет лы мі ча раў ні ка мі, 
здоль ны мі, ска жам, уплы ваць 
на ўрад лі васць зям лі. Шмат і 
па гэ ты час пры слоў яў, па вер’
яў звя за на з вы ра бам глі ня на га 
по су ду. Ка жуць: як толь кі ў час 
леп кі бла гое во ка гля не на по
суд, то по тым гарш кі ў пе чы Пя
рун па б’е. Са мо ж май стэр ства 

ган ча роў, з яго ны мі сак рэ та мі, 
пе ра да ва ла ся ў спад чы ну. І хоць 
май стра з Дзяр жын ска Анд рэй 
Мя цель скі ў ра да во дзе сва ім 
па куль не ад шу каў ган ча роў, ды 
пра ца ві тасць у прод каў несум
ненна пе ра няў. А пра дзед яго ны, 
Гі ля ры Доў нар, быў на Дзяр
жын шчы неКой да наў шчы не за
мож ным хле ба ро бам. Лю боў да 
ма ля ван ня, леп кі з глі ны хлоп цу 
пры шча пі лі ў мас тац кай шко ле 
Дзяр жын ска та ле на ві тыя лю
дзі: На тал ля Ер ма ло віч і мас
так Ула дзі мір Шчар бін. Анд рэй 
за кон чыў і Бел дзярж уні вер сі
тэт куль ту ры й мас тац тва, дзе 
за сво іў по руч з ган чар ствам і 
тэх ні кі вы ра бу га бе ле наў, са ло

ма пля цен ня. Паз ней ву чыў ся ў 
Ін сты ту це пра ва знаў ства: дып
лом юрыс та мае.

Дзве вышэйшыя адукацыі! 
А ру ха ец ца Анд рэй па жыц ці ў 
спрад веч най, ча роў най плы ні 
ган чар ства. Май старке ра міст, 
член праў лен ня Бе ла рус ка га са
ю за май строў на род най твор час ці 
вя до мы як у Бе ла ру сі, так і ў за
меж жы. Удзель нік мно гіх вы стаў, 
у тым лі ку ў Мал до ве, Фран цыі, 
Ра сіі, Літ ве. Мне Анд рэй рас ка
заў, што пер шую печго ран збу да
ваў яшчэ ў 1995м, да па мог яму 
та ды вя до мы ган чар Ле а нід Па
на ма рэн ка — ён ужо ў Веч нас ці. 
Дру гую ж печ, для вы ра бу чор на
за дым лё най ке ра мі кі, Мя цель скі 
зра біў у 2010м на пры ся дзіб ным 
участ ку ў вёс цы Анд ры еў шчы не 
пад Дзяр жын скам.

Гэ тым ле там “Сла вян скі ба
зар у Ві цеб ску” пры рос пер шым 
у яго най гіс то рыі Між на род ным 
кон кур сам май строў па ке ра
мі цы й ган чар стве пад наз вай 
“Глі на спя вае”. Тры дні мож на 
бы ло на зі раць тое ма ляў ні чае 
дзей ства, у якім паў дзель ні ча лі 
май стры як з Бе ла ру сі, так і Лат
віі, Літ вы, Ра сіі, Укра і ны, Эс то
ніі. Уша на ва лі — усіх, а вось 
Гранпры кон кур су атры маў 
Анд рэй Мя цель скі. Ка лі яму 
ўру ча лі вы со кую ўзна га ро ду, 
май стар па да рыў ар га ні за та рам 
фес ты ва лю, як ён па жар та ваў, 
“ся рэд ня вя ко вы ма біль ны тэ

ле фон”: зроб ле ную ім вя лі кую, 
ары гі наль ную глі ня ную тру бу.

У лі ку яго ных ра мес ніц кіх 
пры яры тэ таў ця пер на пер шым 
мес цы — дым лё ная ке ра мі ка; на 
дру гім — му зін стру мен ты: ака
ры ны, свіс туль кі, ба ра ба ны, ма
ра ка сы, глі ня ныя флей ты. Яшчэ 
— во шча ная ке ра мі ка. Дэ ка
ру ю чы вы ра бы, май стар вы ка
рыс тоў вае ла зу, са лом ку, ску ру 
ка зы, лён, бя рос ту. Ра бо ты Анд
рэя Мя цель ска га да лё ка пай шлі 
па све це: ёсць у пры ват ных ка
лек цы ях у Ра сіі, Фран цыі, Егіп
це, Кі таі, ЗША, Літ ве, Лат віі, 
Мал до ве ды ін шых кра і нах. А 
ства ра юц ца яны ў зга да най ужо 
Анд ры еў шчы не, што за 22 км 
ад рай цэнт ра. Май стар ма рыць: 
вось бы пры ажыў ле най аў та
ма гіст ра лі Брэст — Мінск — 
Маск ва зра біць Дом ра мёст ваў! 
Яго ке ра міч ныя вы ра бы ў на цы
я наль ным сты лі, мяр куе, маг лі 
б ка рыс тац ца по пы там, ін шых 
май строў — так са ма.

І я ра зу мею, пра што га вор
ка! Та кія май стэр ні, дзе ро бяць і 
пра да юць ке ра мі ку, мне да вя ло ся 
ба чыць на тур марш ру тах у Бал
га рыі. Блі жэй да лю дзей — вось 
іх прын цып. У та кі Дом ра мёст
ваў, да рэ чы, маг лі б пры во зіць на 
май старкла сы сва іх вуч няў на
стаў ні кі: мо жа ка му спа да ба ец ца 
тое ці ін шае май стэр ства. Па куль 
жа мой сяб ар Анд рэй Мя цель скі 
пра цуе ў Цэнт ры эка ту рыз му 
“Стань ка ва”: там у ганд лё вай 
па лат цы вы стаў ляе, пра дае свае 
вы ра бы. Але мае над зею, што яго 
ма ры здзейс няц ца.

Хо бі ў Анд рэя — бліз кія да 
зям лі, пры ро ды: гры бы, ры
бал ка, пча ляр ства. За ты мі за
ня тка мі, ка заў, і воб ра зы для 
твор час ці пад гляд вае. То я не 
здзіў лю ся, ка лі з ця гам ча су 
паба чу яго нае імя і ў га на ро
вым спі се на род ных май строў 
Бе ла ру сі.

ЛявонЦелеш,
г. Дзяр жынск

На Славянскім на базары

Кераміка з рук гэтага майстра душу грэе

Анд рэя Мя цель ска га ўзна га родж ва юць дып ло мам у Ві цеб ску

Нарвіцяне ў Віцебску ля помніка экзатычнаму Аладзіну
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Гэ тым ле там уда ло ся нам 
здзейс ніць чар го вую твор чую і 
сяб роў скую па езд ку ў Бе ла русь. 
Гурт “Ку па лін ка” быў за про ша
ны вы сту піць на вя лі кім свя це 
Ку пал ле “Алек санд рыя збі рае 
сяб роў”, што ла дзі ла ся на Ма
гі лёў шчы не, у пры го жай мяс ці
не ля Дняп ра, і на “Фес ты валь 
сяб роў” у го рад Ваў ка выск — на 
Гро дзен шчы ну. Да рэ чы, у ве
лі зар ным Ку пал лі, пра якое тут 
га вор ка, паў дзель ні ча лі сё ле та 
гур ты, му зы кі, са ліс ты з вась
мі кра ін. Уся го ж, ка за лі нам, на 
сцэ ніч ных і тэ ма тыч ных пля цоў
ках свя та шчы ра ва лі звыш паў
та ры ты ся чы ча ла век. Во маш
таб! Што ра дуе: і мае вы ха ван цы 
го жа гля дзе лі ся ў тым вя сё лым 
свя точ ным ка ра го дзе — ра зам з 
твор чы мі ка ман да мі з Бе ла ру сі, 
Лат віі, Літ вы, Поль шчы, Ра сіі, 
Укра і ны, Эс то ніі, на ват Япо ніі.

Спа чат ку, ад нак, пры ехаў шы 
ў Бе ла русь, мы за пы ні лі ся ў Ма
гі лё ве. По тым ру шы лі ў аг ра га
ра док Алек санд рыя: 60 кі ла мет
раў ад аб лас но га цэнт ра. Да рэ чы, 
Алек санд рыя і ёсць, на га даю, ма
лая ра дзі ма Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Вось дзе 
нам па шчас ці ла вы сту паць пе рад 
шмат ты сяч най аў ды то ры яй. І мае 
ар тыс ты бы лі на вы шы ні, за ва я ва
лі ўдзяч ную пуб лі ку сва ёй ар тыс
тыч нас цю, за па лам, ду шэў нас цю. 
На фэс це ўво гу ле па на ва ла сяб
роў ская ат мас фе ра: спе вы, му
зы ка, доб рыя ўсмеш кі лю дзей... 
Па каз ва ліпра да ва лі свае вы ра бы 
на род ныя ўмель цы, шмат лі кія 
пра мыс ло выя прад пры ем ствы. Я 
ж, ка лі па ба чы ла род ную мне эмб
ле му Баб руй скай кан ды тар скай 
фаб ры кі “Чыр во ны хар ча вік”, то 
ўсіх сва іх пад ах во ці ла да па ку пак. 
І мы на бра лі столь кі пры сма каў 
для ся бе й сва іх род ных у Таль
я ці! Зла джа на пра ца ва лі з на мі 
га лоў ны рэ жы сёр На тал ля Май
се е ва, на мес ні ца ды рэк та ра аб
лас но га ме та дыч на га ка бі не та Іна 
Ба лаў нё ва, спе цы я ліст Свят ла на 
Сяр ба е ва, наш ку ра тар Тац ця на 
Ба та шы на: усё бы ло пад іх до
брым кі раў ніц твам. На ват дождж 
не змог пе ра шко дзіць свя ту. Там 
жа ў нас з’я ві лі ся но выя твор чыя 
кан так ты — па зна ё мі лі ся, у пры
ват нас ці, з кі раў ні ком ан самб ля 
“Бе лы птах”, ды рэк та рам Па ла ца 
куль ту ры Мінск ага трак тар на га 
за во да. Спа дзя ю ся, мы яшчэ су
стрэ нем ся.

Ка лі ўжо цям не ла, на свя та 
пры ехаў і сам Аляк сандр Ры го
ра віч. Але толь кі га на ро выя гос
ці за ня лі свае мес цы (а ў мя не, 
да рэ чы, быў 2 рад, мес ца 22), з 
не ба лі нуў моц ны дождж. Хоць 
лю дзі й за ста ва лі ся на мес цах, 
але толь кі га дзі ны праз паў та ры, 
ка лі дождж пе ра стаў, кан цэрт 
пра доў жыў ся. А пас ля яго быў 
вель мі пры го жы са лют. І Прэ
зі дэнт быў з на мі ра зам — да 
са ма га за кан чэн ня свя та. Вар та 
яшчэ на га даць, што гэ тае Ку
паль скае свя та што год пра хо
дзіць у ма ляў ні чым мес цы, ка ля 
мос та пры Дняп ры, які злу чае 
не толь кі Алек санд рыю й Ко
пысь, але й дзве воб лас ці: Ма
гі лёў скую ды Ві цеб скую. Гэ тае 
не за быў нае свя та, ка за лі нам, 
ла дзяць су поль на Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, Ма гі лёў скі абл вы кан
кам ды Шкло ўскі рай вы кан кам. 
Вось бы й нам, ду ма ла ся, неш та 
па доб нае для Таль я ці пе ра няць!

На ступ ным днём у Ма гі лё
ве бы ла ў нас эк скур сія па го ра
дзе, му зе ях. Па ба чы лі най ці ка вы 
пом нік “Аст ро лаг” — ля кі на тэ
ат ра “Ра дзі ма”, у са мым цэнт ры 
го ра да. (Там, да рэ чы, і мяс цо вая 
пло шча Зо рак — па ву лі цы Ле
нін скай. Сё ле та ж у Па мят ную 
кні гу га на ро вых гра ма дзян аб
лас но га цэнт ра ўне се на імя Ва
ле рыя Ка за ко ва, які ў свой час 
уз на чаль ваў Фе дэ раль ную на цы
я наль накуль тур ную аў та но мію 
“Бе ла ру сы Ра сіі”. Мы пі са лі ўжо, 
што паэ ту, пісь мен ні ку, куль тур
на му й гра мад ска му дзея чу Бе ла
ру сі ды Ра сіі зван не “Га на ро вы 
гра ма дзя нін го ра да Ма гі лё ва” 
пры свое на за знач ны ўклад у за
ха ван не й раз віц цё гіс та рыч на
куль тур най спад чы ны го ра да на 
Дняп ры. Так што й яго ную імян
ную зор ку тым, хто бу дзе ў Ма
гі лё ве, ра ім па гля дзець. — Рэд.)

Кож ны год, як бы ваю ў Бе ла
ру сі з сва і мі юны мі сяб ра мі, па
каз ваю ім Ха тынь, за мкі Мір скі 
ды Ня свіж скі, а так са ма На цы я
наль ную біб лі я тэ ку, Дзяр жаў ны 
му зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын
най вай ны. Сё ле та ж яшчэ да
даў ся Гіс та рыч ны му зей і Му зей 
бе ла рус ка га кас цю ма. Бы ла ў 
нас твор чая су стрэ ча з на род
ным фальк лор ным ан самб лем 
“Вер бі ца”. Па доб ныя кан так ты 

для нас — най каш тоў ныя: мы 
на ладж ва ем су пра цоў ніц тва, 
аб мень ва ем ся до све дам пра цы. 
Маё зна ём ства з кі раў ні ком, ар
тыс та мі “Вер бі цы” па ча ло ся з 
2005 го да, ця пер і мая “Ку па лін
ка” — у сяб роў скім ко ле. Пад час 
на шай су стрэ чы бы лі абы гра ны, 
з па глыб лен нем у пры ха ва ныя 
сэн сы, ню ан сы, бе ла рус кія ста
ра даў нія ды су час ныя пес ні. 
Аляк сандр Свір скі — а ён кі
раў нік мінск ага гур та — вы со ка 
аца ніў вы ка наль ніц кі ўзро вень 
ар тыс таў з Таль я ці. Асаб лі ва ж 
ад зна чыў ва кал — гэ та за слу га 
на ша га да свед ча на га хор май
стра Ін эсы Ло па ра вай, а так са ма 
да во лі чыс тае бе ла рус кае вы
маў лен не. Апош няе мне па чуць 
бы ло вель мі пры ем на, бо я ж са
ма й зай ма ю ся з “ку па лін ца мі” 
бе ла рус кай мо вай.

Ка рыс най бы ла й на ша су
стрэ ча з кі раў ні цай Рэс пуб лі
кан ска га цэнт ра на цы я наль ных 
куль тур Воль гай Ан то нен кай, яе 
на мес ні цай Ва лян ці най Грыш ке
віч. Нам па да ры лі на бор кніг на 
бе ла рус кай мо ве. Мы ж рас па вя
лі пра ўра жан ні ад удзе лу у свя
це ў Алек санд рыі. Су стра ка лі ся 
і з Упаў на ва жа ным па спра вах 
рэ лі гіі ды на цы я наль нас цяў Ле
а ні дам Гу ля кам, яго на мес ні кам 
Аляк санд рам Са сно віч. Ле а нід 
Паў ла віч па ці ка віў ся: што ў на
шых пла нах? Рас ка за лі. Вель мі 
дзя ка ва лі яму, род най Бе ла ру сі 
за цу доў ныя бе ла рус кія кас цю

мы, у якіх гурт вы сту пае, за кні
гі, нам па до ра ныя. Да рэ чы, па 
Мін ску мы ха дзі лі ў сва ёй фір
мо вай воп рат цы — нас па зна ва
лі. Уво гу ле ж па чу лі ве лі зар ную 
коль касць па дзяк ад жы ха роў 
Бе ла ру сі: за тое, што ша ну ем 
бе ла рус кую куль ту ру, жы ву чы 
ў Ра сіі. Юныя ар тыс ты жы вуць 
у Таль я ці, а спя ва юць на чыс тай 
бе ла рус кай мо ве. Пры чым на шы 
на ват вы пад ко выя зна ём цы ка за
лі й пра ва кал, ха рэа гра фію — ім 
усё за пом ні ла ся: бо Ку пал ле ў 
Алек санд рыі па каз ва лі па ўсіх 
бе ла рус кіх тэ ле ка на лах.

Ванд роў ка на ша пра цяг ну
ла ся ў Ваў ка выс ку. Там пра хо
дзі ла не менш ці ка вая і так са ма 
гран ды ёз ная па сва іх маш та бах 
ім прэ за: “Фэст сяб роў”. Ар тыс
ты “Ку па лін кі” ў чар го вы раз 
па ка за лі сваё май стэр ства, тым 

і за слу жы лі па дзя ку мяс цо вай 
пуб лі кі ды кі раў ніц тва го ра да, 
воб лас ці, Мі ніс тэр ства куль
ту ры. На ад ной сцэ не ў Ваў ка
выс ку вы сту па лі вя до мыя ка
лек ты вы з Бе ла ру сі, Поль шчы, 
Укра і ны, Ру мы ніі.

У Ваў ка выс ку ж мы пад пі
са лі но вае Па гад нен не аб су пра
цоў ніц тве з рай вы кан ка мам (ра
ней шае — у 2011м). Стар шы ня 
Ваў ка выс ка га рай вы кан ка ма 
Мі ха іл Сіць ко ўру чыў па мят ныя 
су ве ні ры ўсім удзель ні кам “Ку
па лін кі”, а кі раў нік упраў лен ня 
аду ка цыі Пётр Крась ко за пра сіў 
нас на ве дац ца ў дзі ця чы азда раў

лен чы ла гер “Рось”. Там дзе ці й 
пад лет кі па да ры лі нам квет кі, 
вы раб ле ныя сва і мі ру ка мі, па ка
за лі сваю кан цэрт ную пра гра му. 
Мы ж спя ва лі пес ні з рэ пер ту
а ру “Ку па лін кі”. По тым бы ла 
дыс ка тэ ка: усе пе ра зна ё мі лі ся, 
на ват рас ста вац ца не ха це лі. Ды 
ўсё ж да вя ло ся. Наш гурт вы сту
піў не толь кі на га лоў най сцэ не 
фес ты ва лю, але і ў пры го жых, 
вель мі су час ных аг ра га рад ках 
Рось і Не вя ро ві чы. Вы ступ
лен не гас цей з Таль я ці друж на 
пад трым лі ва лі жы ха ры аг ра
га рад коў. (Як Рось жы ве ця пер 
— мож на па гля дзець, па чы таць 
і ў ін тэр нэ це http://volkovysk.by/
lentanovostej/kakzhіvetbelarus
naprіmereposelkaross.html Да
рэ чы, тэкст і здым кі раз мяс ціў 
жы хар го ра да Мур ман ска, які 
ўжо не пер шае ле там з сям’ ёй 

ад па чы вае на Ваў ка вы шчы не. 
— Рэд.)

У апош ні наш дзень у Ваў ка
выс ку стар шы ня Крас на сель ска
га вы кан ка ма Люд мі ла Дзя ме
шчык за пра сі ла нас у аква парк 
са на то рыя “Пра лес ка”. Ра ней 
я бы ва ла там з ін шым скла дам 
ар тыс таў, мы там вы сту па лі, су
стра ка лі ся з кі раў ніц твам. Што
раз нас пры ма юць там вель мі 
гас цін на га лоў ны ўрач Мі ка лай 
Ку хар чык, на мес нік кі раў ні ка 
па ідэа ла гіч най пра цы прад пры
ем ства “Крас на сель скбуд ма тэ
ры я лы” Ге надзь Най дзюк. Там, 
у са на то рыі, вель мі пры го жая 
мяс ці на, чыс тае па вет ра. І яшчэ 
нас там ча ка лі пры ем ныя сюр
пры зы: са лод кі стол, а так са ма 
су ве нірля леч ка “Пра лес ка”.

Увогуле па езд ка бы ла плён
най. “Ку па лін ка” вяр ну ла ся ў 
Таль я ці з дып ло ма мі лаў рэ а та 
“Фес ты ва лю сяб роў” і “Алек
санд рыя збі рае сяб роў”. На ша 
Мяс цо вая гра мад ская ар га ні
за цыя “Бе ла рус кая на цы я наль
накуль тур ная аў та но мія “Нё
ман” га рад ской акру гі Таль я ці” 

ўша на ва на Га на ро вай гра ма тай: 
за пе ра мо гу ў кон кур се “Ад мі
ніст ра цый ны рэ гі ён Бе ла ру сі 
— ар га ні за цыя су ай чын ні каў за 
мя жой” ад Упаў на ва жа на га па 
спра вах рэ лі гій ды на цы я наль
нас цяў. Су пол ка “Нё ман” ад зна
ча на й дып ло мам РЦНК — за 
пе ра мо гу ў кон кур се “Куль ту ра”.

Гра ма ты атрымалі шэраг 
актывістаў нашай суполкі, ад імя 
кі раў ніц тва РЦНК пад зяч ныя 
ліс ты пры вез лі мы й пар нё рам 
па пра цы ў Таль я ці. “Ку па лін цы” 
ад чу лі да бры ню і сар дэч насць 
бе ла ру саў. З са бой мы пры вез лі 
кні гі на бе ла рус кай мо ве, па до
ра ныя нам. Вя лі кі дзякуй усім, 
хто нам дапамагаў!

ЛюдмілаДзёміна,
кі раў ні ца су пол кі “Нё ман”, 

мас тац кая кі раў ні ца 
гур та “Ку па лін ка”, г. Таль я ці

Там, дзе чакаюць нас і любяць
Народны ансамбль беларускай песні “Купалiнка” з Тальяці выступаў на вялікім міжнародным свяце 
“Александрыя збірае сяброў” ды іншых сцэнічных пляцоўках Беларусі

На экскурсіі ў Мірскім замку

Гурт “Купалінка” выступае пры раённым Доме рамёстваў у аграгарадку Рось
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Жывапіс белых дарог
ВандроўКі

Заканчэнне.
Пачатаку№26за31ліпеня.

З пер шай част кі на тат каў (гл. 
“ГР”, № 26, 31 ліпеня) чы та чы 
да ве да лі ся пра рух па марш ру
це, пле нэ ры ўдзель ні каў на шай 
экс пе ды цыі на Іга ра вым по лі 
(пры ху та ры Па га рэ лаў у Бе ла
ка літ він скім ра ё не Рас тоў скай 
воб лас ці), на Ку лі ко вым по лі 
(яно за 130 км ад Ту лы), а так
са ма Ба ра дзін скім по лі (на за хад 
ад Ма жай ска, Мас коў ская воб
ласць). Да лей наш апо вед — пра 
ванд роў кі, пле нэ ры, су стрэ чы ў 
Бе ла ру сі.

дзень пя ты. 4 лі пе ня. 
Гоцк, Хо рас та ва

Ах, як доб ра спіц ца пас ля 
доў гай да ро гі ў род най ма ёй Бе
ла ру сі, ды яшчэ ў вёс цы Гоцк, 
якая па мя тае маё ба са но гае пас
ля ва ен нае ма лен ства! Пад ня лі ся 
мы, ка лі сон ца ўжо вы со ка бы ло: 
аж но ў 11 га дзін. Звя за лі ся ад ра
зу ж па тэ ле фо не з Жыт ка ві ча мі, 
да якіх ехаць амаль 100 кі ла мет
раў. Як раз у Жыт ка віц кім ра ё не 
Го мель шчы ны, на ўзбя рэж жы 
рэч кі Пры пя ці, як вя до ма, ста іць 
Ту раў, адзін з най ста ра жыт ных 
га ра доў на тэ ры то рыі су час най 
Бе ла ру сі.

Там нас ча ка лі: бы ла ж па пя
рэд няя да моў ле насць. А па коль
кі мы ака за лі ся ў Пар ты зан скім 
краі, то мож на ж і яго, раз ва жы
лі, так са ма лі чыць яшчэ ад ным 
свя шчэн ным по лем Ай чы ны. 
Та му я не пра мі нуў па ка заць 
юным мас та кам з Рас то вана 
До не пом ні кі бе ла рус кім Ге ро ям 
Ай чы ны, якія здзейс ні лі подз ві гі 
ў род ным краі. Так у шэ ра гу на
шых экс пе ды цый ных ма люн каў 
ака заў ся пар ты зан скі ге не рал, 
Ге рой Са вец ка га Са ю за Ва сіль 
За ха ра віч Корж: ар га ні за тар і 
ка ман дзір пар ты зан ска га злу
чэн ня, якое бы ло ад ным з най вя
лі кіх і зна ка мі тых на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ў Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну. (Пад ра бяз ней пра ге роя
зем ля ка Ула дзі мір Бан цэ віч рас
каз ваў у тэкс це “Во лат з Па лес
ся”. — ГР, 10.05.2018. — Рэд.). 
Мы па бы ва лі ў му зеі Ва сі ля 
Кар жа, у вёс цы Хо рас та ва, не
па да лё ку ад Гоц ка, зра бі лі ма
лю нак яго пом ні ка. Як і пом ні ка 
бра там Іва ну і Мі ха і лу Цу бам, 
што ў лю тым 1943га паў та ры лі 

ў Пар ты зан скім краі подз віг Іва
на Су сан іна. І ад туль пра доў жы
лі рух на Жыт ка ві чы. (Да рэ чы, 
ка лі жыць у рыт мах су час нас ці, 
то вар та зга даць: як раз у той вёс
цы Хо рас та ва — ро да выя ка ра ні 
фут ба ліс та са збор най ка ман ды 
Ра сіі Сяр гея Іг на шэ ві ча, які на 
ня даў нім чэм пі я на це све ту стаў 
ад ным з ге ро яў мат ча 1/8 фі на
лу су праць іс пан цаў. За збор ную 
ты ту ла ва ны 38га до вы аба рон ца 
пра вёў звыш 120 мат чаў. Та кія 
Аба рон цы — го нар і для Бе ла
ру сі, якую Сяр гей лю біць, да 
та го ж тут жы вуць, рас каз ваў 
жур на ліс там, тры яго дзядзь кі 
(род ныя бра ты баць кі) са сва і мі 
сем’ я мі ды цёт ка, так са ма род
ная, з сы нам — хрэс ні кам Сяр
гея. — Рэд.)

Мы ру ха лі ся на Ту раў шчы
ну — я б на зы ваў яе Ба я на вай 
Зям лёй. (У рэ аль нас ці, як вя до
ма, зям ля Ба я на ва бы ла ў Кі е
ве: пра тое свед чыць уні каль ны 
над піс, зной дзе ны ар хі тэк та ра
мірэ стаў ра та ра мі ў 1960я га ды 
ў По лац кай Са фіі: пра тое мож
на па чы таць тут https://hіstory.
wіkіreadіng.ru/249862 — Рэд.) 
Не вы клю чаю, што і ў Ту раў скім 
княст ве князь Ігар па паў няў дру
жы ну сваю для па хо ду на по лаў
цаў. У Ту ра ве ж, як вя до ма, жыў, 
здзяйс няў подз віг слу жэн ня Уся
выш ня му свя ты Кі ры ла Ту раў
скі, яко га ўша ноў ва юць хрыс ці
я не мно гіх кра ін — пад ра бяз ней 
тут http://www.jіvebelarus.net/
hіstory/faces/CyrіlofTuraw.html 
Ёсць мер ка ван ні, што ён быў у 
ней кай род нас ці з ле та піс ным 
Ба я нам — так што й Ту раў шчы
ну на зы ваць мож на воб раз на: 
зям ля Ба я на ва. Не ка то рыя су час
ныя да след чы кі не бес пад стаў на 
схі ля юц ца да дум кі: як раз Кі ры
ла Ту раў скі, аў тар вя до мых сло
ваўка зан няў, мо жа быць і аў та
рам “Сло ва аб пал ку Іга ра вым”. 
Так што й Ту раў шчы на ёсць свя
шчэн нае по ле Баць каў шчы ны — 
у шы ро кім сэн се сло ва.

У рай вы кан ка ме Жыт ка віч 
су стра каў нас на чаль нік ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры й 
па спра вах мо ла дзі Сяр гей Агі
е віч. Да па мог раз мяс ціц ца пад 
ве чар у ін тэр на це гім на зіі. Мы 
аб мер ка ва лі з ім як наш пле нэр у 

Ту ра ве, так і ўдзел у Між на род
най на ву ко вапрак тыч най кан
фе рэн цыі, пры све ча най Го ду ма
лой Ра дзі мы: яе ў тыя дні як раз 
ла дзі лі ФНКА “Бе ла ру сы Ра сіі” 
ды Мас коў скі дзярж уні вер сі тэт 
імя Ла ма но са ва. Зу сім вы пад ко
ва тра пі лі мы ў сі ла вое по ле кан
фе рэн цыі, а паў дзель ні чаць у ёй 
па лі чы лі за го нар — та му й пад
ка рэк та ва лі свае пла ны. Да та го 
ж ха це ла ся блі жэй па зна ё міц ца з 
гэ тым ча роў ным ку точ кам Бе ла
ру сі, яго гіс то ры яй, людзь мі.

дзень шос ты. 5 лі пе ня. ту раў
Пер шай спра вай у гэ ты дзень 

бы ло на вед ван не Ту раў ска га 
края знаў ча га му зея. Нас там 
пры вет на су стрэў яго ды рэк тар 
Дзміт ры Апа но віч. Спа чат ку 
пра вёў па экс па зі цыі, за тым пра
па на ваў агле дзець рас коп ста ра
жыт на га Ту раў ска га хра ма, што 
на Зам ка вай га ры. Там і зра бі лі 
мы свае пя тыя пле нэр ныя ма
люн кі са зна ка мі тай скульп ту
рай Кі ры лы Ту раў ска га.

дзень сё мы. 6 лі пе ня. 
Пе ра соў ная вы ста ва. 
Кан фе рэн цыя

Яшчэ на пя рэ дад ні з ве ча ра 
па ча лі мы рых та вац ца да сва ёй 
пер шай пе ра соў най вы ста вы: бо 
мы ж і са мі ў экс пе ды цыі мас
та кіпе ра соў ні кі. Вез лі з са бою 
шмат ма люн каў, віт ра жоў, ма за
ік і драў ля ных раз ных пан о, якія 
по бач з пле нэр ны мі ма люн ка мі 
пла на ва лі вы ста віць у Мін ску. 
То гэ тую вы ста ву й ра шы лі спа
чат ку па ка заць на кан фе рэн цыі 
ў Ту ра ве. Да дзвюх га дзін но чы 
пра ца ва лі, каб яна ме ла доб
ры вы гляд. І 6 лі пе ня, у пер шы 
дзень пра цы кан фе рэн цыі, раз
гар ну лі вы ста ву ў бу дын ку Ту
раў ска га гар вы кан ка ма: там пра
хо дзі ла між на род ная ім прэ за. 
Мы га на ры лі ся, што ўсім вель мі 
спа да ба ла ся вы ста ва як па якас ці 
экс па на таў, так і па ак ту аль нас ці 
змес ту. Вось нас і па пра сі лі, каб 
яна пе ра еха ла і ў Дом куль ту ры 
вёс кі Па гост, дзе кан фе рэн цыя 
пра ца ва ла на дру гі дзень.

Мы так са ма двой чы вы сту
па лі на кан фе рэн цыі з дак ла дам 
пра на шу экс пе ды цыю, змест 
якой дзіў ным чы нам згар ма ні
за ваў ся з тэ ма ты кай між на род
най кан фе рэн цыі на Ту раў скай 
зям лі. Так мы ўпэў ні лі ся, што 
вы бра лі ак ту аль ную тэ му ды 
пра віль ны курс для ру ху. І яшчэ 
за пом ніц ца нам той ра ман тыч ны 
ве чар над рэч каю Пры пяц цю, бо 

мы там паў дзель ні ча лі ў вель мі 
ма ляў ні ча аформ ле ным бе ла рус
кім Ку пал лі.

дзень вось мы. 7 лі пе ня. 
Па гост. Вя чэ ра 
над Пры пяц цю

Дзень прай шоў па пла не кан
фе рэн цыі — у вёс цы Па гост, што 
за тры кі ла мет ры ад Ту ра ва. Там 
бы ла раз гор ну та ці ка вая мяс цо
вая эт на вы ста ва, ура зіў нас і кан
цэрт эт на гра фіч ных гур тоў Жыт
ка віц ка га ра ё на. У кан цы дня нас 
гас цін на за пра сі лі па вя чэ раць на 
бе ра зе Пры пя ці. Пом ніц ца: фо
нам — вель мі жы ва піс ны за ход 
сон ца. Не ве ра год на пры го жа ён 
ад бі ва ец ца ў пра стор ным люс
тэр ку крыш таль на чыс тай ва ды 
гэ тай вя лі кай бе ла рус кай рэч кі. 
Мне на ват за ха це ла ся ўя віць са
бе ней кі та ям ні чы шлях доб рых 
на дзей ад Ці ха га До ну да кры
ніч най Ба я на вай Пры пя ці. Але 
ж ка лі з гэ тай па лес кай рэч кі ва
ды на піц ца мож на дзе хо чаш, то 
з До ну — толь кі ачы шча най. З 
та кою, тро хі сум наю ду маю, па
кі даў я бе раг род най Пры пя ці ў 
той ве чар. А род най — бо на ра
дзіў ся я ў да лё кім 1948м у вёс цы 
Ка мень, на рэ чца Боб рык, што 
ўпа дае ў Пры пяць. По тым дзя
цін ства маё прай шло на рэ чцы 
Лань: яна так са ма дач ка Пры пя
ці. Бе ла рус кай Ве не цы яй на зы
ва юць Ту ра ваПін скія мяс ці ны, 
але ж на гэ та хо чац ца гук нуць: 
на вош та нам за мор скія эпі тэ ты, 
ка лі ёсць са мы цу доў ны наш — 
Зям ля Ба я на ва.

дзень дзя вя ты. 8 лі пе ня. 
род ны бе раг — 
вёс ка Ка мень

Бы вай, гас цін ны Ту раў, бы
вай це, дзі вос ныя над пры пяц кія 
ва ко лі цы! Мы ру шы лі ў бок Брэс
та, ма ю чы ў пла нах і тую са мую 
вёс ку Ка мень, су стрэ чу з ма ёй 
рад нёй па ся мей най спра ве. Знай
шлі нач лег у Мі ка лая Са ла не ві
ча, май го два ю рад на га дзядзь кі. 
Юныя мае мас та кі доў га, да пыт
лі ва, у тым лі ку й на смак вы ву
ча лі са до вую ба та ні ку. А яна ж 
та кая ба га тая! Пры клад ва лі ся то 
да кус та чор най сма ро дзі ны ці па
рэ чак, по тым да віш ні з ма лі най, 
яшчэ быў са ка ві ты бе лы на ліў, 
гру шы роз ных га тун каў. Тут жа ў 
дзе да і па се ка свая, і на ват ста вок 
з ка ра ся мі... Пра ла пу шыс ты ага
род, дзе, ска жам, і морк ва, і час
нок з дзе даў ку лак, ужо й га вор кі 
ня ма. Каб аб мыць сма ка ту, юныя 
твор цы ву чы лі ся ка рыс тац ца па
лес кім ка ло дзе жам з жу раў лём. 
Зрэш ты, у глы бін цы пад Пін скам 
сён ня не ўсё так ар ха іч на: по бач з 
во зам, плу гам ды са хой дрэм ле да 
па ры, ні бы той буль дог, не вя лі кі 
гру за вы “мэрс”, а за ім яшчэ не
вя ліч кі трак та рок вы гляд вае. Ну 
якія эк скур са во ды, ска жы це, вам 
та кую эк зо ты ку дзе па ка жуць?

Ве ча рам у дзе да вай ха це для 
нас бы лі яшчэ па час тун кі: бе ла
рус кія блі ны са свой скім мё дам. 
Мес ца для нач ле гу ўсім ха па ла ў 
тых ча ты рох па ко ях, дзе ў кож
ным па лож ку й ка на пе.

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

Удзельнікі экспедыцыі ля знакамітага Камянецкага слупа

Камянецкі слуп. 
Малюнак Лідзіі Мяжэры

Платаўскае поле пад Мірам. Малюнак Мікіты Паяркова
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Доб ра ўсе вы спа лі ся. На сня
да нак сма ка ва лі за пе ча ную рач
ную ры бу з буль бай, а ў да ро гу 
да лі нам дра ні кі. За пом ні лі ся 
бе лыя ву сы, доб рая усмеш ка ды 
вя сё лыя жар ты дзе да Мі ка лая. 
Ён, ка заў, яшчэ ма ла ды, бо яму 
праз ты дзень “яшчэ толь кі во
сем дзя сят гад коў бу дзе”. То він
шу ем з юбі ле ем!

дзень дзя ся ты. 9 лі пе ня. 
Ка мя нец

Цёп ла раз ві та лі ся з гас цін
ным гас па да ром у Ка ме ні ды 
ўжо ру ха ем ся на Ка мя нец. Пас ля 
абе ду, га дзін у 16, пры бы ва ем у 
го ра д. На мес нік стар шы ні рай
вы кан ка ма па са цы яль ных пы
тан нях су стра кае гас цей, а яго ны 
ка ле га да па ма гае раз мяс ціц ца ў 
спар тыў ным цэнт ры: там бу дзе 
нач лег. Мы яшчэ па спе лі да 19 га
дзін зра біць плэ нэр па блі зу зна
ка мі та га Ка мя нец ка га слу па (не 
жар ты: ХІ ІІ ста год дзе!) ці, як яго 
час цей на зы ва юць, Бе лай ве жы. 
Там і па зна ё мі лі ся з су пра цо ў ні
цай му зея: Ва лян ці на Ва сі леў на 
як раз жы ве не па да лё ку ад спарт
цэнт ра. Дык ве ча рам яна бар шча 
да маш ня га ды чаю з пам пуш ка
мі нам пры нес ла. Вось якія ў Ка
мян цы лю дзі сар дэч ныя!

дзень адзі нац ца ты.  
10 лі пе ня. 
Брэсц кая крэ пасцьге рой

З са ма га ран ку па бы ва лі ў 
вёс цы Ка мя ню кі, што на ўскрай
ку Бе ла веж скай пу шчы, мож на 
ска заць — у яе моц ным энер ге
тыч ным по лі. Па гля дзе лі му зей 
Пры ро ды. За тым вяр ну лі ся ў Ка
мя нец, дзе Ва лян ці на Ва сі леў на 
для нас ар га ні за ва ла эк скур сію ў 
му зей “Бе лая ве жа”.

За тым ру ха ем ся ў Брэст: у 
нас у пла нах пле нэр у Брэсц кай 
крэ пас ціге роі. Сці ша насць, хва
ля ван не я пры кме ціў на тва рах, у 
ва чах сва іх вуч няў. Яны тут упер
шы ню. А ва ен ная му зы ка з вя до
мым за клі кам “Вста вай, стра на 
ог ром ная...”, ка лі пра хо дзі лі праз 
сім ва ліч ны пра ёмува ход Звяз
ды, ад гук ва ла ся ў на шых це лах 
дзесь ці між ла па так, пра ніз ва ла 
як то кам да са міх пят каў на шы 
іс то ты. Ру і ны Цы та дэ лі, ве ліч ны 
Пом нік сал да ту, вы со кі сталь ны 
штык, што пра ніз вае не ба з се
раб рыс тару жо вы мі прад вя чэр
ні мі аб ло ка мі... Усё тут ад бі ва ец
ца ў сэр цы за клі нан нем: пом ні! 
Ма ля ва лі вя ліз ны пом нік, чыр
во на ар мей ца з кас кай, які паў зе 
да ва ды (пом нік “Сма га”), Холм
скія ва ро ты са шмат лі кі мі сля да

мі ад сна ра даў і куль. 
Мне ж бы ло пры ем на 
ўсве дам ляць: сплоч
ва ец ца да ні на па мя ці 
юных рас таў чан ге
ро ям Брэсц кай крэ
пас ці, здзяйс ня ец ца 
тое, што мы за ду ма лі, 
ла дзя чы экс пе ды цыю. 
Ад ладж ва ец ца ду хоў
ная по вязь слаў ных 
на шых прод каў з “На
шчад ка мі”...

У лі пе ні яшчэ 
доў гія на Баць каў
шчы не ве ча ры. І ад
ра зу пас ля пле нэ ру 
мы ру шы лі ў да ро гу, 
а глы бо кім ве ча рам 
пры еха лі ў мяс тэч ка 
Мір: гэ та Ка рэ ліц
кі ра ён Гро дзен скай 
воб лас ці. Доб ра, што 
яшчэ пра ца ва ла пра
дук то вая кра ма, дзе 
амаль пе рад за крыц
цём у 22 га дзі ны па

спе лі мы пры ку піць штось ці да 
вя чэ ры. За на ча ва лі ў не вя лі чкім 
га тэль чы ку “Мір”, дзе знай шлі
ся мес цы: нам у гэ ты дзень яў на 
шан ца ва ла. Мо жа, і Бе лая ве жа, 
і Крэ пасцьге рой да па ма га лі нам 
у тым ней кі мі сва і мі та ем ны мі 
бе лы мі сі ла мі.

дзень два над ца ты. 
11 лі пе ня. 
Мір. Пла таў скае по ле

Пад ха пі лі ся ра нень ка: трэ
ба ж пра вес ці рэ каг нас цы роў ку, 
за няць вы гад ныя мас тац кія па
зі цыі для да лей шых дзе ян няў. Я 
сва ім юным ка ле гам ужо тлу ма
чыў, што маю тры пе да га гіч ныя 
аду ка цыі. З іх апош нім быў пе ду
ні вер сі тэт, пе рад ім — жы ва піс
напе да га гіч ная, а са мая пер шая 
ў мя не бы ла ва ен напе да га гіч
ная: шко ла сяр жан таў. І ўвесь 
той до свед ад мя не, ка заў, вам 
бу дзе вель мі ка рыс ны, асаб лі ва 
ў та кой ня прос тай экс пе ды цыі, 
як на ша. Бо трэ ба ж па спець па 
да рож най кар це ўсю ды! Уво гу ле 

для мас та ка не толь кі пэнд злі, 
па лат но ды фар бы ма юць сэнс, 
але ж і са ма ар га ні за цыя.

У пер шую чар гу, аба вяз ко
ва, трэ ба бы ла Пла таў скае по
ле на ма ля ваць, па коль кі мы з 
Рас то ванаДо не. А по ле — пад 
Мі рам — тое, дзе да нскія ка за кі 
ата ма на Пла та ва да лі са мы пер
шы ў вай не 1812 го да бой На
па ле о наў скім вай скам. Пры чым 
па спя хо вы, бо па нес лі стра ты, 
чы таў я ў не ка то рых кры ні цах, 
кар пу сы ула наў, якія ва я ва лі ў 
скла дзе фран цуз кай ар міі. Гэ ты 
ма лю нак ра біў Мі кі та Па яр каў.

Ну а дзяў чын кам я да ру чыў 
Мір скі за мак ма ля ваць, бо яны 
яшчэ з ве ча ра, як мы пад’ еха лі 
да яго, на пе ра бой пра сі лі пра тое: 
ве ліч ны бу ды нак ім вель мі спа
да баў ся. Раз мяс ціў шы мас та коў 
“па мас тац кіх па зі цы ях”, я ўзяў 
парт рэт ата ма на Да нско га ка зац
ка га вой ска, ге не ра ла ад ка ва ле
рыі Мац вея Іва на ві ча Пла та ва і 
пай шоў да кі раў ніц тва Зам ка ва га 
комп лек су. Мя не су стрэ ла за гад
чы ца ад дзе ла ўлі ку і за ха ван ня 
му зей ных фон даў Але на Дзя ніс. 
Я рас ка заў пра на шу экс пе ды
цыю, што мы пры вез лі, каб па да
рыць у зам ка вы му зей, ма за іч ны 
парт рэт ата ма на Пла та ва. Наш 
па да ру нак усім су пра цоў ні кам 
пры шоў ся да спа до бы. Да лей мы 
пад пі са лі на леж ныя да рчыя да
ку мен ты. А нас у знак удзяч нас
ці по тым, пас ля пле нэ ру, лас ка ва 
за пра сі лі на вя лі кую эк скур сію 
па за мку. Бы ло вель мі ці ка ва.

Так за вяр шы ла ся ў Мі ры 
пле нэр ная част ка на шай экс пе
ды цыі. У гэ ты ж дзень мы ру шы
лі ў Мінск, дзе ў На цы я наль ным 
му зеі гіс то рыі Бе ла ру сі пла на
ва лі зра біць вы ста ву. Вы гру зі лі 
на шы экс па на ты, да мо ві лі ся з кі
раў ніц твам, як пра вя дзем заўт ра 
яе ад крыц цё, прэ зен та цыю.

З Мін ска па еха лі ў дач ны па
сё лак Ха да ко ва: гэ та кі ла мет раў 
13 ад Мін скай каль ца вой аў та
да ро гі па Брэсц кай тра се, дзе 
нам сяб ры па абя ца лі су стрэ чу з 

ці ка вым ча ла ве кам і пры ту лак 
на дзве апош нія но чы ў Бе ла ру
сі. Нам, са праў ды, па шан ца ва ла, 
бо па тра пі лі на ле ці шча мас та
кады зай не ра, віт ра жыс та, жур
на ліс та, гас цін на га Ула дзі мі ра 
Цвір кі. Як по тым ака за ла ся, жы
ву чы ў вёс цы Во зер скае, ён ву
чыў ся ў вась мі год цы за два з га
кам кі ла мет ры ў вёс цы Сі ма ко ва 
Ка рэ ліц ка га ра ё на: як раз там і 
ма ля ва лі мы Пла таў скае по ле. 
Вось які цес ны свет! Але ж най
яр кія ўспа мі ны пра гас па да ра 
даў нам са ма быт ны, уні каль ны 
свет яго до маму зея, які па бу
да ваў, лю боў на зла дзіўса браў 
гэ ты мас так і фі ло саф. Ура зіў, 
ска жам, яго ны дзе ю чы вет ра чок, 
най ма лень кі ў Бе ла ру сі. Уся го ж 
у му зеі тым, ка заў, ка ля 13 ты
сяч экс па на таў: даў нія прад ме
ты гас па дар чай дзейс на сці, кні

гі, га дзін ні кі, му зін стру мен ты... 
Ёсць і ўні каль ныя віт ра жы, якія 
нас за ха пі лі ды за ча ра ва лі. Ніз кі 
па клон Ула дзі мі ру Анд рэ е ві чу 
за тыя не за быў ныя два дні, якія 
мы пра жы лі ў яго най твор чай 
май стэр німу зеі.

дзень тры нац ца ты. 
12 лі пе ня. Вы ста ва 
ў Гіс та рыч ным му зеі

Дзень быў для нас важ ны. 
Свя точ ны. Бо ад кры ва ла ся на ша 
вы ста ва “Свя шчэн ныя па лі Расіі 
ды Беларусі ў ма люн ках дзя цей”. 
У На цы я наль ным гіс та рыч ным 
му зеі Бе ла ру сі мы вы ста ві лі тво
ры юных мас та коў з Рас тоў ска
ганаДо не твор ча га аб’ яд нан ня 
“На шчад кі. ХІІ — ХІ ста год дзе” 
імя бе ла рус ка га асвет ні ка Кі ры
лы Ту раў ска га.

Прэ зэн та цыя вы ста вы па ча ла
ся ў 15 га дзін. Удзель ні каў він ша
ва лі, уз на га родж ва лі прад стаў ні кі 
му зея, а так са ма Рэс пуб лі кан ска
га цэнт ра на цы я наль ных куль тур 
— яго ды рэк тар ка Воль га Ан то
нен ка і кіраўнік ме та дыч на га ад
дзе ла Алег Лоз ка. Доб рыя сло вы 
ка заў нам Анд рэй Ада мчык — ка

ле га, ды рэк тар мін скай Дзі ця чай 
мас тац кай шко лы №1 імя Ві та ля 
Цвір кі. Які, да рэ чы, по тым і за
пра сіў нас па піць чаю: бу ды нак 
шко лы не па да лёк ад му зея. На 
прэ зэн та цыі мы па да ры лі му зею 
ма за іч ны воб раз Кі ры лы Ту раў
ска га. Ды яшчэ Мінск аму гар вы
кан ка му для пад ма ца ван ня па бра
цім скіх су вя зяў Рас то ванаДо не 
з Мінск ам пе рад алі 5 віт ра жоў з 
ві да мі абод вух га ра доў. А ды рэк
тар му зея Па вел Са по цька, яко му 
мы вель мі ўдзяч ны за пад трым ку 
на шага пра ек та, па да рыў нам уні
каль ную кніж ную ка лек цыю.

Пад во дзім вы ні кі 
экс пе ды цыі

Апош нім днём на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ў нас бы ло 13 лі пе ня. 
Мы ўша на ва лі па мяць ах вя раў 
фа шыз му Мі ну тай маў чан ня ля 

Веч на га агню на Ме ма ры я ле ў 
Ха ты ні. Ад туль экс пе ды цыя і 
ўзя ла курс да до му. Еха лі хут ка, 
і ўсе па спя хо ва вяр ну лі ся ў Рас
тоўнаДо не 14 лі пе ня.

Ця пер мы па рад ку ем, сіс тэ
ма ты зу ем са бра ныя ма тэ ры я
лы, ма люн кі, раз да ем ін тэр в’ю. 
У пры ват нас ці, пра на шу экс
пе ды цыю на пі са ла рас тоў ская 
рэ гі я наль ная га зе та “Мо лот”, 
пра яў ля юць ін та рэс да яе ін
шыя вы дан ні. Я рых тую ка та
лог экс пе ды цыі, у які ўвой дуць 
усе ма тэ ры я лы: ад уве ка ве чан ня 
па мя ці пра Кі ры лу Ту раў ска га 
на Рас тоў шчы не, уклю ча ю чы й 
пуб лі ка цыі ў га зе це “Го лас Ра дзі
мы”. А 8 ве рас ня, у дзень Ку лі
ко ўскай біт вы, мяр ку ем ад крыць 
вы ста ву “Свя шчэн ныя па лі Ра сіі 
ды Бе ла ру сі ў ма люн ках дзя цей” 
у сваім школьным музеі.

Ка лі ка заць ко рат ка, то асноў
ныя вы ні кі экс пе ды цыі та кія: мы 
са бра лі для му зея, што мес ціц ца 
ў 112й рас тоў скай шко ле, зям лю 
з роз ных свя шчэн ных па лёў Ра сіі 
ды Бе ла ру сі, ба га ты фо та ма тэ ры
ял, які бу дзем вы ка рыстў ваць і ў 
пра цы гурт ка “Аб ра зок”. Пры
вез лі да след чыя ма тэ ры я лы, кні
гі, роз ныя рэ чы для му зея. Вель
мі важ на, што на гэ ты раз мы 
за вя лі но выя зна ём ствы ды ўма
ца ва лі раней шыя з кі раў ні ка мі, 
су пра цоў ні ка мі роз ных му зе яў і 
ўста ноў па марш ру це экс пе ды
цыі. Вя до ма ж, на пра ца ва ны ўні
каль ны мас тац кі ма тэ ры ял для 
пер ша га ка та ло га “Свя шчэн ныя 
па лі Ра сіі ды Бе ла ру сі ў ма люн
ках дзя цей”. Мы ма рым і на да
лей асвой ваць, глы бей вы ву чаць 
ад кры ты на мі но вы эк скур сій ны 
марш рут, што пра хо дзіць па тэ
ры то рыі дзвюх брат ніх кра ін — 
Ра сіі ды Бе ла ру сі.

УладзімірБанцэвіч,
кі раў нік экс пе ды цыі, 

стар шы ня Са ю за бе ла ру саў До на, 
ся бар Са ю за мас та коў Ра сііЗдымак на памяць у Мінску ля Гістарычнага музея

На выставе ў Гістарычным музеі

Мастак Андрэй Адамчык частуе гасцей

“Мы – радня!” Мікалай Саланевіч 
і Уладзімір Банцэвіч
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Заканчэнне. Пачатак на стар 1.

Та кім чы нам, хоць і ра ней 
пра хо дзі лі прэ зен та цыі кніг 
се рыі “Асо бы”, ды ўпер шы ню 
ра зам са бра лі ся іх ге роі — ву
чо ныя, аг ра рыі, кас ма наўт, 
пісь мен нік і на ват са вец кі раз
вед чыкбе ла рус. Тра іх мы ўжо 
ве да ем: гэ та пісь мен нік і гра
мад скі дзе яч Ула дзі мір Ліп скі, 
пер шы бе ла рус кі кас ма наўт, 
двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, 
ге не ралпал коў нік авія цыі Пётр 
Клі мук і док тар эка на міч ных 
на вук, членка рэс пан дэнт На
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе
ла ру сі Аляк сей Ска кун. Апош ні 
“вы веў у лю дзі” аг ра гас па дар
ку “Аст ра ме ча ва”. Пом ніц ца, 
я там гас ця ваў, з ка ле гай у га зе
ту “Чыр во ная зме на” на па чат
ку 80х зра бі лі па ла су “Ца лі на 
за ва ко лі цай”, ка лі там іш лі пе
ра ме ны. Ма ла да жо ны ў брыч
цы, клю чы ад но вых ква тэр ма
ла дым спе цы я ліс там — яго ны 
па ды ход да лю дзей: пася лян
ску муд ры, але й праг ма тыч ны.

Га ва ры лі пра ся бе ўсе асо бы 
па тро ху. Ака дэ мікбі ё лаг Вік
тар Пар фё наў па дзя ліў ся на ват 
на зі ран ня мі, ка лі ж гэ та, уліч ва
ю чы сё лет нюю спё ку, пой дуць 
гры бы. Вы ка заў мер ка ван не 
пра се рыю: ства раць та кія кні гі 
вель мі важ на. Бо ка лі пі ша лі
та ра тар кні гу мас тац кую, то ён 
хоць кры шач ку, але ж неш та й 
вы дум ляе. А тут аў та ры й скла
даль ні кі за піс ва лі рэ аль ныя 
раз мо вы, праў дзі выя ўспа мі ны. 
Яны ж маг лі й па ра іц ца з ге ро я
мі, неш та ўдак лад ніць. Да рэ чы, 
кні гаю “Пар фё нов. Поклонись 
травинке. Экспедиции в жизнь 
академика” Ула дзі мі ра Ліп ска
га і Вік та ра Пар фё на ва (удвух 
зна чац ца ў ка та ло гах аў та ра
мі) у 2014м і па чы на ла ся бы
ла се рыя. Ра ней (2009) вый шла 
да ку мен таль ная апо весць “Па
кла ні ся тра він цы: экс пе ды цыі 
ў жыц цё ака дэ мі ка Пар фё на
ва” Ула дзі мі ра Ліп ска га. Да рэ
чы, аца ні це жанр: экс пе ды цыя 
ў жыц цё! Шчы ра за хап ля ю ся 
зна ход каю! Тро хі ве да ю чы май

стра, не су мня ва ю ся: гэ та з яго 
жа дан ня шы рэй, ха ра шэй рас
ка заць све ту пра зна ка мі тых 
зем ля коў і на ра джа ла ся но вая 
се рыя. Бо, ска жам, яго апо весць 
“Му жык” вый шла ж кні гаю ра
ней (2011). Але му жыкака дэ
мік Аляк сей Ска нун і на са май 
спра ве та кая Асо ба, што цал кам 
за слу жа на ў 2017м вый шла й 
кні га пісь мен ні ка ў се рыі “Асо
бы” пад наз вай “Аляк сей Ска
кун: жыц цё і пра цоў ны подз
віг”.

Мі ка лай Су пра но віч як іні
цы я тар і за сна валь нік се рыі, 
ды рэк тар вы да вец тва “Аду
ка цыя і вы ха ван не”, ад даў на
леж нае на прэспрэ зен та цыі 
Ула дзі мі ру Ліп ска му, сяб ру ста
рэй ша му, так са ма за сна валь ні
ку. Пісь мен ні ку пры све ча на й 
се рый ная кні га “Ула дзі мір Ліп
скі: жыц цё і твор часць” (2015, 
укла даль ні ца Анас та сія Ра дзі
ке віч). “Мы ха це лі, каб “Асо бы” 
рас каз ва лі не прос та пра ча ла
ве ка, які знай шоў сваю спра ву й 
доб ра яе ро біць, але пра асо бу, 
якая раз ва жае пра ся бе, на ша 
пры зна чэн не ў све це, пра слу
жэн не род най зям лі”, — дзя ліў

ся Мі ка лай Аляк санд ра віч дум
ка мі. Ён лі чыць, што се рыя кніг 
ста не свое асаб лі вай гіс то ры яй 
на вей ша га ча су Бе ла ру сі, рас ка
за най — праз лёсы лю дзей, якія 
ў мно гім яе й вы зна ча лі.

Зга да ем яшчэ тры кні гі се
рыі, ге роі якіх так са ма бы лі, 
вы сту па лі на прэспрэ зен та
цыі. Кні га “Ры гор Баб ча нок: 
жыц цё і слу жэн не зям лі” (2017) 
уклю чае апо весць Ула дзі мі ра 
Ліп ска га “Баб чан ко ва аса ло да” 
і вер шы са мо га стар шы ні саў
га са “Ка му ніст” Ель ска га ра ё
на, сяб ра Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. Вы дан не “Пётр Клі
мук: жыц цё і подз віг кас ма на
ўта” (2017, вый шла да 75год
дзя ге роя, укла даль ні кі Мі ка лай 
Па на сюк і Ула дзі мір Ліп скі). 
Апош няя па куль у се рыі — кні
га “Ула дзі мір Гар ка вы: жыц цё 
і лёс раз вед чы ка” (2018, укла
даль нік Мі ка лай Су пра но віч). 
Спа дзя ем ся, бу дзе й пра цяг! 
А зра біць бы яшчэ кні гі се рыі ў 
муль ты ме дый ным фар ма це, ка
заў я на прэспрэ зен та цыі ні бы 
ад імя бе ла ру саў за меж жа, да
ступ ны мі праз ін тэр нэт: іх та ды 
ўвесь свет пра чы тае.

Гісторыя і сУчаснасць

Уладзімір Гаркавы дае аўтограф

Кнігі з серыі “Асобы”

Кніжная Паліца

“лірычны поўдзень” 
расціслава Бензярука

Алесь Карлюкевіч

Пісь мен нік з Бе рас цей
шчы ны рас ці слаў Бен зя
рук ства рыў уні каль ны па 
змес це парт рэт лі та ра тур на
га жыц ця ў ад ным з ра ё наў 
воб лас ці: жа бін каў скім 

Кні га “Лі рыч ны поў дзень” 
мае пад за га ло вак: “З вы то каў 
“Плы ні” — аб’ яд нан ня твор чых 
лю дзей пры га зе це “Сель ская 
праў да”. Рас по вед пра паў ве ка
вую гіс то рыю лі таб’ яд нан ня так 
на сы ча ны фак та мі, мас тац кі мі дэ
та ля мі, свед чан ня мі пра роз ных 
лю дзей ды тво ры, што атрамала
ся эн цык ла пе ды я лі та ра тур на га, 
куль тур на га жыц ця краю. Праз 
ста рон кі кні гі пра хо дзяць паэ ты, 
пра за ікі, якія па кі ну лі след у жыц
ці Жа бін кі, ва ко ліц. Сяро іх і па
эт, пе ра клад чык Ва сіль Са хар чук. 
Да рэ чы, сё ле та яму споў ні ла ся б 
65 га доў… Пра жыў па раў наль
на ня шмат, але па спеў па кі нуць 
вы раз ны след — вы даў не каль кі 
збор ні каў вер шаў, тры кні гі пе
ра кла даў з бал гар скай мо вы. І  
здо леў пад тры маць шмат ка го з 
мяс цо вых паэ таў. У пер шую чар
гу — та ле на ві та га твор цу з па кру
час тым лё сам Ва сі ля Га дуль ку.

Кні га Рас ці сла ва Бен зя ру
ка — доб ры прык лад ства рэн ня 
лі та ра тур накрая знаў ча га парт
рэ та краю. Яе мож на лі чыць узо
рам для на пі сан ня на мяс цо вым 
ма тэ ры я ле ад мет ных гіс та рыч на
лі та ра тур ных, лі та ра тур накрая
знаў чых прац. Вы дан не, мяр кую, 
тра піць у шко лы не толь кі Жа бін
кі й ра ё на, але і ўво гу ле ў роз ныя 
асвет ніц кія ўста но вы Бе рас цей
шчы ны, Бе ла ру сі.

Ха це ла ся б, каб та кую руп лі
вую пра цу пісь мен ні ка Рас ці сла
ва Бен зя ру ка за ўва жыў і Са юз 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, ад зна чыў
шы яе на вы со кім уз роў ні.

доўгі час Барыс Брук, які сустрэў 
сваё 85годдзе, служыў у сістэме 
Галоўнага разведвальнага 
ўпраўлення (Гру) Міністэрства 
абароны СССр. цяпер жа ён 
узначальвае савет Брэсцкага 
абласнога клуба нацыянальных 
культур “Садружнасць”.

Барыс Брук хоць і нарадзіўся 85 гадоў 
таму ў Маскве, аднак мае родавыя карані 
ў мястэчку Любавічы, на беларускай 
этнічнай тэрыторыі Аршаншчыны. 
(У Любавічах — цяпер гэта Руднянскі 
раён Смаленскай вобласці — паўстала 
новая рэлігійная плынь у іудаізме пад 
назвай хабад (хабадлюбавіч, любавіцкі 
хасідызм. — Рэд.). Там нарадзіўся яго 
бацька, Мендэль Майсеевіч. Пэўна, тое 
абумовіла паважлівае стаўленне бацькі й 
сына да яўрэйскай рэлігіі. Юбіляр згад
вае, як пасля смерці дзеда яны з бацькам 
ездзілі ў Любавічы. Хоць бацька й служыў 
палітработнікам, аднак на стале ў яго 
заўсёды ляжаў малітоўнік на іўрыце: “І 
пакуль мог, ён ездзіў у Маскву, у сінагогу. 
У дзяцінстве вадзіў мяне… Часам мільгае 
карціна: уваход у сінагогу, запаленыя лям
пы ў выглядзе свечак, бацька падводзіць 
мяне да рабіна…” 

І Барыс Мендэлевіч не цураўся 
свайго яўрэйства ні ў школе, ні ў ваен
ным вучылішчы, ні ў ваеннай ВНУ, ні ў 
месцах шматгадовай ваеннай службы, 

якая пачалася ў 1952 годзе. Асноўны ж 
час ягонай службы прыпаў на сістэму 
Галоўнага разведвальнага ўпраўлення 
(ГРУ) Мінабароны СССР. Ён, дарэчы, 
заспеў пару, якая доўжылася амаль чвэрць 
стагоддзя, калі ГРУ ўзначальваў ураджэ
нец Брэста генерал арміі Пётр Іванавіч 
Івашуцін. Барыс Мендэлевіч пасля сыхо
ду ў адстаўку ў званні палкоўніка стала 
жыве ў горадзе над Бугам.

Ветэран Узброеных Сіл СССР 
некалькі гадоў быў у Брэсце дырэктарам 
фізкультурнааздараўленчага комплексу. 
(У нэце знаходзім: пасля выхаду ў адстаўку 
ён кіраваў і працай Паста № 1 у Мемары
яльным комплексе “Брэсцкая крэпасцьге
рой. — Рэд.) Пасля ж актыўна ўключыўся ў 
грамадскую дзейнасць. Яму, дарэчы, мно
гае ўдалося на пасадзе старшыні праўлення 
Брэсцкай яўрэйскай абшчыны “Брыск”. 
У прыватнасці, у Брэсце дзякуючы яго на
маганням 13 гадоў таму была ўстаноўлена 
мемарыяльная дошка на былым будынку 
яўрэйскай гімназіі, у якой вучыўся будучы 
лаўрэат Нобелеўскай прэміі Менахем Бегін, 
адкрыты музей “Яўрэі Брэста”, выяўлены 
раней невядомыя месцы расстрэлу яўрэяў 
гітлераўцамі… Актывісты суполкі дапа
магаюць састарэлым, праводзяць шэраг 
цікавых культурных мерапрыемстваў.

Цяпер у юбіляра ёсць і новая па
сада: ён узначальвае савет Брэсцкага 
абласнога клуба нацыянальных культур 

“Садружнасць”. Барыс Брук расказаў 
мне, што ўжо ўсталяваны выдатныя 
працоўныя стасункі з актывістамі шэрагу 
суполак: гэта Украінскі педагагічны саюз 
“Берагіня”, “Польска мацеж школьна” 
(грамадскае аб’яднанне “Polska Macierz 
Szkolna” было адроджана ў Беларусі 
3 снежня 1995 года. Згодна са статутам 
суполкі, асноўная мэта яе актывістаў — 
гэта “… распаўсюд у Беларусі адукацыі 
на польскай мове ў нацыянальным, 
хрысціянскім і грамадзянскім духу…”. 
Аб’яданнне ўжо мае свае гарадскія ад
дзелы ў Брэсце, Мінску, Пінску, Слоніме, 
Вілейцы, раённыя аддзелы ў Валожыне 
й Браславе. — Рэд.), Брэсцкае гарадское 
грамадскаэтнаграфічнае аб’яднанне 
“Каралінка”, абласное аддзяленне 
Міжнароднага кангрэсу азербайджанскіх 
абшчын, абласное аддзяленне суполкі 
“Русское общество”, Брэсцкая іудзейская 
рэлігійная абшчына. Па лініі Брэсцкага 
абласнога клуба нацыянальных куль
тур “Садружнасць” штогод праводзіцца 
шэраг розных мерапрыемстваў, а Барыс 
Мендэлевіч, маючы багаты жыццёвы до
свед, актыўна дапамагае іх арганізатарам.

Гэты чалавек з цікавай біяграфіяй 
знаходзіць час і для працы з моладдзю: 
яго часта запрашаюць на такія мерапры
емствы, сустрэчы. Да таго ж Барыс Брык 
пастаянна бярэ ўдзел у працы Беларуска
га саюза афіцэраў. А яшчэ юбіляр многім 

брастаўчанам паказвае прыклад таго, як 
важна весці здаровы лад жыцця. Звычай
на ж яго раніца пачынаецца з зарадкі, пла
вання. І аздараўленчыя магчымасці лазні 
юбіляр таксама выдатна выкарыстоўвае. 
Помніцца, яшчэ некалькі гадоў таму ён 
рэгулярна гуляў у валейбол.

І, нарэшце, Барыс Мендэлевіч — 
любімы бацька і дзядуля. Сям’я, прыз
наецца, для яго заўсёды была трывалым 
тылам — і цяпер такою застаецца.

МіхаілСтралец,
доктар гістарычных навук, прафесар. 

г. Брэст 

Планета людзей 

Надзейны чалавек з Брэста 

Барыс Брук

Так сышліся Асобы
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Флер’ я но ва зноў су стра ка
ла гас цей, і то бы ло пры знан не 
іх у люб ві сва ёй ма лой ра дзі ме. 
(Пра ся дзі бу, яе ра ней шых гас
па да роў і тра ды цыі мы пі са лі ў 
па пя рэд нім ну ма ры га зе ты: “Но
выя ко ле ры Флер’ я но ва” — ГР, 
№ 26 (3578). — Рэд.) Сён ня но
выя гас па да ры ў бы ло га ма ёнт ка 
Бох ві цаў: Ген рых і Ла ры са Трац
ця кі. (На Ля ха віч чы не ве да юць: 
Ген рых Мі хай ла віч — Ге рой 
Са цы я ліс тыч най пра цы. Ся дзі
ба Флер’ я но ва вы ка рыс тоў ва ла
ся як мес ца, дзе бы ло праў лен не 
кал га са імя Ла ма но са ва, у якім 
Траццяк 28 га доў пра ца ваў 
стар шы нёй. У 1997м пай шоў 
на пен сію, а но вы стар шы ня пе
ра вёў кан то ру ў ін шы бу ды нак. 
Сядзіба без до гля ду за не па да ла. 
І бы лы стар шы ня ў 2012м ку
піў ся дзі бу. Жур на ліс там пры
зна ваў ся: “Абы шла ся яна мне 
з афарм лен нем у 500 да ля раў, 
на той мо мант пры клад на дзве 
пен сіі”. — Рэд.) Но выя гас па да
ры толь кі “за”, ка лі га вор ка ідзе 
пра за ха ван не спад чы ны, пра 
вы ка ры стан не яе як асно вы для 
раз віц ця ці ха ця б дэ ман стра
цыі зда быт каў, да сяг нен няў та
ле на ві тых лю дзей у мас тац тве, 
на ро джа ных на Ля ха віч чы не — 
ад ным сло вам, зем ля коў. Та му 
дру гі раз ужо яны ад гук ну лі ся 
на куль тур ную пра па но ву біб лі я
тэ ка раў ра ё на: пра вес ці “Флер’ я
ноў скія чы тан ні”.

Ідэя фэс ту мае глы бо кі сэнс, 
што па цвяр джа ец ца  ві таль ным 
сло вам Мі ніст ра ін фар ма
цыі Аляк санд ра Кар лю ке ві ча 
ўдзель ні кам чы тан няў. Іх агу чыў 
па эт, пісь мен нік, ды рэк тар вы да
вец тва “Мас тац кая лі та ра ту ра” 
Алесь Ба дак. Ён жа вы ка заў мер
ка ван не: фэс ту мож на й трэ ба 
“рас ці”, маг чы ма, да між на род
на га. Бо гіс то рыя на шай ма лой 
ра дзі мы са праў ды вя лі кая й ве
ліч ная. Са браць яе па кру пін ках, 
звяр та ю чы ўва гу й на ма лень кія 
эпі зо ды, з па ва гаю да розных 
асо б — гэ та ж так ці ка ва! У та
кім люс тэр ку — ці то кні га бу дзе, 
ці то ін тэр нэтпра ект… — мож
на раз гляд ваць гіс то рыю на шай 
Баць каў шчы ны, лё са на шых дзя
доў, пра дзе даў — і нас са міх.

По вязь ча соў. Ка ра ні ды 
кро на. Даў няе і ця пе раш няе… 
Не ўмі ру чая, паза мо дай у мяс
цо ва га лю ду пра га твор час ці — 
хо чац ца не ча га боль ша га, чым 
ка ва лак хле ба на дзён на га. І на
тхнен не пад шту хоў вае: здзяйс
няй тое, дзе ля ча го ты прый
шоў у свет, не за коп вай та лент 
у мі тус ню паў ся дзён нас ці… 
Дру гое ўжо ста год дзе ша по ча ў 
Флер’ я но ве ліс цем дуб, па са джа
ны ў ма ёнт ку Бох ві цаў Элі зай 
Ажэш кай. Яна тут, як вя до ма, 
бы ла час тым і жа да ным гос
цем. “У гэ тай пры го жай вёс цы 
я ад чу ваю ся бе больш моц най, 

чым ка ліне 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 
у крыш та лі дух мя на га па вет
ра, — пі са ла зна ка мі тая пісь мен
ні ца з Флер’ я но ва. — …Я пра гну 
яшчэ раз у 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, у вяс ко
вым зна чэн ні бяз до мных”.

І гэ тых рад коў па ні Элі зы, 
ра ман тыч най жан чы ны з вялікім 
та лен там, да стат ко ва бы ло б, каб 
флер’ я ноў скія мяс ці ны на заў
сё ды на дзя ліць флё рам та ям ні
час ці, за гад ка вас ці. Пе ра піс ка ж 
Ажэш кі й Та дэ ву ша Бох ві ца 
праз дзе ся ці год дзі бы ла вы да
дзе на: 300 ста ро нак! А не толь
кі Ажэш ка бы ва ла ў Флер’ я но
ве. Гасцявалі ж ін шыя вя до мыя 
пісь мен ні кі, паэ ты, ар тыс ты, 
мас та кі… Тут ста ві лі ся спек так
лі, ла дзі лі ся ве ча ры ны, гу ча ла 
му зы ка й на род ныя спе вы. Так 
што не вы пад ко ва на бі ра юць сі
лу “Флер’ я ноў скія чы тан ні”.

У Але ся Ба да ка су вязь з ма
лой ра дзі май — тры ва лая, не па

рыў ная. У Тур ках жы ве яго ная 
ма ма. Тут усё да ра гое й бліз кае, 
зна ё мае й лю бі мае з дзя цін ства. 
І ад сюль, без умоў на, вы то кі яго
най паэ зіі, уво гу ле склад тон кай, 
уз вы ша нара ман тыч най ду шы 
зем ля ка. Я не ад ной чы ду ма ла: 
як жа на ра дзі ла ся са мае шчым
лі вае з пры знан няў у люб ві да 
Ля ха віц кай зям лі? А як раз та кім 
я лі чу ба да коў скія рад кі з кні гі 
“Па мяць. Ля ха віц кі ра ён”. Па
эт згад ваў сё ле та ў Флер’ я но ве 
даў нюю гіс то рыю іх з’яў лен ня, і 
яны гу ча лі зноў, але ўжы вую, ні
бы ўпер шы ню, на поў не ныя аб
са лют най лю боўю, пра нік нё ныя, 
шчым лі выя рад кі. Яны ні бы та 
ста лі ка мер то нам, за да лі строй, 
на строй усёй фес ты валь най дзеі.

На чы тан нях не ад ной чы на
зы ва лі ся ім ёны: Вік тар Гар дзей, 
Ле а нід Пра нчак, Іван Жда но віч, 
Ула дзі мір Да ма шэ віч… Наш ці 
не са мы сла ву ты з зем ля коўсу
час ні каў — кі на рэ жы сёр Мі ха іл 

Пта шук. За стаў ся ў ар хі вах на
пі са ны ім сцэ нар філь ма, пры
све ча ны яго ма лой ра дзі ме — 
Ля ха віч чы не. Гу ча лі пад не бам 
Флер’ я но ва ўрыў кі з іх тво раў, 
пес ні на іх вер шы. Да мік ра фо на 
за пра ша лі ся так са ма доб ра вя до
мыя, лю бі мыя зем ля ка мі паэ тэ
сы Га лі на Жы ві ца з Бе рас та ві цы, 
Клаў дзія Трыс цень з Ба ра на віч.

А між тым на фэс це ёсць роз
ныя пра па но вы, шмат ча го мож
на па ба чыць. У біб лі я тэ цы пад 
ад кры тым не бам, на прык лад, 
была фо та зо на: кож ны ах во чы 
мог сфа та гра фа вац ца ва ўбран ні 

па чат ку мі ну ла га ста год дзя. За
ці ка ві ла мно гіх экс па зі цыя Прэ
зі дэнц кай біб лі я тэ кі пад наз вай 
“Кні гі з аў то гра фа мі бе ла рус кіх 
пісь мен ні каў”. А Дзяр жаў ны му
зей гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны пра вёў ак цыю “Я пом ню. 
Я га на ру ся”. По бач экс па на ва
ла ся вы ста ва са цы яль ных парт
нё раў — пра тое мне рас ка за ла 
кі раў ні ца сту дэнц кай май стэр ні 
іна ва цый ка фед ры пе да го гі кі Ба
ра на віц ка га дзярж уні вер сі тэ та 
Ва лян ці на Ко зел: да рэ чы, на ша 
зям ляч ка, з Таль мі на ві чаў. А са
цы яль ныя парт нё ры — гэ та сам 
уні вер сі тэт, а так са ма клуб ве тэ
ра наў Ба ра на віц ка га га рад ско га 
Па ла ца куль ту ры “Не спа кой ныя 
сэр цы”: у ім так са ма пра цуе наш 
зям ляк, кам па зі тарпе сен нік 
Іван Асос. Да па ма гаў зла дзіць 
свя та й Ба ра на віц кі праф тэх
ка ледж сфе ры аб слу гоў ван ня. 
(У ды рэк та ра Па ла ца куль ту ры 
го ра да Ба ра на ві чы Ва сі ля Ана
то ле ві ча Жда но ві ча (на па са дзе 
з 2017 го да) — так са ма ро да выя 
ка ра ні з Ля ха віц ка га ра ё на, з вёс
кі Яц каў шчы ны. Яго ная сяст
ра Воль га пі ша вер шы, баць ка, 
Ана толь Ва сі ле віч Жда но віч, — 
адзін з вя ду чых спе цы я ліс таў 
ААТ “Жа раб ко ві чы”. — Рэд.) 

Ва лян ці на Ко зел пра флер’ я
ноў скі фэст га ва ры ла з на тхнен
нем: “За ха ван не куль тур най 
спад чы ны — гэ та вель мі важ на. 
Дзя ку ю чы куль тур ным на быт
кам ума цоў ва ец ца по вязь па
ка лен няў, моц ны род і ўво гу ле 
на род. Мы ра ды не прос та быць 

у Флер’ я но ве, а быць ак тыў ны мі 
ўдзель ні ка мі гэ та га дзей ства”.

На фэсце мож на бы ло на
быць кні гі, якія вый шлі ў вы да
вец тве “Мас тац кая лі та ра ту ра”. 
Ну як жа без кніг! Яны і ў тую, 
бох ві цаў скаажэш каў скую па ру, 
тут бы лі ў цэнт ры ўва гі, у глы бо
кай па ша не. Пры ем ную маг чы
масць пра да ста ві лі ўдзель ні кам 
фэс ту гас па да ры аг ра ся дзі бы 
“За ла тая пад ко ва” з Ба ра на віц
ка га ра ё на: каталі на ко нях па 
ма ла дым пар ку. Там пры го жа 
цяг нуц ца да сон ца дуб кі, ка лісь
ці “пры ду ма ныя” “Ля ха віц кім 
вес ні кам” і па са джа ныя з на шым 
удзе лам. А на су праць на тое ха
раст во па зі рае амаль 110га до вы 
во латдуб, “хрос най ма май” яко
га мо жам лі чыць Элі зу Ажэш ку: 
ка жуць, як раз яна яго са дзі ла з 
сяб ра мігас па да ра мі.

У пра гра ме фэс ту знай шло ся 
мес ца й ад кры та му мік ра фо ну. 
Бе ру чы яго, кож ны ах во чы мог 
пра чы таць вер шы, і не аба вяз ко
ва вя до мых паэ таў — свае так
са ма. Удзель ні кі мас тац кай са ма
дзей нас ці ад ва каль ных гур тоў 
“Бе ра гі ня” Да раў ска га і “За ба ва” 
Пад лес ка га СДК ра да ва лі нас 
кан цэрт най пра гра май у флер’
я ноў скіх ка ар ды на тах. Вар та 
яшчэ ад зна чыць і шы коў ны стол 
з па час тун ка мі, які, ве даю, га та
ва лі з усё ду шой біб лі я тэч ныя 
ра бот ні кі: як га во раць, не кні гай 
адзі най…

Удо сталь бы ло шчы рас ці й 
пры вет нас ці гас па да роў ся дзі бы, 
ар га ні за та раў свя та, на тхнен

ня й жа дан ня паў дзель ні чаць 
у ім шмат лі кіх гас цей і, да рэ чы, 
раз ва жан няў на конт бу ду чы ні 
“Флер’ я ноў скіх чы тан няў”. Усе 
сы хо дзі лі ся ў мер ка ван ні: ім — 
быць, пры рас тацьрас ці, імк нуц
ца, як лю бой твор чай за ду ме, да 
вы со кай дас ка на лас ці, бо, як вя
до ма, са праўд най твор час ці без 
гэ та га памк нен ня не бы вае.

І яшчэ пра маё аса біс тае 
ўспры ман не. Ду маю, ла га тып 
фес ты ва лю вар та бы ло б ак тыў
ней ужо сён ня вы ка рыс тоў ваць і 
пра соў ваць, анан са ваць “Флер’ я
ноў скія чы тан ні” за га дзя і ўсі мі 
маг чы мы мі срод ка мі — та ды й 
гас цей у Флер’ я но ве бу дзе знач
на больш. Зда ец ца, бы ло б пры
го жа, каб не за леж на ад фар ма ту 
фэс ту гас цей су стра ка лі ра зам з 
Ген ры хам і Ла ры сай Трац ця ка мі 
так са ма й бы лыя гас па да ры ма
ёнт ка: гэ та ж мо гуць ар тыс ты ў 
воб ра зах па ноў Бох ві цаў ды іх 
лю бі май гос ці Элі зы Ажэш кі. 
А яшчэ ў ме ло дыю “Чы тан няў” 
так і про сіц ца го лас скрып кі, так 
і чуец ца, на прык лад, гу чан не 
зна ка мі та га “Па ла нэ за” Агін ска
га. Кла сі ка, я ўпэў не на, ста не вы
дат наю акаймоўкаю для флер’ я
ноў ска га дзей ства, як і эк скур сія 
па апарт амен тах сядзібы.

…Су бо та, 16 чэр ве ня, вы да
ла ся та кой ла год наю: ха па ла сон
ца, ха па ла ле та, ха па ла на строю 
на лі рыч ную хва лю й на роз дум 
пра по вя зі ча соў. Ша па цен не ліс
то ты на дрэ вах, не за быў ныя па хі 
све жа ско ша най тра вы, цві цен не 
руж ля му ра ва ных сцен ста ро га 
па ла ца — та кі звы чай ны і та кі 
не за быў ны то быў дзень. Дзя куй 
за фэст і яго ар га ні за та рам — біб
лі я тэч ным не прос та су пра цоў
ні кам, а ў доб рым сэн се фа на там 
кні гі, і не раў на душ ным гас па да
рам ка ар ды нат твор час ці ды ша
на ван ня куль тур нагіс та рыч най 
спад чы ны — ша ноў ным спа да
рамгас па да рам Трац ця кам. Дзя
куй усім гас цям, якія ад гук ну лі ся 
на за пра шэн не, на по кліч ма лой 
ра дзі мы.

ВольгаБарадзіна,
га лоў ны рэ дак тар 

га зе ты “Ля ха віц кі вес нік” 
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Генрых Траццяк 
сустракае гасцей
У сядзібе Флер’янова, што ў Ляхавіцкім раёне Брэстчыны, 
адраджаецца традыцыя творчых сустрэч людзей літаратуры, 
культуры, мастацтва, навукі, якую закладвалі больш за сто гадоў 
таму ранейшыя высокаадукаваныя гаспадары

Удзячная публіка 
на “Флер’яноўскіх чытаннях”

Генрых Траццяк – цяперашні гаспадар сядзібы

Таццяна Зелянко і Алена Сідаровіч – гасцінныя бібліятэкаркі

Ларыса Глеб – з Падлесся
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

По тым ад пра ві лі ся мы на 
бе раг во зе ра Ка галь скае (гэ та 
пра даў няя наз ва во зе ра Глы бо
кае, якое ў свой час і да ло наз
ву го ра ду): там бы ло ўра чыс тае 
ад крыц цё рэ зі дэн цыі Віш нё вай 
ка ра ле вы. Па фор ме той па лац 
на гад вае квет ку віш ні, а пяць 
па ко яў — ні бы яе пя лёст кі. По
бач жа ўста ноў ле ны два ка ва ныя 
дрэ вы. На ад ным у вы гля дзе 
ві шань ба чым гер бы га ра доў
па бра ці маў Глы бо ка га, на дру
гім — сця гі кра інудзель ніц фэс
ту. Па блі зу рэ зі дэн цыі так са ма 
й бюст аг ра но ма, се лек цы я не ра 
Ба ляс ла ва Ла пы ра, з са доў яко
га паступова са лод кая зі маў
стой лі вая віш ня рас ся лі ла ся на 
Глы боч чы не. У па са дцы віш нё
ва га са ду паў дзель ні ча лі й прад
стаў ні кі Лат віі, бо ў Глы бо ка га 
ж ёсць у су сед няй кра і не го рад
па бра цім Ві ля ны. За вяр шыў ся ж 
пер шы фэс та дзень эт на дыс ка тэ
кай “У ко ле сяб роў”.

Су бот ні дзень “ВФ” па чаў ся 
ўра чыс тым шэс цем ад пом ні ка 
Віш ні на Цэнт раль ную пло шчу. 
Віш нё вая ка ра ле ва еха ла ў ка рэ
це. Гос ці фэс ту, жы ха ры го ра да 
ў су пра ва джэн ні ба ра бан шчыц, 
фла га нос цаў іш лі да га лоў най 
сцэ ны свя та. На ёй прай шла цы
ры мо нія ад крыц ця фэс ту, свя точ
ны кан цэрт. Ад кры ва ючы “Віш
нё вы фэст”, стар шы ня Ві цеб ска га 
аб лса ве та дэ пу та таў Ула дзі мір 
Ця рэнць еў за ўва жыў, што фэст у 
Глы бо кім з’яў ля ец ца пра рыў ныя 
і бліс ку чым: у 2013м ён уз нік як 
рэ гі я наль ны, а вось ужо й атры
маў ста тус між на род на га.

На га лакан цэр це “Віш нё вае 
су квец це друж бы” гурт “Спад

чы на” вы ка наў тры пес ні: ла
тыш скую “Seіt іr Latvіja”, бе ла
рус кія “Ноч ка цём ная” і “Бе ра гах 
бе лых бус лоў”. Коль кі не за быў
ных ура жан няў у ар тыс таў! “Мы 
спя ва лі на вя лі кай сцэ не, а ўні
зе — цэлая пло шча з гле да ча
мі! — з ра дас цю згад вае Яні на 
Юзэ фо віч. — Ад чу ва лі ра дас нае 
хва ля ван не, ад каз насць, го нар за 
Лат вію, дзе мы жы вём і як бе
ла ру сы за меж жа прад стаў ля ем 
яе на фэс це ў род най Бе ла ру сі. 
Ка лі спя ва лі ла тыш скую пес
ню, то пад пя ва ла ўся дэ ле га цыя 
з Лат віі. А бе ла рус кія вы клі ка лі 
слё зы на ва чах у мно гіх лю дзей. 
З Глы бо ка га мы пры вез лі цу доў
ныя ўспа мі ны, па вет ра Баць каў
шчы ны, до свед вы ступ лен ня на 
між на род ным уз роў ні, но выя 
пес ні ў наш рэ пер ту ар”.

“Віш нё вы фэст” быў ба га
тым на сар дэч ныя су стрэ чы, 
шчы рыя эмо цыі. Га ма на цы я
наль ных кас цю маў, пе сень, тан
цаў, му зы кі яд на ла ў Глы бо кім 
прад стаў ні коў роз ных на ро даў 

і кра і н — пад зна кам твор час
ці й мас тац тва. Пра тое ка заў 
на ім прэ зе за крыц ця фэс ту мэр 
Глы бо ка га Алег Мор хат, уру ча
ю чы яго ўдзель ні кам дып ло мы й 
су ве ні ры. І хоць фэстпра гра ма 
бы ла вель мі на сы ча най, ды ар
тыс ты гур та “Спад чы на” па спе
лі прай сці ся па вя лі кім ра мес

ным кір ма шы, пра дэ гус та ваць 
бе ла рус кія на цы я наль ныя стра
вы й па час тун кі з віш ні на пад
вор ках сель са ве таў Глы боц ка га 
ра ё на. Да рэ чы, два дні фэс ту ў 
кра мах Глы бо ка га не пра да ва лі 
ал ка голь ныя на поі: “су хі за кон” 
у па ру свя та. Яшчэ мы зна ё мі
лі ся з мяс ці нам го ра да, ра бі лі 

фо та се сіі ды збі ра лі роз ныя ўра
жан ні.

Го рад Глы бо кае, што ад зна
чаў ня даў на 600год дзе, тры ва ла 
за ва я ваў ты тул віш нё вай ста лі цы 
Бе ла ру сі, да та го ж го рад на пя ці 
азё рах на зы ва юць бе ла рус кай Ве
не цы яй. Ён пра цяг вае здзіў ляць 
бе ла ру саў і гас цей кра і ны. Ані дзе 
больш, на прык лад, не су стрэ неш 
гэ туль кі бюс таў зна ка мі тых зем
ля коў, як на алеі ў Глы бо кім. Там 
на ра дзі лі ся зна ка мі ты авія кан
струк тар Па вел Су хі (са ма лё ты 
мар кі СУ — гэ та з яго кан струк
тар ска га бю ро), за сна валь нік на
цы я наль най шко лы геа тэх ні кі 
пра фе сар Юры Са ба леў скі, там 
жыў гіс то рык Вац лаў Лас тоў скі, 
бу да ваў хра мы ме цэ нат Юзэф 
Кор сак, пі саў кар ці ны мас так
эт ног раф Язэп Драз до віч, ста віў 
спек так лі па чы наль нік бе ла рус
ка га тэ ат ра Іг нат Буй ніц кі, пра ца
ваў пісь мен нік і жур на ліст Та дэ
вуш Да лэн гаМас то віч, ву чыў ся 
“баць ка су час на га іў ры ту” Элі э
зер БэнІе ху да. А на мяс цо вых мо
гіл ках вы яві ла ся даў няе ся мей нае 
па ха ван не яшчэ ней ка га Фер ды
нан да Мюнх гаў зе на. Глы бач ча не 
ве раць: ён мае род нас ныя су вяз зі з 
тым са мым, са праўд ным ба ро нам. 
Цал кам маг чы ма, што Мюнх гаў
зен і бы ваў у Глы бо кім, бо ёсць 
жа й гіс то рыя пра страль бу віш
нё вай кос тач кай у лоб вы са ка род
на му але ню. Ка ра цей, у Глы бо кім 
уста ля ва лі пом нік Мюнх гаў зе ну! 
А спіс вя до мых зем ля коў па ста
ян на па паў ня ец ца. На прык лад, 
спя вакудзель нік Еў ра ба чан
ня2017 Ар цём Лук’ я нен ка з гур
та Navіband — ро дам з Глы бо ка га, 
там жы вуць яго баць кі.

На ша дэ ле га цыя па кі да ла 
гас цін ны Віш нё вы го рад пад 
пес ні вя до ма га ан самб ля “Бе ла
ру сы” і свя точ ны фе ер верк. Да 
су стрэ чы ў на ступ ным го дзе!

ЖаннаРаманоўская,
кіраўніца Даўгаўпілскага 

Цэнтра беларускай культуры

Па эт, пра за ік з Бе ла ру сі 
Га над Чар ка зян вяр нуў ся 
з па езд кі ва уз бе кі стан

У Таш кен це 7–8 жніў ня пра хо дзі ла 
Між на род ная на ву ко вапрак тыч ная кан
фе рэн цыя “Ак ту аль ныя пы тан ні па вы ву
чэн ні, пра па ган дзе ўз бек скай кла січ най і 
су час най лі та ра ту ры на між на род ным уз
роў ні”. Ся род яе ўдзель ні каў быў і па эт, 
пра за ік з Бе ла ру сі Га над Чар ка зян.

Ура жан ня мі ад таш кенц кіх су стрэч 
пісь мен нік дзе ліц ца з чы та ча мі “Го ла су 
Ра дзі мы”.

—Ганад Бадрыевіч, у Ташкенце,
мусіць,пачатакжніўнявыдаўсяяшчэ
болей гарачым,чым звычайна?Гэта
я мяркую па жнівеньскай спякоце ў
Беларусі…

— Так, вель мі го ра ча там: ня звыч
на для мя не на ват, ча ла ве ка, які вы рас 
на Каў ка зе, у Ар ме ніі. Ды ра та ва лі вя чэр
няя пра ха ло да, цень ад дрэ ваў. Таш кент 
ця пер — вель мі зя лё ны го рад.

—Удалосяпаблукацьпаім?Можа
прайшлісявытымісцежкі,якіміўчас
Вялікай Айчыннай вайны хадзіў па
сталіцыУзбекістананародныпясняр
БеларусіЯкубКолас?

— На жаль, ма ла што ад крыў я для 
ся бе ў го ра дзе, акра мя гас цін нас ці ўзбе

каў, уз бек скіх лі та ра та раў, Са ю за пісь
мен ні каў гэ тай цёп лай і та ва рыс кай 
у стаў лен ні да Бе ла ру сі кра і ны. Быў жа 
я ў Таш кен це ўся го два дні. Пас ля адзін 
дзень кан фе рэн цыі пра хо дзіў у Са мар
кан дзе — вось там я па лю ба ваў ся ста ра
даў няй ар хі тэк ту рай. Ура жан ні — са мыя 
най леп шыя ад зна ём ства з пом ні ка мі 
даў ні ны. Да рэ чы, я ж і бу даў нік са ста
жам, та му мо ва ста ра жыт ных дой лі даў 
мне не чу жая. Быў я ў вя лі кім за хап лен
ні ад май стэр ства ра мес ні каў, бу даў ні коў 
мінулых ста год дзяў. Аба вяз ко ва на пі шу 
пра су стрэ чу з Са мар кан дам верш, на кі
ды пэў ныя па спеў зра біць.

—Дачагояшчэўдушывашайабу
дзіўсяінтарэс,штопасляпаездкі,мяр
куеце,знойдзеадлюстраваннеўновых
творах?

— Ха це ла ся б рас ка заць пра ву лі цу 
Яку ба Ко ла са ў Таш кен це. Ве даю, што 
да ві зі та Прэ зі дэн та на шай кра і ны, які 
бу дзе ў хут кім ча се, уз бе кі рых ту юць 
і ўста ля ван не ў го ра дзе і бюс та Яку ба 
Ко ла са. Пры ем на, што пра на ша га Пес
ня ра па мя та юць у Таш кен це. Да рэ чы, з 
Уз бе кі ста нам звя за ны так са ма й лё сы 
ін шых бе ла рус кіх лі та ра та раў. У час Вя
лі кай Ай чын най вай ны ў Таш кен це жы
лі, пра ца ва лі Эдзі Аг ня цвет, Мі хась Мо

дэль. На мно гія дзе ся ці год дзі звя за лі сваё 
жыц цё з Уз бе кі ста нам кры ты кі, лі та ра ту
раз наў цы, паэ ты, пе ра клад чы кі Ар кадзь 
Мард віл ка, Сця пан Лі ха дзі еў скі. Мож на, 
як ка жуць, па ка паць і яшчэ — па цяг не, 
па да ец ца мне, на грун тоў ную ма на гра
фію пра бе ла рус каўз бек скія лі та ра тур
ныя су вя зі.

—Будземспадзявацца,штозчасам
янайз’явіцца…

— Я ра ды, што кан фе рэн цыю, у якой 
пры маў удзел і вы сту паў з дак ла дам, ві
та ла на ша бе ла рус кае Мі ніс тэр ства ін
фар ма цыі. Да рэ чы, ужо ў дні ра бо ты аў
та ры тэт на га пісь мен ніц ка га й на ву ко ва га 
фо ру му гэ тае пры ві тан не бы ло на дру ка
ва на ў не ка то рых га зе тах Уз бе кі ста на.

—Зкімдавялосяпазнаёміццаўчас
працыканферэнцыі?

— Най перш, вя до ма, з уз бек скі мі 
пісь мен ні ка мі. Шмат хто з іх, а ў пер
шую чар гу на род ны пісь мен нік Уз
бе кі ста на Му ха мад Алі, згад ваў свае 
ра ней шыя ста сун кі з бе ла рус кі мі лі та
ра та ра мі. У пры ват нас ці, з на род ным 
паэтам  Бе ла ру сі Ры го рам Ба ра ду лі ным. 
Ра ды, што па зна ё міў ся з пісь мен ні ка мі 
з Ка рэі — Ін гам Ен гам О, Та джы кі ста
на — Ні зо мам Ка сі мам, Ін дыі — Ша хі
дам Тас ле мам… Бы ла ў мя не ка рыс ная 

гу тар ка з стар шы нёю Са ю за пісь мен ні
каў Уз бе кі ста на Сі ра жыд дзі нам Сій і дам. 
Ён ска заў, у пры ват нас ці, што за про ша ны 
на Дзень бе ла рус ка га пісь мен ства ў Іва
на ва. (Ра ён ны цэнтр у Брэсц кай воб лас ці, 
да 1940 го да — Янаў. І ця пер чы гу нач ная 
стан цыя там, на лі ніі БрэстПінск, мае 
наз ву ЯнаўПа лес кі. Ста лі цай сё лет ня га, 
юбі лей на га, двац цаць пя та га ўжо Дня бе
ла рус ка га пісь мен ства го рад бу дзе 2 ве
расня. Свят ка ван не прой дзе ў тэ ма тыч
най плы ні Го да ма лой ра дзі мы. — Рэд.). 
Мой па ва жа ны ка ле га, да рэ чы, па абя цаў 
аба вяз ко ва пры ехаць у Бе ла русь. Агля
да ю чы ў дум ках вы ні кі ванд роў кі, ма гу 
мер ка ваць: су стрэ чы з уз бек скі мі ка ле га
мі, тыя ўра жан ні, што я атры маў у Таш
кен це, па спры я юць па шы рэн ню, па глыб
лен ню бе ла рус каўзбек скіх лі та ра тур ных 
су вя зяў у ця пе раш нім ча се.

ГутарыўСяргейШычко

Пад зоркамі Ташкента
з далёКіХ дароГ

Беларусы з Даўгаўпілса на ад крыц ці фес ты ва лю Віш нё вай ка ра ле вы

Лі лія Во ра на ва ў кас цю ме “Зім овая віш ня”

Ганад Чарказян у Ташкенце

Сяброўства – з песнямі


