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Іван Ждановіч

Хоць інтэрнэт — хутчэй
засамыялёгкіяногі,аднакжы
выхзносінаў,сяброўскіхпоціс
каўрук,сонечнайаўрысуполь
нагасвята,вядомаж,ісучасныя
ІТтэхналогіінезаменяцьніко
лі. Шчыра зайздрошчу тым,
хто рэальна пабываў, душой і
целам, на свяце ў палескім го
радзеІванаве,якіназываўсяра
ней так прыгожарамантычна:
ЯнаўПалескі.Зякім,дарэчы,і
ўмянекалісьціз1970х,сашко
лы яшчэ, зладзіліся надзвычай
высокія, паэтычныя стасункі:
нават вершы прысвячаў дзяў
чыне,штотамжыла…Глядзеў
тэлерэпартажысасвята,чытаў
душэўныятэкстыкалег.Цэлую
стужку здымкаў з цікавасцю
разглядваўнасайцепінскайга
зеты “Полесская правда”: там
ёсцьвялікіфотарэпартаж.

Радуе,штоўсётакгожатво
рыцца на зямлі нашай, цёплай
і прыветнай.У сонцы, у плыні
народных традыцый у падноў
леных гарадах штогод раска
шуецца Свята роднага слова.
Нагадаю: Дзень беларускага
пісьменства традыцыйна мы
адзначаем у першую нядзелю
верасня. Сёлетняе, 25е ўжо

рэспубліканскае свята, ладзіла
ся2 верасняўбеларускай глы
бінцы, на Палессі. Але ж так
склалася,штожывыяўражанні
ад незабыўнага свята паехалі
адтуль нават у далёкі Кыргыз
стан. І ў тым я ўпэўнены, бо
нашу рэдакцыю перад самым
адлётамуБішкекнаведаліпава
жаныягосці:публіцыст,журна
лістТалантбекДжумабаеўіКа
ленСыдыкава.Уапошняйшмат

знакавых рэгалій: Кален Сул
тангазіеўнанетолькінамесніца
дырэктараДзяржаўнайкніжнай
палаты Кыргызстана, пісьмен
ніца,заслужаныдзеячкультуры.
ЯнажіакадэмікГрамадскайака
дэмііМанас,ганаровыпрафесар
Кыргызскагадзяржуніверсітэта
імяАрабаева.

Нувосьжалёс!..У“Звяздоў
скім”калідорыДомапрэсыбачу
калегу Аляксея Чароту, з ім—

двое: госці. Па знешнасці — з
Азіі.О,землякіАйтматава!Пра
беларусаў што ў Бішкеку чулі,
каго ведаюць? Узгадалі тут жа
і Аляксандра Шута, кіраўніка
беларускай суполкі “Світанак”,
і спявачкуЮлію Руцкую: у яе
беларускія родавыя карані, да
тагожпрыгожаспяваеінакыр
гызкаймове.Восьбы, кажам, і
Юлію з гастролямі — у Бела
русь!➔ Стар. 3 
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Быхаўскія 
карані

Антона 
Шкаплерава

   Стар. 6

Літаратурнае 
пабрацімства: 

Беларусь–Расія
   Стар. 3

Дзякуючы ўдзельнікам з розных краін пра Дзень беларускага 
пісьменства ведаюць далёка за межамі Бацькаўшчыны

прасваювялікуюлюбоўда
малойрадзімы
гаварылінасвяточнай
вечарынебеларусы
даўгаўпілса

Адзначаць Дзень незалеж
насці Беларусі — наша добрая
традыцыя.Ісёлета3ліпенясяб
рыБеларускагакультурнаасвет
ніцкага таварыства “Уздым”
сабраліся ў Цэнтры беларускай
культуры (ЦБК) на вечарыну,
прысвечануюмалойрадзіме.Гэ
таятэма,дарэчы,асвятляесёле
тамногія нашы імпрэзы, бо, як
вядома,2018ыўБеларусі—Год
малойрадзімы.

Памятаеце знакамітыя радкі
з вершаГенадзяБураўкіна,што
сталіпесняю:“Акалінеспяваць
абРадзіме,/Дыкнавоштанаогул
спяваць?” Многія пісьменнікі,
мастакі ўслаўлялі свой родны
кутутворах.Успаміныпрамяс
ціны,пралюдзей,сяродякіхмы
нарадзіліся,рабіліпершыякрокі,
дзепрайшлодзяцінства,грэюць
нас праз усё жыццё. Вось і кі
раўніцаЦБК і “Уздыма”Жанна
Раманоўская, адкрываючы веча
рыну,спачаткупавіншавалаўсіх
са святам: Днём незалежнасці
Беларусі. А потым, нагадаўшы
праГодмалойрадзімынаБаць

каўшчыне,прапанавалапрысут
нымзгадаць,расказацькожнаму
пра свой родны куток, пра па
дзеідыўспаміны,зімзвязаныя.
Кабзручнейбылоарыентавацца
на мясцовасці, была на свяце й
дошказкартайБеларусі.Кожны
выступоўцамогнаёйзнайсці,па
значыцьсваеродныямясціны—
спецыяльнымі рознакаляровымі
сцяжкамі. Як аказалася, больш
заўсёўДаўгаўпілсежывебела
русаў,штомаюцьродавыякарані
зВіцебскай дыГродзенскай аб
ласцей. І гэта зразумела: якраз
тыя мясціны бліжэй да горада.
➔ Стар. 4
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мінск,сустракай!
каліўкосмасезагадваеш
жаданне,тоназямліяно
абавязковазбываецца

На пачатку мая 2018га па
інтэрнэце  пайшоў гуляць фота
здымакрасійскагакасманаўтаАн
тонаШкаплерава.Удзельнік55й
доўгатэрміновайэкспедыцыіМіж
народнайкасмічнайстанцыінапі
саў у Twіtter: “Минск, встречай!
Мыпролетаемнадтобой…”.Раіў
паказацьфотамінчанам.Глядзім
тут:https://twіtter.com/anton_strey/
status/991675528745816065 Для
гісторыі занатавана, калі здымак
зроблены:“6:47–2мая2018г.”.

Цяперпрагорадведаезначна
большлюдзей,штозвязаліжыц
цёзкосмасам:з9па15верасняў
МінскупраходзіцьXXXІМіжна
родныкангрэсАсацыяцыіўдзель
нікаў касмічныхпалётаў.Вітаю
чы ганаровых гасцей, Прэзідэнт
АляксандрЛукашэнказаўважыў,
штоМКСз’яўляеццаўзорамвы
будоўвання партнёрскіх і дзела
вых адносін паміж дзяржавамі
і народамі. На яго думку, гэта і
яскравыпрыкладзкосмасунам,
зямлянам, як трэбажыць у цес
нымсвеце,якіхуткаразвіваецца,
узгодзенакарысцьусіхнародаў.

СяродудзельнікаўФорумуў
тэлерэпартажыяпабачыў іАн
тонаШкаплерава.Ёнбыўіўліку
12касманаўтаўзРасіі,Швецыі,
Германіі ды ЗША, што сустра
каліся 12 верасня са студэнта
мі Белдзяржуніверсітэта. Як
бачым, збываецца жаданне (ці
пажаданне?)АнтонаМікалаеві
ча,этнічнагабеларуса:гасцінна
сустракаеМінск,зямляпродкаў
свайгосына,штотройчыпады
маўсязБыхаўшчыныдазор.

Працягтэмынастар.6.

каРыСныдоСвед

Сцяжкі на карце 

Ад Янава-Палескага
да Ісык-Куля

Святочнае шэсце ў Іванаве. На харугвах — гербы і назвы гарадоў,
што раней былі сталіцамі Дня беларускага пісьменства

Сцяжкамі на карце Беларусі пазначаюцца родныя мясціны

З юбілеем,
“Уздым!”:

суполцы 
з Даўгаўпілса

25 гадоў
  Стар. 4-5Уздым – 25!
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Іван Ждановіч

Такія кнігі, як у Васіля
Іванавіча, можна параўнаць з
чароўнымі люстэркамі. Яны
даюць магчымасць высвеціць,
лепш разледзець малавядо
мыя, прыхаваныя рысы бела
рускага характару. Адна спра
ва — літаратура мастацкая:
там і дадумацьможна, выбуда
ваць вобраз, нешта ўзмацніць,
штосьціпрыхаваць.Атут—па
дагрэтая настальгічным агнём
дакументалістыка (боПіцер—
неМатырына…).Гэткаенарод
наекраязнаўства.Уасцярожна
далікатнае сіло апісальніка
трапляюць не толькі важныя
“птушкі”,якіяпадаліўжоголас
наўвесьсветціхайсабетолькі
ў Беларусі, але й непрыкмет
ныя, на першы погляд, самыя
простыявясковыялюдзі.Алеж
таксама—зхарактарамі!..Пра
тоетрохідалейбудзезгадка.

“Роздумья”, з націскам
нао—дыялектнаесловазВу
шаччыны. Гэта ж і назва трэ
цяй ужо кнігі, якую Васіль
Шалак напісаў і прэзентаваў
на Бацькаўшчыне пад час
нядаўняй літаратурнай вечары
ны.Праранейшыянашагазета
пісала:кніга“Отех,ктомнедо
роги”выйшлаў2016м,зборнік
на беларускай мове “Роздумы
на вясковай лаўцы” — летась.
МызбіралісяйвыехацьуМаты
рынапрадэгуставацьзнакамітыя
клёцкіздушамі—праякіянаш
няштатныаўтарвельмідушэўна
пісаўу“ГоласеРадзімы”дыўра
нейшайкнізе“Роздумынавяс
ковай лаўцы”. Запрасіў мяне ў
Вушачы на прэзентацыю, што
праходзіла ў цэнтральнай ра
ённай бібліятэцы 15 жніўня, і
нагэтыраз.Алеж—далекава
та,рабочыдзень,графік,рэдак
цыйны канвеер…Не склалася.
Празколькідзёнятэлефанаваў
яму ў Матырына. Палкоўнік
запасу гаспадарыў на сядзібе
ў сястры Аляксандры: зрабіў,
казаў,драбіны(таклесвіцутам
называюць — то можа яблыкі
абіраць?), рамантаваў варотцы
калітку, а таксамаплот і лаўку.
Аштозалаўка?“Нукабдзебыло
пасядзець,— патлумачыў.—
Тутаўталаўкаўвёскудваразы
натыдзеньпрыязджае,толюдзі
абавязковасадзяцца,каліяеча
каюць—чалавекможапа6–7”.
За клопатамі не было часу й
парыбаліць: хіба што здалёк
на возера паглядзеў. Праўда,
суседкарасятакіспаймаў, іся
стрыцапрацавітагабратагосця
смажанайрыбкайчаставала.

Кнігу Васіль Шалак выдаў
немалую:374старонкі.Янапра
жыхароўвёскі,яегісторыю,ра
нейшаежыццёбыццё—павод
леаповедаўстаражылаў.Ураз
мовеказаў:выкарыстоўваўяшчэ
як раённую кнігу “Памяць”,
так і кнігу “Вяртанне” вядома
га земляка Рыгора Барадуліна.
Я потым знайшоў у нэце: там
суаўтарам класіка быў вядомы
фатограф Валянцін Ждановіч,

выйшлакнігаўМінскуў1988м.
На жаль, піцерцу не трапляў
пакуль у рукі зборнік Рыгора
Барадуліна “Сама пайду даро
гаю, голас пашлю дуброваю.
Песні матчыны з Вушаччыны”
(Мінск, 2005), што выйшаў
у серыі “Скарбы беларускай
літаратуры й фальклору”. З
анатацыі вынікае: гэта “ня
стомны праваднік па фалькло
рыроднайдлянароднагапаэта

Беларусі Вушаччыне. Абрада
выя песні, напеўкі, смяшынкі
казытушкі: шчымлівыя й
гуллівыя, дасціпныя й кала
рытныя,сціплыяйскаромныя.
Сабраныя за бяседным ста
лом—памяцідыўдзякімаме
паэта й крэўнікам, якія праз
вякіпранеслікрывіцкаесло
ва, неўміручае сваёй паган
скайшчырасцю”.

Дык вось, пра харак
тары вяскоўцаў з Вушач
чыны… Якраз у гэтым
барадулінскім зборніку,
штоёсцьіўнэце,знайшоў
ятонкаеназіраннепадна
звай “Гонар даражэй”.
Не ўтрымацца — пра
цытую з захаваннем уся
го каларыту аўтарскае
мовы: “Вушацкім рыбакам зь
невялікае арцелі прапанавалі
разводзіць і лавіць люгашак.
Самалёт мусіў адвозіць жывы
далікатэсажуФранцыю.Умо
крым мосе. Сьвежанькіх. Цана
была прапанавана добрая. Зда
валася,штотыя,хтопрапановы
такое ня меў, пазелянеюць ад
зайздрасьці зеляней за люга
шак. Ды рыбакі сказалі савец
кае “не”, як тым падпальшчы
камвайны.Яшчэаракаўкудыні
йшло.Ідзядыйпрадзедыбылі
рыбакамі, а нежабаловамі. Го
нардаражэй”.Характар!

У 2013м пабачыў свет і
“Вушацкі словазбор Рыгора
Барадуліна”— яго ўклала На
талля Давыдзенка. Самыя най
лепшыяпраяговодгукіўнэце:
“Гэта не проста дыялектыч
ны слоўнік з радзімы Рыгора
Барадуліна. Гэта па сутнасці
поўнае апісанне жывых тра

дыцый цэлага беларускага ра
ёна з асобнай “вушацкай”, як
кажа дзядзька Рыгор, культу
рай.Укнізесабранаамальусё:
пачынаючы ад традыцыйных
“вушацкіх” імёнаў, заканчва
ючы падрабязным апісаннем
страў мясцовай кухні, святка
вання народных і рэлігійных
святаў.Адметнаярысакнігі—
поўная адсутнасць цэнзуры,
што робіць мову яшчэ больш

жывою. Сам паэт казаў, што
гэтасамаягалоўнаякнігаўсяго
ягожыцця,пісацьякуюёнпачаў
яшчэўдзяцінстве”.

Спадзяюся,іВасільІванавіч
атрымае немалую асалоду,
паслухаўшы, пачытаўшы зем
ляка Рыгора Іванавіча. Сам
жа піцерац, казаў, быў вельмі
ўсхваляваны, калі фальклорны
гурт “Матырынская спадчына”
(а ім кіруе, у ім спявае Аляк
сандраРудзёнак,ягонаясястра)
спяваў на прэзентацыі песні з
роднай старонкі, у тым ліку і
“У полі тры садочкі”. “Потым
я кажу: а давайце заспяваем
ваенную песню, прысвечаную
перамозе,— згадвае цёплы
момант з прэзентацыі Васіль
Іванавіч.—Яжяераспяваў,калі
быў курсантам у Ленінградзе,
у ваенным вучылішчы. Аляк
сандра Іванаўна мая то адра
зу здагадалася: гэта “Солнце

скрылось за горою”. Пачына
ецца вось так: “Солнце скры
лось за горою,/ Затуманились
речные перекаты,/ А дорогою
степною/ Шли с войны домой
советские солдаты”. Сястрыца
запявала, я ж вёў партыю бэк
вакала…Івельміхорашаўнас
атрымалася!”

Публікацыі ў нэце пас
ля прэзентацыі кнігі “Розду
мья” нагадваюць, што Васіль

Іванавіч працуе ў Санкт
Пецярбургскай грамадскай
арганізацыі ветэранаў вай
ны, пенсіянераў, інвалідаў
працы, узброеных сіл і
праваахоўных органаў.
Дзмітры Раманоўскі,
галоўнырэдактармясцовай
газеты “Патрыёт”, падаў
цёплыартыкулпрападзею
ў нумары за 24 жніўня.
Калега мой, дарэчы быў
на ўсіх трох прэзентацы
ях: першая праходзіла ў
Матырынскім сельскім
Доме культуры, другая
ўжо ў райцэнтры, як і
трэцяя. Дзмітры адзна
чае, што якраз сёлет
няя прайшла ў цёплай
сяброўскай атмасферы,

а пісьменніка віншавалі адразу
два намеснікі старшыні рай
выканкама: Алена Пашковіч
і Валянціна Хамёнак. Апош
няя, дарэчы, сама жыхарка
Матырына, і пра яе пішацца ў
кнізе, “бо ў ёй адлюстравана
жыццё некалькіх пакаленняў
землякоўнапрацягустагоддзя”.
Валянціна дзякавала Васілю
Іванавічузацудоўныпадарунак
землякам, жадала далейшых
творчых поспехаў. Да таго ж
намеснікі старшыні ўручылі
аўтару падарункі ад імя раён
ныхуладіраённайарганізацыі
грамадскага аб’яднання “Белая
Русь”.

Пратое,штоВасільІванавіч,
хоць і жыве цяпер у Санкт
Пецярбурзе, ды вельмі глы
бока пусціў карані на роднай
зямлі, казала на прэзентацыі
Алена Пашковіч: “Калі чытаеш
“Роздумы на вясковай лаўцы”,

то разумееш: нічога з падзей
дзяцінства не прайшло міма
аўтара. Цяпер жа, з вышыні
гадоў, калі чалавекможарабіць
іфіласофскіявысновы,янызна
ходзяцьадлюстраваннеўпрозе,
простай ізразумелай—яксамі
ягоземлякі, героітвораўВасіля
Шалака”. Зямлячка заўважыла,
штоўнекаторыхтэкстахВасіля
Іванавіча ёсць глыбокія развагі
аб вечных каштоўнасцях, і што
кнігі яго папулярныя на Ву
шаччыне. Пра тое, дарэчы, уз
гадала і Галіна Кашненка, якая
да нядаўняга часу працавала ў
Плінскайбібліятэцы: змоманту
паступлення“Роздумаўнавяско
вай лаўцы”, казала, кнігу нават
не паспелі паставіць на паліцу
для навінак. Яе забралі чытачы
адразу са стала! І потым доўгі
часянапростапераходзілазрук
урукі.Яножінядзіўна,богэтая
кніга,падсумавалабібліятэкарка,
ёсць своеасаблівая хронікамся
цовага сялянскага жыцця. А ў
вобразах былых аднавяскоўцаў,
якіявыпісаўВасільІванавіч,ма
тырынцыйжыхарыіншыхвёсак
могуць пазнаць сябе, суседзяў,
знаёмых.

СамВасільІванавічрасказаў
напрэзентацыяі,штопадштур
хнуў яго пісаць трэцюю кнігу
помнік землякам, якія загінулі
падчасВялікайАйчыннайвай
ны. На ім выбіты прозвішчы,
ініцыялы сямі дзясяткаў люд
зей. “Хто яны? Людзі майго,
ужо немаладога пакалення, і
то ўспомняць добра калі пало
ву — сваіх родных, бацькоў,
суседзяў…—разважаўаўтар.—
А моладзь? На жаль, мясцовы
хлопцы й дзяўчаты ведаюць
можадвухтрохсаспісугерояў,
бо, па маім разуменні, кожны,
хтоаддаўжыццёзаРадзіму—
здзейсніў подзвіг. Гэтым сло
вам,дарэчы,можнажназвацьі
працупасляваенныхгадоў,калі
тыя,хтозастаўсяжыцьупекле
вайны,падымалігаспадарку.Да
таго подзвігу далучыліся жан
чыны,дзеціваеннагапакалення,
маеравеснікі, якія замест таго,
кабісцівучыцца,дапамагаліда
рослым.Аколькіталентаўмаг
лобраскрыцца,калібуіхбыла
матэрыяльнаямагчымасцькро
чыцьдалей…”

Вось і стараўся Васіль
Іванавіч, пішучы свае роз
думы, прыгадаць, “пакінуць
для гісторыі” як мага больш
вяскоўцаў. Так своеасаблівая
“Кніга памяці” Матырына
ўрэшце атрымалася: пра тое
казалінапрэзентацыістаршыня
сельвыканкама Міхаіл Хоміч,
настаўнікгісторыіУладзімірХа
мёнак,старшынярайаб’яднання
прафсаюзаў Марыя Шаўчэнка.
Ды і сяброўкі, родныя Васіля
Шалака з гурта “Матырынская
спадчына”.Пра значнасць пра
цы аўтара для гісторыі вось
што казаў начальнік аддзела
ідэалагічнайработы,культурыі
пасправахмоладзірайвыканка
маВіктарКотаў:“Гэтаякніга—
ужогатоваясхемакраязнаўчых
даследаванняўдляіншых.Уёй
паказаныбытканкрэтныхлюд
зей”. Васіль Іванавіч, казаў
супрацоўнік райвыканкама,
пакінуў вечны след аб сваёй
малой радзіме: пройдуць гады,
разбурацца будынкі, адыдуць
пакаленні,— а кнігі, як і песні
“Матырынскай спадчыны”, за
стануццанавякі.Якпомнікзем
лякам,якдухоўнаякаштоўнасць
нетолькіМатырына—усёйВу
шаччыны.

Васіль Шалак і артысткі з фальклорнага гурта “Матырынская спадчына” 

На Ушаччыну –
з сыноўскім паклонам
Піцерскі беларус Васіль Шалак выдаў і прэзентаваў на Бацькаўшчыне
ўжо трэцюю кнігу, прысвечаную землякам з вёскі Матырына ды яе ваколіц



3Голас Радзімы  чацвер, 13 верасня, 2018 кола дзён
кантакты

Літаратурнае 
пабрацімства:
Беларусь – Расія

Ад Янава-Палескага да Ісык-Куля
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 

Згаджаюцца:Юля ж адна з вядомых
спявачакКыргызстана.МаглабінаСвяце
беларускагапісьменствапаспяваць—урэ
пертуарыёсцьпеснібеларускія.Цудоўная
ідэя—длянаступныхсвятаў:шаноўныя
арганізатары,запрашайцеўгосціталенаві
тыхбеларусаўзамежжа!Кабпаказаць,які
вялікідыпрыгожынашБеларускіМаця
рыкусвеце.Тымчасамзгаворкізаўважаю:
мужчынацудоўнавалодаерускаюмовай.
“Нуякжа інакш:вучыўсяўЛенінградзе
нажурналіста,у84мзакончыў”,—тлума
чыць.Імыўжорухаемсяў“штабкватэру”
“ГоласуРадзімы”—бояж,хоцьібеларус,
таксаматамвучыўся,іжылімынаватзкір
гізамТалантбекамДжумабаевымуадным
інтэрнаце:наНоваІзмайлаўскімпраспек
це,16/1.Цеснысвет!

Кален іТалантбекпілі каву, згадвалі
пра незабыўнае свята ў Іванаве, якое іх
падобрамуўразіла,прасвойудзелутра
дыцыйным ужо міжнародным круглым
стале “Мастацкая літаратура як шлях
адзін да аднаго”. Творцы як з Беларусі,
так і зЛітвы,Латвіі,Расіі,Украіны,Ка
захстана,Кыргызстана,Узбекістанаіна
ватЭквадорагаварылісёлетапраглаба
лізацыюінаднацыянальнаеўлітаратуры.
Многія занепакоены:працэсы глабаліза
цыіпранікаюцьіўпрыгожаепісьменства,
вядуцьдаспрашчэння, збядненнянацы
янальныхлітаратур.“Абмяркоўваліваж
насцьперакладаўнаіншыямовытвораў
маладых аўтараў, якім так патрэбны та
коепрызнаннеіўвага,—чытаему“Звяз
дзе”.— Не засталося паза разглядам і
тое, як прымусіць маладое пакаленне
большчытацьіўвогуле:ціварта?Мадэ
ратарамкруглагасталавыступіўМіністр
інфармацыі Беларусі Аляксандр Карлю
кевіч.Добратое,штоДзеньпісьменства
й міжнародны круглы стол крочаць па
краіне,штогодладзячысяўрозныхгара
дах, адзначыўён.Тое,дарэчы,станоўча

ацанілі таксама ўдзельнікі дыскусіі.Мі
ністрпадзякаваўвыдавецтву“Мастацкая
літаратура”,якоеспецыяльнадакруглага
сталападрыхтавалалітаратурнамастацкі
альманах“Сугучча.Беларусь—Расія”.

Ладзіўся ж круглы стол, як вынікае з
публікацый“Святавысокайпавагідасло
ва”ды“Кабжывоесловагучала”ў“Звяз
дзе”,уВарацэвічах,уРаённыммузейным
комплексеНапалеонаОрды.УплыніСвя
тапрайшлаінавуковапрактычнаяканфе
рэнцыя “Іванаўскія чытанні”, фінал Рэс
публіканскага творчага конкурсу юных
чытальнікаў“Жываякласіка”.НуаўДом
прэсы, у нашыкалідоры госці зКыргыз
стана трапілі зЯнаўПалескага ўжо3 ве
расня:уМінскупавынікахсвяталадзілася
прэсканферэнцыя.На ёй, у прыватнасці,
Талантбек Джумабаеў заўважыў: ва ўсіх
краінах,адякіхбыліўдзельнікінакруглым
стале, цікавяцца выдавецкай сістэмайБе
ларусі.Многімімпануе,штоёсцьунасвя
лікаяпляцоўкадляпублікацыйувыглядзе
літаратурнамастацкіхчасопісаў—неўсе
краінытакоемаюць.Прытымпісьменнік
АлесьБадакадзначыў:круглыстоллітара
тараўвыйшаўдалёказамежылітаратуры.

Гэтанепростаўжоаднаразоваемерапры
емства, але прадуктыўная размова, якая
мае пэўныя творчыя й практычныя на
ступствы.АСвятланаВоцінава, галоўрэд
часопіса“Маладосць”,згадвалаэмацыйны
фонімпрэзы.Казала:зносіны,сяброўства
йдзелавыякантактыладзяццайпадчассу
меснайпаездкіззамежнікамінааўтобусе
панашайБацькаўшчыне,укулуарах.

Цалкам пагаджаемся са Святланай!
Восьіўнасразмоваўрэдакцыібыла,як
кажуць, без гальштукаў— і таму шчы

раю,даверліваю.МызТалантбекамхут
ка знайшлі ўнашымстудэнціммінулым
агульныхзнаёмых,сяродіхіталенавітых
асецінскіххлопцаўВалерыяТаказава(ця
пер—прафесар,доктарфілалагічныхна
вук)іБарысаХазіева(ён—паэт,дэканфа
культэтаасяцінскайфілалогіі,з1988года
выкладае ўПаўночнаАсяцінскімдзярж
універсітэце).Гэтаіпісьменнік,заслужа
ны дзеяч культуры Рэспублікі Мардовіі
МікалайГалянкоў,якімаетворчыінтарэс
даБеларусі—МікалайБарысавіч,дарэ
чы, днямі святкуе 60годдзе: віншуем!
ЗгадалітаксамабратаісяструВаласецкіх,

штовучылісязнамі:яны—зсям’іжурна
лістаў,родамзбеларускагагорадаБарыса
ва.Ігарвучыўсясамнойнааднымкурсе
(выпуск1982года),Лана—малодшаяга
дынадва.ТакштоБеларусь,якбачна,для
Талантбекаўжодаўнонечужая.

Мяркую,убеларускіхчытачоўбудзе
яшчэмагчымасцьпазнаёміццазтворчас
цю Кален Сыдыкавай. Да нашай муж
чынскай размовы яна зрэдку падключа
лася. Згадала, у прыватнасці,што якраз
угэтуюжпару,напачаткувосені,з2па
8верасня,уКыргызстане,назнакамітым
горнымвозерыІсыкКульпраходзяцьужо
трэціяСусветныягульнікачэўнікаў.Тро
хірасказала,якоегэтаўнікальнаесвята,і
шточатырыпрадстаўнікіБеларусітакса
манаіхпаехалі.Праштопішасваеапа
вяданні?“Пражыццё…”—усміхнулася
крыхупрытомленаяКаленСултангазіеў
на.Датагожёйчастадаводзіццаездзіць,
удзельнічаць у рознага роду імпрэзах,
круглыхсталах—восьякінагэтыраз.
Дарэчы,каліяпотымвыйшаўправодзіць
гасцейдыпадхапіўукалідорыяедарож
ную сумку, кілаграмаў звыш дзесяці,
то пераканаўся: кіргізкі паранейшаму
цудоўнаадаптаваныядакачавогажыцця!

ПраБеларусь,нашДзеньбеларускага
пісьменства, мяркую, пойдзе добрая па
галоска і да Эквадора (былажа і адтуль
пісьменніцаДавінаПасас), і да ІсыкКу
ля. У якім ёсць, сцвярджае Вікіпедыя, і
заліў, названы імемпадарожніка, даслед
чыкабеларуса Пржавальскага. Між тым
неўсеведаюць:дзедМікалаяМіхайлаві
ча—КузьмаФамічПржавальскі—быў
шляхціцам,нарадзіўсяйжыўувёсцыСку
ратава(цяперВіцебскіраён)—тамібыло
“родаваегняздо”Пржавальскіх.Цяпергэ
та—ВоранаўскісельсаветВіцебскагара
ёна.ТакштошляхізБеларусідаІсыкКуля
даўноўжопракладзены—вартаіхтолькі
разгледзець, расчытаць ды расказаць пра
тоечытачамБеларусійКыргызстана.

Ганаровымі гасцямі на гэ
тай рабочай сустрэчы былі су
старшыня Праўлення Міжна
роднага фонду гуманітарнага
супрацоўніцтва, Спецыяльны
прадстаўнікПрэзідэнтаРасііпа
міжнародным культурным су
працоўніцтве Міхаіл Швыдкі,
шэфрэдактаргазеты“Союз.Бе
ларусь—Россия”ВольгаГера
сіменка,сакратарпраўленняСа
юзапісьменнікаўРасііМікалай
Пераяслаў,выканаўчыдырэктар
МФГС Анатоль Іксанаў, стар
шыня ФНКА “Беларусы Расіі”
Сяргей Кандыбовіч. Дыскусіі
насілі досыць творчыхарактар.
Папершае,удзельнікамкругла
гастала,прысвечанагаразгляду
традыцыйузаемнагаперакладу,
былопраштопагаварыцьпавы
нікахработызачас,якіпрайшоў
змінулайсустрэчы—тоебыло
роўна год назад. ЮрыйШчар

бакоў, які ўзначальвае Астра
ханскуюабласнуюарганізацыю
Саюза пісьменнікаў Расіі, прэ
зентаваўкнігуўласныхперакла
даўбеларускайпаэзіі.Народны
паэт Татарстана Рэнат Харыс
прывёз уМаскву зборнік бела
рускайпаэзіінататарскаймове.
КнігавыйшлаўКазані.Расійскі
празаікАленаТулушава прадэ
манстравала толькі што выда
дзенуюкнігусваіхапавяданняў
пабеларуску. Перакладчык —
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Бе
ларусіУладзімірСаламаха.

А падругое, у сістэме бела
рускарасійскіх літаратурных
адносіннасучаснымэтапевыбу
даваласястройнаясістэма.Знай
шласяў гэтай сістэме і ўвагада
традыцый,таго,шторабіліраней.
Як прыклад — Выдавецкі дом
“Звязда”ўзнавіўстасункізпера
кладчыкамі беларускай прозы,

якія і ў ранейшыя дзесяцігоддзі
шматштозрабілі.Так,упрыват
насці,выйшліперакладыаповес
цяўіапавяданняўМаксімаГарэц
кага, Алеся Жука— яны даўно
затрымалісябыліўрабочыхархі
вахІдалііКананецзСанктПецяр
бурга,ІнгіСяргеевайзМасквы.І
сёння маскоўскія выдавецтвы,
рэдакцыі перыядычных літара
турнамастацкіх выданняў пра
яўляюцьувагудасучаснайбела
рускай літаратуры. У “Молодой
гвардии”ўсерыі“Жыццёзнака
мітыхлюдзей”пабачылісветкні
гіТаццяныДашкевіч,Вячаслава
Бандарэнкі. Празаік і публіцыст
ГеоргійПрахінрасказаўнакруг
лым стале пра вопыт супрацоў
ніцтва з Беларуссю выдавецтва
“Художественнаялитература”.А
намеснікгалоўнагарэдактарача
сопіса“Нашсовременник”Аляк
сандр Казінцаў нагадаў: яшчэ з

2014годагэтаевыданнеадзінраз
нагодпрысвячаенумарсучаснай
беларускайлітаратуры.Зтаепа
ры чытачы змаглі пазнаёміцца з
творамі болей як100беларускіх
паэтаў і празаікаў. На пачатку
2018гавыйшаўіспецыяльныну
марславутаймаскоўскай“Роман
газеты”, прысвечаны беларускай
прозе. І надалей гэтае выданне,
расказаў яго галоўны рэдактар
ЮрыйКазлоў,будзеспрыяцьпуб
лікацыямбеларускіхпразаікаў.

Несумненна, важкасць су
стрэч — не толькі падсумоў
ванне, а таксамайпраектаван
не канкрэтных планаў. Круглы
стол “Літаратурнае пабрацім
ства: трыдыцыі ўзаемных пе
ракладаў”—яшчэйкаштоўная
пляцоўкадляразвагнарозныя
сацыяльныя, грамадскапалі
тычныя,агульнакультурныятэ
мы.Удзельнікідыскусіізадалі

сяпытаннем:якзрабіцьтак,каб
мастацкаесловаадлюстроўвала
рэчаіснасць, каб кніга застава
лася неад’емным складнікам
жыцця ўвогуле. Каб часопісы,
выдавецтвы спрыялі выхаван
ню ў чытача павагі да іншых
народаў, іншых нацыянальных
сусветаў. Пра гэта, у прыват
насці,гаварыўнакруглымста
ле і Міхаіл Швыдкі, а такса
ма іншыя ўдзельнікі дыскусіі.
(З тэкста, які размешчаны на
сайце беларускага Пасольства
http://embassybel.ru/news/DKK/
f757df66fb94.htmlвынікае,што
ўходзегутаркіпрагучалатакса
ма ідэя пра стварэнне адзінага
расійскабеларускага выдавец
кагацэнтра,якібзнаёміўчыта
чоўзаўтараміБеларусідыРа
сіі.—Рэд.)

МіколаБерлеж
Масква—Мінск

У Маскве, у Дзелавым і культурным комплексе Пасольства 
Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі, прайшоў круглы стол беларускіх і расійскіх пісьменнікаў

Талантбек Джумабаеў

Кален Сыдыкава

Беларуска-расійскі круглы стол у Маскве
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Сцяжкі на карце 
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

ПачалавечаруспамінаўАлёнаРадзі
вонава,супрацоўніцаГенеральнагакон
сульства Беларусі ў Даўгаўпілсе, сябар
радытаварыства“Уздым”.Янажраска
зала,якусталёўваласядзяржаўнаеСвята
НезалежнасціўБеларусі.Успомніласваё
дзяцінства,якоецеснаспалучаназШар
каўшчынскім раёнам Віцебшчыны, пра
пераездсям’іўЛатвію.Дарэчы,накар
це Віцебскай вобласці пад час нашай
святочнай вечарыны былі адзначаны і
Браслаў, Опса, Казяны, Васіліны, Вет
рынаіБоркавічы.Пратыямясцінырас
казаліАленаБоўт,ІнаВалюшка,Рэгіна
Родзікава,ЖаннаРаманоўская,Таццяна
Дзянісава. Лілія Воранава, дзелячыся
ўспамінамі,прачыталайсвойвершпра
дзяцінства.

Гродзенскую вобласць прадставілі
членСаюза пісьменнікаўБеларусі паэт
СтаніслаўВалодзька,ГалінаСантоцкаяі
МарыяПамецька.Празнакамітуювёску
Міхалішкі дыракуВіліюрасказалаГа
лінаСантоцкая.ПравёскуСарочаікры
нічнуюракудзяцінстваСарачанкуцёпла
згадвалаМарыяПамецька,дапаўняючы
аповед цудоўнымі фотаздымкамі. Пра
вёску Падольцы прачытаў свой верш
СтаніслаўВалодзькаіпадзяліўсяўспамі
нампрасваёпершаекаханне.Апаколькі

ўсемы—землякі,родамзАстравецка
гараёна,тоўсеразампраспяваліпесню
насловыСтаніслава“Астравеччына”.

Найбольш кранальныя былі апове
ды ў старэйшых сяброў “Уздыма”, так
званых дзяцей вайны. Віктар Грыбаў,
напрыклад,успомніўнетолькіпрарод

ныВіцебскіГлыбоччыну,алейпрасваё
цяжкое дзяцінства, якое прыйшлося
навайну.ПраМагілёўшчынуўспаміналі
Валянціна Абушкевіч, Соф’я Кавалёва
Крываносава,ЛюдмілаВілюма—янаж
прачыталасвойвершпрароднуювёску,
праспявала песню, што ведае з дзяцін

ства.ПрародныямясціныГомельшчыны
распавяла Святлана Сталярова. Яна ж
прапанавала ўсім нам запісваць свае
ўспаміны,бацькоўідзядоў,кабпакінуць
паслясябепамяцьнашчадкам.

ГосцязБеларусі,мінчанкаСвятлана
Бергерправялацікавыяпаралеліпаміж
лёсамі Беларусі ды Латвіі, акапэльна
праспявала песню свайго сябра, барда
Арыка Крупа “Беларусь”. Музычныя
фарбы ў палітру душэўнай вечарыны
дадалі таксама спевакі харавой капэлы
“Спадчына”: гучалі вядомыя песні сё
летніх 80гадовых юбіляраў Ігара Лу
чанка ды Уладзіміра Карызны “Бераг
маёй вясны”, “Бацькоўскі дом”, “Бераг
белыхбуслоў”.

НапрыканцывечарыныЖаннаРама
ноўскаяпрапанавала:усувязіса100год
дземЛатвііды25годдзем“Уздыма”да
вайценапішамкожнысваеўспаміныпра
сваю малую радзіму. З іх у далейшым
можнабудзескласцікнігу“100+25ус
памінаўпрамалуюрадзіму”.Янажпры
гожа прачытала на заканчэнне вядомыя
радкіРыгораБарадуліна:“Трэбадомабы
вацьчасцей,/Трэбадомабывацьнегос
цем,/ Каб душою не ачарсцвець,/ Каб
нестраціцьсвятоештосьці…”

МарыяПамецька,
ГалінаСантоцкая,

сябрытаварыства“Уздым”

Беларускаясуполкаўдаў-
гаўпілсе—гэтастваральны
рухпрыгожыхдушаўнашых
супляменнікаўнакарысць
Бацькаўшчыны

Калігэтынумаргазетырых
таваўся да друку, мы атрыма
лі ад сяброў з Даўгаўпілса па
электроннай пошце чарговае
паведамленне. А таксама й за
прашэнненасвяточную імпрэ
зу:25годдзеБеларускагакуль
турнаасветніцкага таварыства
“Уздым”. Свята прызначалася
на суботу, 8 верасня 2018 го
да— пачыналася ўрачыстасць
у 14 гадзін у канцэртнай за
ле Дома Адзінства па адрасе:
г. Даўгаўпілс, вул. Рыгас, 22а.
Спадзяемся, больш падрабязна
пра тое яшчэ раскажуць нашы
няштатныя аўтары. Святкуюць
жа беларусы Даўгаўпілса юбі
лей суполкі ў плыні чарговых
Дзён беларускай культуры ў
Латвіі.

Прыміце нашы віншаванні,
шаноўныя супляменнікі з го
раданаДзвінеДаўгаве!Вашае
падзвіжніцтва, вашае багатае,
разнастайнае, шматаблічнае
жыццё ў плыні роднай культу
ры—многімбеларусамсветуў
прыклад.Вось іпрапановапра
стварэнне Кнігі ўспамінаў —
вельмі каштоўная. Дарэчы,
сучасныя тэхналогіі, распра
цаваныя беларускімі ІТспецы
ялістамі, дазваляюць зрабіць
яемультымедыйнай:уключыць
нетолькітэксты,алейвідэа і
аўдыёфайлы,фотаздымкі.

Асаблівай павагі заслугоў
ваетое,штокаштоўнымдосве
дамтворчай,крэатыўнайпрацы
вы, паважаныя супляменнікі,
дзеліцесязіншымі,дасылаючы

артыкулы, інфармацыйныя па
ведамленніўнашугазету.Ішто
робіцесваюгазету“Уздым”—
таксама. Мяркуем, у немалой
ступені гэта— заслуга нашай
калегіжурналісткі Жанны Ра
маноўскай,якаяцяперкіруеяк
Цэнтрам беларускай культуры
ўДаўгаўпілсе,такібеларускай
суполкай“Уздым”.Сімвалічна,
дарэчы,што спадарыняЖанна
якраз сёлета была прынята ў
Беларускісаюзжурналістаў—
імыпалічылізагонардацьёй
для таго станоўчую характа
рыстыку.Словывялікайпадзя
кі за плённую супрацу мы ад
расуемгэтайнашайняштатнай
аўтарцы,атаксамаіншымакты
вістамбеларускагарухуўДаў
гаўпілсе, хто дасылае ці раней
дасылаўнамсваеартыкулы:гэ
таМарыяПамецька,Станіслаў
Валодзька, Людміла Сінякова,
Вольга й Мікола Паўловічы,
ГалінаСантоцкая,ТаццянаБу
чэль. Столькі няштатных аўта
раў,дыўаднымгорадзе,“Голас
Радзімы”немаебольшнідзеў
свеце!

Напамяцьправашюбілей,
пранашуплённуюсупрацу,па
важаныясябры,прыміцекарот
ківерш.

Заў сё ды бу дзе ма ла дым,
Хто сэр цам пад тры маў

“Уз дым”.
І ўсё, што зроб ле на

 з “Уз ды мам” —
Не пой дзе ды мам.
Хай бу дзе веч на ма ла дым,
Ба дзё рым, род ным і сва ім
Пры го жых ду шаў рух:

“Уз дым”!
ІванЖдановіч,

галоўнырэдактар
газеты“ГоласРадзімы”

З юбілеем, 
“Уздым”!

На рукатворным Кургане
Дружбы,штовысіццанастыку
межаў Беларусі, Расіі ды Лат
віі, 1 ліпеня праходзіла 59я
сустрэчаветэранаўВялікайАй
чыннай вайны і партызанска
га руху трох суседніх дзяржаў.
У складзе вялікай дэлегацыі з
Даўгаўпілса былі Генеральны
консул Беларусі ў Даўгаўпілсе
Уладзімір Клімаў, сябры Бела
рускага культурнаасветніцкага
таварыства“Уздым”.

Беларусы Даўгаўпілса бы
валіўжотаміўмінулыягады:
гэтамесцадлянасусіх—свя
тое.КурганДружбы,яквядома,
быўнасыпаныяшчэў1959му
памяцьпрабаявоебратэрствапартызанБеларусі,
Латвіі дыРасіі. Зямля дляКургана была ўзятая
змагілпартызанівоінаў,якіязагінуліўбараць
безнацызмам.Насамайвяршынітамрасцедуб:
як сімвал непарушнай дружбы, добрасуседства
трох народаў.А да яго вядуць каменныя
прыступкіякпрацягалей:збокуРасіі—
кляноваяалея,Латвіі—ліпавая,Беларусі
—бярозавая.Інатрохгранітныхплітах
Кургана ёсць мемарыяльныя надпісы на
трохмовах.

Паводлетрадыцыі,праграмаўрачыс
тасцяўзастаеццапрактычнанязменнай:
сустрэча ветэранаў, урачыстае шэсце,
памятны мітынг, ускладанне кветак да
абеліска ў гонар себежскай партызан
кіМарыіПынты, да помнікаў латыш
скаму партызану Іманту Судмалісу і
героям падпольнай маладзёжнай арга
нізацыі беларускай вёскі Прошкі. Да
лей—святочныканцэрт,партызанскае
вогнішча дружбы. Сёлета на
тэрыторыіБеларусі аднавілі
яшчэ і партызанскі лагер з
інтэрактыўныміпляцоўкамі.

Сустрэчаветэранаўтрох
краін на Кургане Дружбы

праходзіцьштогод,пачынаючыз1959га,упер
шуюнядзелюліпеня.Да1991гасвятарыхтавалі
пачарзеРасія,Беларусь,Латвія.Цяперпадрых
тоўкайіправядзеннемсвятазаймаюццапачарзе
БеларусьіРасія.Сёлетаўскладзевялікайіпрад
стаўнічай Даўгаўпілскай дэлегацыі былі сябры
Беларускага культурнаасветніцкага таварыства
“Уздым”:ВалерыАмбросаў, ІнаВалюшка,Тац
цянаДзянісава,МарыяПамецькаіСвятланаСта

лярова.Мыўсклалікветкідапомнікакам
самольцампадпольшчыкам,штоўвёсцы
Прошкі Верхнядзвінскага раёнаВіцеб
шчыны,паўдзельнічаліўмітынгу,былі
насвяточнымканцэрце,падпяваліпесні

падгітарулявогнішчадружбы.
І хоць надвор’е ў той дзень было

дажджлівым, хмурым, ды ўражанні,
успаміны ад сустрэч засталіся самыя

цёплыя,душэўныяіаптымістычныя.Мы
памятаем, што ў трох суседніх народаў
агульнаемінулае—нашагісторыяівялі

каявайназнацызмам.Яныразам
каваліПерамогу. Імірныдзень
сённяшні нашы дзяды, прадзе
дызаваяваліразам.

МарыяПамецька,
КурганДружбы—Даўгаўпілс

помнім!

Разам кавалі Перамогу

У кожнай з удзельніц вечарыны — свае ўспаміны пра былое

Сябры суполкі “Уздым” з Даўгаўпілса паўдзельнічалі ва ўрачыстасцях
на Кургане Дружбы, дзе традыцыйна сустракаліся ветэраны
Вялікай Айчыннай вайны

як сімвал непарушнай дружбы, добрасуседства

абеліска ў гонар себежскай партызан

лей—святочныканцэрт,партызанскае

лярова.Мыўсклалікветкідапомнікакам
самольцампадпольшчыкам,штоўвёсцы
Прошкі Верхнядзвінскага раёнаВіцеб
шчыны,паўдзельнічаліўмітынгу,былі

дажджлівым, хмурым, ды ўражанні,

агульнаемінулае—нашагісторыяівялі

Беларусы Даўгаўпілса на ўрачыстасці

Помнік у вёсцы Прошкі
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Ад рэдакцыі. Дасланая з
Даўгаўпілса,зЦэнтрабеларус
кай культурынататка падахво
ціла нас больш даведацца пра
незвычайны храм у Латгаліі,
названы ў гонар прападобнай
ЕўфрасінніПолацкай.Зрозных
крыніц высветлілася: драўля
наяцарква,упрыгожанаяцяпер
званіцайзпакрыццёмасінавым
лемехавым, перабудаваная бы
ла ў 1919 годзе з вялікай ха
тызруба, што раней належала
мясцовамусвятару.Стаіцьхрам
наўскрайкугорада.Многіяга
ды,з1982га,уімслужыўайцец
ВіктарМамантаў:ранейманах,
потым іераманах, ігумен, архі
мандрыт.Накіраваў ягоўКар
саву ды яшчэ тры прыходы
мітрапаліт Рыжскі й Латвійскі
Леанід(Палякоў).АйцецВіктар
прыняўхрамвельмібедным,за
пушчаным,будынакмеўпатрэ
бу ў тэрміновай рэстаўрацыі,
рамонце. І ў 1985м пачалося
абнаўленне: быў нанова зроб
леныалтар,пабудаваныкупал,
зробленазваніцапрыхраме.

У наш час храм выглядае
такімчынам:“Вонкавыясцены
храма— колеру старога мёду.
Інтэр’ер таксама незвычайны,
уімусёдраўлянае:сценызча
саныхбярвенняў,разьбяныяка
лоны,разьбянысвячныстолік,
такія ж аналой, дубовыя лавы
ўздоўжсцен,падлогазнефарба
ваных дошак. Дзівосныя дзве
рызкаванымінавесамідытакі
міждзвярныміручкамі.Вельмі
прыгожаякаванаядзвярнаяра
шотка ля ўнутраных дзвярэй,
каваныя ўзорыстыя аконныя
рашоткі ды падсвечнікі працы
пскоўскіх майстроў. Сярод іх
вядомы Усевалад Смірноў, які

каваў крыж на магілу Ганны
АхматавайнаКамароўскіхмо
гілкахпадСанктПецярбургам.
У алтары Карсаўскага храма
знаходзяццакарункавыяпарца
лянавыя лампады працы дачкі
УсеваладаСмірнова,Лідзіі.Ва
ўсім строі храма адчуваецца
густ руплівага гаспадара, які
клапоціццаабпрыгажосційвы
годзеДомаБожага”.

Новысвятарправодзіўнаба
жэнствы па строгіх манастыр
скіх канонах. Пры ім гарадок
стаўмесцампаломніцтвашмат
лікіхвернікаўзрозныхкуткоў
былога СССР. А духоўнае кі
раўніцтва святара, ёсць свед
чанні,былобезпрамыхуказан
няў, і айцецВіктарказаўнеяк,
штоБогдзейнічаезадлегласці
двух свабод: Боскай і чалаве
чай.Тыя,хточакаў ад святара
прамыхадказаўнасваепытан
ні,спачаткубыліўразгубленас

ці,аднак“потымадказызнахо
дзіліся самі, нібы прарасталі
з гутарак з айцом Віктарам, з
кніг, ім падораных”. Ён, дарэ
чы,паадукацыібыўфілолагам,
кандыдатамнавук,ідатаго,як

выбраўшляхсвятара,выкладаў
літаратуру ў званні дацэнта ў
Маскоўскім дзяржаўным пед
інстытуце. Сам напісаў кнігі,
якія выйшлі ўМаскве: “Серд
цепустыни”(2001),“Таинство
детства”, “Таинство жизни”,
“Господь — Пастырь мой”
(ёсць у інтэрнэце). Дарэчы,
апавяданне з назвай “Сердце
пустыни” ёсць і ў Аляксандра
Грына,пісьменніказбеларускі
міродавымікаранямі.

У апошнія гады жыцця ай
цец Віктар толькі служыў, ні з
кім не зносіўся. Кажуць, такім
чынам ён прывучваў сваіх ду
хоўныхдзяцейдасамастойнасці.
Яныжехалі—толькібразамзім
пабыць,памаліцца.“ІўКарсаве
можнабылосустрэцьманахіню
згрэчаскагаманастыраўІталіі,
духоўных дзяцей, што эмігра
валіўНьюЁрк,аленепакінулі

абшчыну, масквічоў, піцерцаў,
екацерынбуржцаў,жыхароўроз
ныхкуткоўЛатвіі,”—чытаемва
ўспамінахпраайца,якіадышоў
даГоспадаўлістападзе2016га.
Ён меў вялікую духоўную сілу,
воблікам нагадваў “ікону, якая
ажыла”,быў“увасобленымдаб
раславеннем”,атаксама“мілас
цю Божаю, звернутай да цябе
асабіста”.

Свойвялікідухоўныподзвіг
светлы чалавек, родам з Амур
скайвобласці(нарадзіўся10ве
расня1938годаўсялеНовыЯм
польЗейскагараёна),здзяйсняў
большза20гадоўпадаховайсвя
тойЕўфрасінніПолацкай:укар
саўскімхраме. І ў верухрысці
янскую айцец Віктар прыйшоў
празсвятарабеларусаДзмітрыя
Дудко.Восьякёнпісаўпратоеў
кнізе“Сердцепустыни”:“Ястал
христианиномв1971году.Меня
крестилвМосквеусебянадо
мусвященнико.ДмитрийДуд
ко.Незадолгодоегосмертияпо
бывалунего,ионподарилмне
свою книгу “Подарок от Бога”,
сделав надпись: “архимандриту
Виктору с любовью. Спасибо
Вамзапамять.СвященникДми
трийДудко.27сентября2000го
да”. Прыхаджанка Карсаўскага
храма прападобнай Еўфрасінні
ПолацкайЯўгеніяСкуратавапі
сала:храмгэтыпрыцягваетым,
штотутпануедухлюбовійслу
жэнняадзінаднаму.Айцецкажа,
штоцарква— гэтажывы арга
нізм, сусветная духоўная сям’я,
штоіснуеўрозныхмесцах,але
мае адзіны дух. Адна з палом
ніц казала: айцец Віктар, нават
будучы далёка ад нас, збліжае
нас,робіцьбліжэйіраднейадзін
другому.
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Пад аховаю 
святой Еўфрасінні

Але ся Дзвін ская

Латгальскі горад Карсава
знакамітысяродіншагайтым,
што яго ўпрыгожвае адзіны ў
ЛатвііправаслаўныСвятаЕў
фрасіннеўскі храм, пабудава
ны ў традыцыях драўлянага
дойлідства. Ён прысвечаны
святой Еўфрасінні Полацкай,
нашай вялікай супляменніцы.
Усуботу,25жніўня,ансамбль
беларускай народнай песні
“Купалінка” Даўгаўпілскага
Цэнтра беларускай культуры
быў запрошаны на святка
ванне 90гадовагаюбілею го
рада.

Карсава — невялікі зялё
ны гарадок (плошчай каля ча
тырох квадратных кіламетраў,
жыхароў — каля 2000) побач
зрасійскаймяжой,угістарыч
накультурным рэгіёне Латга
лія. Адміністрацыйны цэнтр
Карсаўскагакраю,у які, акра
мягорада,уваходзіцьпяцьво

ласцяўпаветаў. Статус горада
Карсавамаез1928года,і90га
довы юбілей там адзначалі з
размахам. Працаваў выязны
гандаль, быў грандыёзны кан
цэртуДомекультуры,наякім
іўшаноўвалізаслужаныхгара

джан.Апотымвечароваенеба
над горадам упрыгожыў свя
точнысалют.

На галаканцэрце латыш
скія, латгальскі, рускія, поль
скіяпеснійтанцыўвыкананні
мясцовыхартыстаўізапроша

ных гасцей мяняліся, як у ка
лейдаскопе.Ісваеяркіяфарбы
ўягопрыўнёсгуртбеларускай
народнай песні “Купалінка”,
якім кіруе Вячаслаў Пятроў.
Прыехалібеларусынасвятапа
запрашэнні гарадскога самакі
равання.Спяваліяклірычныя,
таківясёлыябеларускіянарод
ныя песні: “Пойдзем лугам”,
“Ой, ля дуба” (саліст Аляк
сандр Лапа), “Мы к вам пры
ехаліздалёк”.

Публіка была на рэдкасць
добразычліваю,шчодрайнаап
ладысменты. І ўдзельнікі “Ку
палінкі”адгукнуліся:спяваліз
душой,заштойбыліўзнагаро
джаныбурныміавацыямі.

Для артыстаў “Купалін
кі” вельмі цікава было пагля
дзець славутасці Карсавы,
асабліва СвятаЕўфрасіннеў
скі храм, цалкам пабудаваны
здрэва.Царквалічыццаадной
з найпрыгажэйшых у Латга
ліі. Унутры яе — разьбяныя

драўляныя калоны й сцены,
ёсцьіконазчасцінкаймошчаў
прападобнай Еўфрасінні По
лацкай. Пабывалі артысты
“Купалінкі” таксама ў ката
ліцкім касцёле: збудаваны ён
у1932годзе,вельміпрыгожы
якзвонку,такіўнутры.

Беларусы Даўгаўпілса павіншавалі Карсаву з 90-гадовым 
юбілеем і наведалі драўляны храм, узведзены ў горадзе 
ў гонар знакамітай палачанкі

Гурт беларускай народнай песні “Купалінка” на свяце ў Карсаве

Званіца храма

“Вонкавыя сцены храма — колеру старога мёда...”

Алтарная частка ў Карсаўскім храме
прападобнай Еўфрасінні Полацкай

Айцец Віктар напоўніў царкву цяплом сваёй вялікай душы

Высокая краса Карсавы
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Беларусь гэтымі днямі су
стракаеўдзельнікаўXXXІМіж
народнага кангрэса Асацыяцыі
ўдзельнікаўкасмічныхпалётаў:
ёнпраходзіцьуМінску9–15ве
расня.Зпрэсрэлізаў,дасланых
у рэдакцыю, вядома: працуе
накангрэсе выставакасмічных
тэхналогій,праходзяцьаднатэ
матычная і чатыры тэхнічныя
сесіі. Удзельнікі кангрэса вы
ступаюцьперадпрадстаўнікамі
розных арганізацый, вышэй
шыхнавучальныхустаноў,зна
ёмяццазкультурнагістарычнай
спадчынайБеларусі.Укангрэсе
ўдзельнічаебольшза80 астра
наўтаў,касманаўтаўітайканаў
таўзусягосвету.

Калі рыхтуюцца гэтыя на
таткі,товядома,штоўкангрэсе
ўдзельнічаюцькасманаўтыўра
джэнцыБеларусі:ПётрКлімук,
двойчыГеройСавецкагаСаюза,
старшыня Федэрацыі касмана
ўтыкі Расіі, двойчы Герой Са
вецкага Саюза Уладзімір Кава
лёнакілётчыккасманаўт,герой
РасііАлегНавіцкі.ЕсцьуМін
ску сярод удзельнікаў кангрэсу
наш супляменнік, Герой Расіі
АнтонШкаплераў. І падзея та
кога маштабу, як і паспяховае
вяртанне Антона Мікалаевіча
наЗямлюзчарговага—трэця
га!—касмічнагапалёту—доб
раянагода,кабрасказацьпраяго
чытачамгазетыўчарговыраз.

Чаму, аднак, у чарговы раз?
Бомыдагэтайтэмызвярталіся.
Памятаеце невялічкую натат
ку “Высокая арбіта. Беларускія
родавыя карані маюць расій
скіякасманаўтыАлегАрцем’еў
і Антон Шкаплераў”, змешча
ную сёлета ў газеце (ГР,№12,
29.03.2018)?ТадынаМіжнарод
нуюкасмічнуюстанцыюнапі
латуемымкараблі“СоюзМС08”
адправіўсяразамзастранаўтамі
NASAіАлегАрцем’еў.Стыкоў
ка на арабіце паспяхова прай
шла 23 сакавіка. Мы нагадалі,
што бацька Арцем’ева родам з
пасёлка Друя Браслаўскага ра
ёна, і што яго сям’я ў 1992м
пераехалажыцьуВіцебск:блі
жэй да родных мясцін галавы
сям’і. У тую сакавіцкую пару
мызнайшліўнэцездымак:“Со
юзМС08”23сакавікапрысты
коўваеццадаМКС.Здымаўтую
падзеюкасманаўтАнтонШкап
лераў—таксамачалавекзбела
рускіміродавымікаранямі.Пра
тое,дарэчы,намурэдакцыюга
доў пяць таму паведамілі бела
русыСевастопаля. Ібылаўнас
публікацыя “ЗБыхаўшчыны—
укосмас”—ГР,25.04.2013.

Роднаяцётка
ўБыхавежыве

Яшчэранейпрародавыяпо
вязі Антона Шкаплерава з Бе
ларуссю напісаў у быхаўскай
раёнцы настаўнік фізікі Генадзь
Косцін — тэкст “Быховские
корни российского космонавта”
(11.05.2012). З тае публікацыі
вынікае:уБыхавежывеНінаІва

наўнаХмяльніцкая—гэтацётка
родная Антона. Яна й патлума
чыла,шторанейувёсцыКіпячы
жыласям’яШкапляравых:пэўна,
знаціскамная,каліпрытрымлі
ваццабеларускагаправапісу.Іван
Сцяпанавіч працаваў лесніком,
ягоная жонка, Ніна Андрэеў
на,—таксамаўлясніцтве.Цяпер
зіхчацвярыхдзяцейдвое—Ні
на і Люся—жывуць у Быхаве,
старэйшысынІванпрацаваўтам
жаўміліцыі—памёружо, як і
бацькі. А сын Мікалай пайшоў
нафлот,быўмічманампадводні
кам.Яшчэмыдаведваемся,штоз
жонкай,ТамарайВіктараўнай,ён
шмат паездзіў паСаюзе, пакуль
не трапіў служыць у крымскую
Балаклаву. Там і пусціў карані,
тамінарадзіўсяАнтонШкапле
раў (у анкетах: 20 лютага 1972,
Севастопаль), які, як і бацька,
пайшоў“уваенныя”.

Анкету касманаўта прыво
дзіцьнебудзем:яелёгказнайсці

ў нэце. У атрадзе касманаўтаў
Антон Шкаплераў з 2003га:
15гадоў.Быўнаарбіцетройчы,
прычым—камандзірамкасміч
ныхкараблёў.Трэціпалётдоў
жыўсяамальпаўгода:з17снеж
ня2017гада3чэрвеня2018га.

Ёсць “Официальная публич
ная страница космонавта Рос
космоса Шкаплерова Антона
Николаевича”ўсацсетцы“Вкон
такте” (https://vk.com/): там
звыш11тысячпадпісчыкаў.Ёсць
акаўнты ў Twіtter ды Іnstagram.
Касманаўт размясціў спасыл
ку на тэкст “АнтонШкаплеров
о своём третьем путешествии
вкосмос”30ліпеня.Зяевынікае,
штоАляксандрМісуркініАнтон
Шкаплераў3лютага,заменьваю
чыпрыёмнуюапаратуруантэны
ў адкрытым космасе, прабылі
там8гадзіні13мінут—насем
мінутбольш,чымтоерабіліАлег
КотаўіСяргейРазанскіўснежні
2013га. Расійскі рэкорд. Салід
ная й такая лічба: 533. Столь
кі сутак за тры палёты правёў
Шкаплераўукосмасе.І,дарэчы,
там яму падабаецца: “Я атрым
ліваю задавальненне ад сваёй
працы, ад таго,што там бачу й
адчуваю. Бязважкасць— невы
моўнаеадчуванне:тыякрыбкаў
акварыумеплаваеш.Самаепры

гожае,штовідацьзМКС—гэ
та,вядома,нашапланета.Няхай
хоцьпяцьсот,хоцьтысячусутак
будзешглядзецьнаяе—інена
дакучыць,бояназаўсёдырозная:

іншы вугал падзення прамянёў
Сонца,неба,покрыва…”

Яшчэ цікавы факт: аказва
ецца, у родным касманаўтубе

ларусу Севастопалі працуе яго
перасоўная “касмічная” выста
ва, якую возяць па розных ім
прэзах. Вось бы напісалі нам
праяебеларусызгорадарускіх
маракоў!Антоніпаслятрэцяга
палётумяркуезладзіцьфотавы

ставы:шматздымае,іздымкі—
унікальныя. У ягоных планах
і кніга пра космас для дзяцей:
прапанова ямупаступіла зМу
зея касманаўтыкі. Дарэчы, Ан
тонказаў,штояеможайпака
жуць у верасні на Маскоўскім
кніжным кірмашы. І я прасіў
землякоў,штотуды ехалі:пры
гледзьцеся, дзе тамнашАнтон
Мікалаевічзягонайкнігай?

Шкаплерносяць
нетолькікармэліты

А цяпер паглыбімся крыху
ў царкоўную гісторыю. Ці чу
лі вы прашкаплернае набажэн
ства? У нэце сустракаем пра
адзін з касцёлаў на Астравеч
чыне: “Гудагайскі касцёл Ад
ведзінаў Найсвяцейшай Панны
Марыі славіцца абразом Маці
Божай Гудагайскай, памерам
усяго31,2х27,7см,культуша
навання якога звязанысашкап
лернымнабажэнствам.Галоўная
ўрачыстасць— 16 ліпеня”. Гу
дагай,дарэчы,называюцьшкап
лернайсталіцайБеларусі—там

праходзяцьвялікіянабажэнствы.
УкатолікаўушаноўваеццаіМаці
БожаяШкаплерная—першапа
чатковатоебылоўордэнекарме
літаў,якіяўХІІІстагоддзіяшчэ
жылінагарыКармэльуПалес
тыне,апаслязаваяванняСвятой

Зямлі мусульманамі вымушаны
быліперабраццаўЕўропу.Імда
водзіласявельміцяжка.Кармэлі
тыназываюцьсябебратаміНай
свяцейшайПанныМарыі, іўяе
найпершпросяцьабдапамозеў
цяжкуюпару.Дыквось,кажуць,
штосвятыСымонСток,генерал
ордэна кармэлітаў, няспынна
молячыся з братамі, пачуў та
кіясловыБожайМаці16ліпеня
1251года:“Прымі,найдаражэй
шысыне, гэтышкаплер.Ёнбу
дзепрывілеемдляцябеідляўсіх
кармэлітаў — хто памрэ ў ім,
той не спазнае агню пякельна
га”.МаціБожая,каліаб’явілася
СымонуСтоку,указаланаягоны
шкаплер: верхнюю частку за
коннагаадзення,якаяапранаец
цападчаспрацы, іўчынілаяго
знакам своеасаблівага запавету:
кожны,хтобудзенасіцьпабожна
шкаплер, не спазнаепекла.Ма
рыяжабяцалаапекуйдапамогу,
чакаючы ўзамен ад кармэлітаў
вернасціўзаконнымжыцці,сім
валам чаго павінна было стаць
нашэнне шкаплера. Браты ста
ноўчаадказаліназаклікМарыі,
цалкам давяраючы Богу і сваёй
Маці:ордэнвытрымаўвыпраба
ванні,цяжкасційпачаўдынаміч
наразвівацца.

Восьякі—духоўны—сэнс
у слова “шкаплер”, нязвычнага
цяпердлянас.Аміжтымусвой
часбылопабудаванашматкляш
тараў і касцёлаў пад тытулам
Маці Божай Шкаплернай, пры
якіх пачалі ўзнікаць ішкаплер
ныя брацтвы. Кармэліты, пры
бываючынановаемесца,нама
галісяякмагахутчэйпаведаміць
вернікамправялікідар,якідала
імМарыя як паратунак.Шкап
леркаталікіназываюцьаднымз
сакрамэнталіяў(таемстваў)Кас
цёла. Праз яго, кажуць,Марыя
дала вернікам дапамогу, вельмі
патрэбнуюнаштодзённымшля
худавечнагажыцця:“Ёнз’яўля
еццазнакамапекійзаступніцтва
нашайКаралевы”.

Але як выглядае сам шкап
лер? Гэта два невялікія кавалкі
сукна карычневага колеру, якія
носяцца нашыі— як знак па
латнянагашкаплера, якіносяць
законнікі. Можна, кажуць вер
нікі, насіць і медалік, на якім
ёсць выявыСэрца Ісуса іМаці
БожайШкаплернай.Але толькі
нашэнне шкаплера як талісма
нунедаенамвялікайдухоўнай
карысці.Яшчэ ў касцёлешкап
лер называецца шатаю Марыі,
Яе адзеннем. Апрананне яго
нашыюўводзіцьнасувялікую
сімволікуідухоўнасць.Уадной
сашкаплерныхпесняўгаворыц
ца таксама пра абарону Дзевы
Марыі ў зямных справах: “Ма
рыяпадчасвайныкулямікіруе,
ахтоўЯешкаплеры,тамужыц
цёдаруе”.Мыжпрыводзім гэ
тыяцікавыявесткіпрашкаплер,
бо да іх прозвішчаШкаплераў,
магчыма, таксама нейкае дачы
неннемае.

ІванЖдановіч

Быхаўскія карані 
Антона Шкаплерава
У вядомага касманаўта, Героя Расіі, родавыя карані — 
на Быхаўшчыне, што ў Магілёўскай вобласці Беларусі

 Старшакласнік Антон Шкаплераў з бацькамі і сястрой

Касманаўт з жонкай і дочкамі

Беларусы Антон Шкаплераў і Алег Арцем’еў 
дэманструюць на  арбіце... зручныя касмічныя шкарпэткі
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наУселатвійскімСвяце
песніітанцагучалісярод
іншыхібеларускіягаласы

СёлетаўЛатвііадзначаецца
100годдзе Латвійскай дзяржа
вы. Гэтай падзеі прысвячала
ся XXVІ Уселатвійскае Свята
ПеснідыXVІСвятатанца:яны
праходзіліз30чэрвеняпа8лі
пеня ў Рызе. У вялікім свяце
паўдзельнічалі хоры, танца
вальныя калектывы з усіх кут
коўЛатвіі.Былітамітрыкалек
тывыадДаўгаўпілскагаЦэнтра
беларускай культуры (ЦБК).
Дарэчы, гэтае ўнікальнае свя
та ўключана ў Спіс шэдэўраў
вуснай і нематэрыяльнай куль
турнай спадчыны чалавецтва
ЮНЭСКА.

XXVІ Уселатвійскае Свята
ПеснііXVІСвятатанца—адна
знайважных,ключавыхпадзей
усвяткаванністагоддзяЛатвій
скайдзяржавы,грандыёзнаяпа
дзеяўкультурнымжыццікраі
ны.Разнапяць гадоўнацэлы
тыдзень захоплівае маляўнічая
святочная плынь тысячы гле
дачоўіслухачоў.Нідзеўсвеце
несустрэнештакіхмаштабных
сумесныхспеваўаматарскіххо
раў ці выступленні танцаваль
ных гуртоў. На святочны ты

дзень уРыгу з’ехаліся каля 43
тысячудзельнікаўз118латвій
скіхсамакіраванняў,атаксамаз
іншыхкраін.

Актыўныўдзелусвяцепры
нялі творчыя калектывы ЦБК:
ансамбль народнай песні “Ку
палінка” (мастацкі кіраўнік
Вячаслаў Пятроў), тэатраль
ная студыя “Паўлінка” (рэжы
сёр ІнэсаКазлоўская) івакаль
наінструментальны ансамбль
“Пралескі” (мастацкі кіраўнік
Настасся Малышава). Трапіць
на свята было няпроста: яшчэ
летась у Даўгаўпілсе прайшоў
рэгіянальны адборачны тур,
і тры (!) творчыя гурты ЦБК
прайшліконкурс,атрымаліпра
ваўдзельнічацьуграндыёзным
Уселатвійскімсвяце.

Першагаліпенянаімушана
валіўдзельнікаўСвята,былояго
ўрачыстаеадкрыццё.Прадстаў
нікі “Купалінкі” ды “Паўлінкі”
былісяродтых,хтопрайшоўу
рознакаляровымшэсціадПом
нікаСвабодыпа вуліцыБрыві
басдавуліцыСтабуўбеларускіх
народных строях.А 3 ліпеня ў
РыжскімрускімтэатрыімяМі
хаіла Чэхава праходзіў канцэрт
калектываў нацменшасцяў “Па
сонцы”. Тэма канцэрта: супра

ца, садружнасць прадстаўнікоў
іншых культур і прадстаўнікоў
культурыЛатвіі ў розныхфор
мах.Выступаліхоры,танцаваль
ныягурты,вакалісты,народныя
спевакі:усягокаля300чалавек.
Ганаровыягосціды іншыягле
дачы вельмі цёпла віталі бела
рускую песню “Ой, ля дуба” ў
выкананні саліста “Купалінкі”
АляксандраЛапыіўрывакзКу
пальскайпраграмытэатральнай
студыі“Паўлінка”.

5 ліпеня ў праграме свя
та значыўся Народны дзень: у
Верманскім садзе на трох сцэ
нахвыступалірозныяэтнічныя
суполкі.Гэтабыліпрадстаўнікі
народаў, якія стагоддзямі жы
вуць на тэрыторыі Латвіі. Мы
знаёмілі гледачоў з культурны
мі традыцыямі сваіх народаў.
Рыжане, госці горада змагліне
толькіўбачыць,ацаніцьцікавую
й разнастайную праграму на
шых“Купалінкі”й“Пралескі”,

тэатральнайстудыі“Паўлінка”,
але й пакаштаваць беларускія
стравы:кнышыйхрушчы.Па
частункі разляталіся ўмомант,
бо — вельмі смачныя былі,
прыгатаваныя з любоўю ўме
лымі рукамі ўдзельнікаў гэтых
калектываў.

Даўгаўпілская гарадская
дума высока цэніць унёсак бе
ларускіх артыстаў у гранды
ёзную падзею. Таму 13 ліпеня
ў Доме Адзінства кіраўніцтва
думыаб’явілападзякізагожыя
выступленнінасвяце,уручыла
памятныя сувеніры, кветкі кі
раўнікамтворчыхкалектываў.

Святапеснійтанцавытры
малаправеркучасам,сталавы
датнайкультурнайпадзеяй,мае
ўжо значнасць міжнароднага
маштабу.Святаяднаелатышоў
свету, а таксама й прадстаўні
коўрозныхпакаленняў,розных
народаў. І беларусы ганарацца,
штозаслужыліправапрыўнес
ці непаўторную фарбу ў яркі
вянокдружбы,паразуменняміж
шматлікімінародамі,прадстаў
нікіякіхжывуюцьуЛатвіі.

МарыяПамецька,
метадысткаЦэнтра

беларускайкультуры,
г.Даўгаўпілс

творчаСць

ЯкСпРавы,дыЯСпаРа?

планеталюдзей

Няма межаў для любові
Артысты з Беларусі Алена і Аляксандр Віслаўскія выступалі ў Ніцкай воласці Латвіі 
з дзвюма музычнымі праграмамі

Яркая фарба ў вянку дружбы

Тыя,хтоцікавіўсятворчасцю,скла
дамансамбля“Песняры”ўтойчас,ка
ліяшчэкіраваўімУладзімірМулявін,
могуць ведаць гэтае імя: Аляксандр
Віслаўскі.Ён—музыка ікампазітар,
былыўдзельнік“Песняроў”.Алена—
ягонаяжонка,скрыпачка.Нам,сябрам
беларускай суполкі “Мара” з Ліепаі,
сёлета ў ліпені пашанцавала разам з
прадстаўнікамі Ліепайскай месіян
скай супольнасці “Шамашим” паслу
хацьпрыгожыяпесні,музыкуталена
вітыхгасцейзМінскаўгасцявымдоме
“Янчи”,штоўНіцкайволасціЛатвіі.

Аляксандр і Алена выступалі на
евангелізацыйных канцэртах з дзвю
мамузычнымі праграмамі: гэта “Ма
ленне за Беларусь” і “Толькі б яўрэі
былі”.Гучаліў іхвыкананніпесніна

беларускаймове,іўрыцедыідышпад
музыку,якуюнапісаўАляксандрВіс
лаўскі(граліклавішныяінструментыі
скрыпка),навершырозныхаўтараў,у
тымлікуйРыгораБарадуліна.Высту
паючы,АляксандрВіслаўскіраспавёў
прасваёяўрэйскаепаходжанне,атак
самапаездкіўІзраіль.Прытымадзна
чыў,штояўрэйства—гэтанеад’емная
часткагісторыі,культурыБеларусі.Бо,
яквядома,яўрэіжывуцьнабеларускай
зямлізХІVстагоддзя.

Наканцэртах,штопраходзіліўза
лезагараднагагасцявогадома,былій
дзеці з хрысціянскага лагера: яго на
працягу 10 дзён Алена і Аляксандр
ВіслаўскіяправодзілідлядзяцейзЛат
віі,ЛітвыіБеларусі.

АнжэлаФаміна,Латвія

Ад рэдакцыі. Да таго, што напісала
намаўтарказЛіепаі,вартададаць:Аляк
сандрВіслаўскі родам зМінска, вучыў
ся ў спецыяльнай музычнайшколе пры
Беларускай кансерваторыі, у Інстытуце
культуры. Пачаў творчы шлях у мола
дзевай студыі “Песняроў” (1985), по
тымуваходзіўуасноўныскладансамбля
пад кіраўніцтвам Уладзіміра Мулявіна:
быў клавішнікам, аранжыроўшчыкам,
вакалістам (198791). Далей працаваў
у эстрадным аркестры
Б ел д з я рж т э л е р а дыё ,
Дзяржаўным эстрадна
сімфанічным аркестры
Беларусіпадкіраўніцтвам
Міхаіла Фінберга, у роз
ных групах. Летам 2014
га па ініцыятыве Аляк
сандра ўтварыўся праект
“STUDІONEMAN”—на
базе ягонай аднайменнай
студыі гуказапісу. Выпу
шчана два CDальбомы:
рускамоўны“Жизньсиз
бытком” і беларускамоў
ны“МаленнезаБеларусь”
навершыРыгораБараду
ліна. Хрысціянская паэ
зіяРыгораБарадуліна,гаворыцьмузыка,
спявак і кампазітар, акрэсліла кірунак
ягонайдалейшайдзейнасці.Асноўнаяж
мэта праекта— пашырэнне беларускай
нацыянальнай хрысціянскай паэзіі, пес
ні,музыкі.ДатагоАляксандрВіслаўскі
— выкладчык па вакале, джазавай ігры
на фартэпіяна, кампазіцыі. Праводзіць
музычныявечары,майстаркласы.

Штодапрацыўансамблі“Песняры”,
тоўнэцеёсцьзвесткі:Аляксандр—аўтар
музыкіпесні“Новыйгод”,быўсалістам

прывыкананнізнакамітыхпесень“Алек
сандрына” і “Слуцкія ткачыхі”. Ён —
і аранжыроўшчык такіх хітоў ансамбля,
як“Вераніка”,“МаксіміМагдалена”.

Мы расшукалі, што адна з музыч
ных праграм Аляксандра Віслаўскага
паўтарае назву кнігі Рыгора Барадуліна
“Толькібяўрэібылі!..”(Мінск,2011).Яе
склаліартыкулыіўспамінымайстрапра
вядомых дзеячаў яўрэйскай культуры,
перакладыпаэзііХ.Н.Бяліка,М.Надзі

ра,М.Шагала,І.Харыка,
Х.Мальцінскага,Р.Рэле
саімногіхіншых.Яквы
нікае з анатацыі, аснову
апошняга раздзела скла
лі вершы, прысвечаныя
яўрэйскім святыням, а
таксама вершы й дарчыя
надпісыРыгораІванавіча,
штозахавалісяўрабочых
блакнотах, творцам, бліз
кімсябрамікалегам.

Цікавы яшчэ адзін
творчыпраект:“Вяровіца
Алеся Камоцкага, скла
дзеная з вершаў Рыгора
Барадулінаіфотаздымкаў
Кунстадтэра пры музыч

ным аздабленні Аляксандра Віслаўска
га”(2011).Аказваецца,“вяровіцай”гэтай
АлесьКамоцкі,вядомыспявакімузыка,
займаўся12гадоў.Тампададнойвоклад
кайзмяшчаюццадыскз12юпсальмамі,
праспяваныміАлесемКамоцкім, ікніж
капафармацедыска,дзесплялісяразам
тэксты псальмаў і фотаздымкі Джона
Кунстадтэра, амерыканскага фотамаста
ка,улюбёнагаўБеларусь.Укніжцыпада
дзеныздымкі,прысвечаныярэлігійнымі
абрадавымсвятамбеларусаў.

Артысты з тэатральнай студыі “Паўлінка” на свяце 

Алена і Аляксандр Віслаўскія на канцэрце ў гасцявым доме “Янчи”
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Свае людзі на вуліцы Беларускай
веСткіздыЯСпаР

Расце ў Нарве наш дубок
тэатРальныСезон

калівялікі
слухаемалых
Узнакамітымбеларускім
тэатрыоперыібалета
ўзышлановаязорка—
іпачаўсянаборудзіцячую
музычнуютэатр-студыю

Іван Іва наў

Нядаўна стала вядома пра
поспех тэнара Паўла Пятрова:
запрошаны саліст Нацыяналь
нагаакадэмічнагаВялікагатэат
раоперыібалетаўжніўніўзяў
“золата” на фестывалі “Опера
лія”. Праходзіць ён пад апекай
маэстра,вядомагаспевакайды
рыжора Пласіда Дамінга. Калі
ўЛісабонепадвялівынікіXXV
Міжнароднага конкурсу мала
дых выканаўцаў, то аказалася:
беларускаму спеваку ўдалося
абысці калег з Канады, Італіі,
Партугаліі, Кітая, ЗША, Фран
цыі, Расіі ды Бразіліі. А пера
можцувызначалірэжысёрынай
буйнейшых тэатраў свету: “Ла
Скала”, “Метраполітэнопера”
і“КовентГардэн”.Дляопернай
школы Беларусі гэта— сенса
цыйнаяўзнагарода.

Калі стала вядома пра поспех
ПаўлаПятрова(на здымку),това
лампайшлі“госці”насайтВяліка
гатэатраўнэце—многімхацелася
даведацца,дзежгадуюцьспевакоў
такога ўзроўню? Оперная бела
рускаяшкола цяпер на вышыні.А
кіраўніцтва Вялікага тэатра мае
намербольшактыўнавыкарыстоў
ваць інтэрнэтпрастору іпрыпра
вядзенні штогадовага Каляднага
опернагафоруму,уякімудзельні
чаюцьдзясяткімаладыхспевакоўз
розныхкраін,наякізапрашаюцца
сусветна вядомыя оперныя зоркі,
творчыякалектывы.

Нашыкалегізаддзеласлужбы
маркетынга,інфармацыідырэкла
мыВялікагатэатраоперыібалета
даслалінамінфармацыю,штопа
чатактэатральнагасезонаўтэат
ры адзначаны іншымі знакавымі
падзеямі. Скажам, вядучыя май
стры,лаўрэатыміжнародныхпрэ
мій Кацярына Алейнік, Людміла
ХітроваіКанстанцінГеронікуда
стоенызвання“Заслужаныартыст
Беларусі”. А салістка тэатра са
пранаМаргарытаЛяўчуктройчы
залетастанавіласялаўрэатамкон
курсаў:праходзіліяныўІталііды
Германіі.Яшчэнавіна:запрошаны
артысттэатра,басАляксандрРас
лавец(якіродамзБрэста)ужніў
нідэбютаваўнасцэнетэатра“Ла
Скала”.

На фоне такіх поспехаў,
мяркую, паспяхова ідзе сёлет
ні набор уДзіцячуюмузычную
тэатрстудыю Вялікага тэатра
Беларусі. Гэта ж так сімваліч
на, што Вялікі ўважліва слухае
малых! Праслухованне пройдзе
23верасня,унядзелю,уВялікім
тэатрыБеларусі.

Разамздыпламатамі

У Гаі народаў Эстоніі, 
што быў закладзены 
нядаўна, ёсць 
і беларускае дрэўца

Тыя,хтоцікавіццакантактаміБеларусіз
краінаміЕўрасаюза,ведаюць:уЭстонііця
перновыНадзвычайныіПаўнамоцныАм
басадарБеларусі.ГэтаВячаслаўГеоргіевіч
Качанаў. Нам, беларусам Нарвы, прыем
набыло, калі свойпершырабочывізіт ён
здзейсніўякразунашгорад.Тоеадбылося
24жніўня:уНарвеладзіласяўрачыстасць
знагодыадкрыццяГаюнародаўЭстоніі.У
інтэрнацыянальным гаі 37 розных дрэваў
сімвалізуюць 37 самых значных нацыя
нальных груп,штожывуцьурэгіёне.Там
ёсцьдубкі,бярозкі,альха,наватакацыя.У
гонарБеларусіпасаджаныдубок.Прычым
пры кожным дрэўцы ёсць шыльдачка, на
якой пазначана краіна, назва дрэва, што
сімвалізуе цяпер у Нарве пэўную нацыя
нальнуюгрупу.Анашдубокідзепад№1!

Вядомаж,узакладцыгаюёсцьглыбокі
сэнс. “Мы тым самым жадаем паказаць,
што ў Нарве, якая знаходзіцца на мяжы
Еўрасаюза, могуць мірна жыць – і на са
мойсправетакжывуць!–прадстаўнікіроз
ных нацыянальных груп”, – гаварыў пад
час урачыстасці аўтар ідэі стварэння Гаю
народаў у Нарве, кіраўнік Круглага ста
ла нацыянальнакультурных таварыстваў
АляксандрДусман.Ад імяганаровыхгас
цейзвітальнымсловамперадудзельнікамі
цырымоніі выступіў Амбасадар Беларусі
ВячаслаўКачанаў. Затымпрадстаўнікі на
цыянальнакультурных таварыстваў па
вета ІдаВірумаа, кіраўніцтва Нарвы,
прадстаўнікіМіністэрствакультуры,атак
самадыпламатызБеларусі,Малдовы,Расіі,
Фінляндыіперарэзалістужкуўколерахна
цыянальнага сцяга Эстоніі: Гай народаў
Эстонііадкрыты!

Пасля цырымоніі Вячаслаў Качанаў
з жонкаю, прадстаўнікамі Амбасады
накіраваўся ў нарвскі Дом Народаў. Там і

сустракаліягомы,актывістыНарвскайбела
рускайсуполкі“Сябры”.ВячаслаўГеоргіевіч
знаёміўсязнамі,удзельнікаміансамблята
варыства. Мы, дарэчы, расказалі яму пра
нашаеплённаесупрацоўніцтвазрэдакцыяй
газеты “Голас Радзiмы”, а жонцы Амбаса
дара падарылі некалькі нумароў “ГР”, далі
спасылкі на цікавыя публікацыі з газеты ў
інтэрнэце,насайцевыдання.(Звяртаемува
гучытачоў,ідыпламатаўутымліку:вялікі
архіўматэрыялаўгазеты“ГоласРадзімы”(з
2007года)паранейшамузастаеццанапар
талеВыдавецкага дома “Беларусь сегодня”
па адрасе  https://www.sb.by/golas/archive/ .
А 25ы сёлета і 3577ы ад часу заснавання
нумаргазеты“ГоласРадзімы”пабачыўсвет
19ліпеняпаддахамВыдавецкагадома“Звяз
да”–напарталеhttp://zviazda.by/be/edition/
golasradzimyішукайцебольшпозніянума
рывыдання.–Рэд.)

Мыпрапанавалінашымганаровымгас
цямпакаштавацьнацыянальныябеларускія

стравы:гэтанашы“сяброўкі”самігатавалі.
ЯныіўдалечыніадБацькаўшчыныпамята
юць, выкарыстоўваюцьматчыныбабуліны
кулінарныярэцэпты.Засвяточнымсталом
ВячаслаўКачанаўвёўзнаміцёплуюгавор
ку, адказаў на пытанні супляменнікаў. Да
тагожАмбасадаріягожонкаразамзнамі
спявалібеларускіяпесні,расказваліпрасвае
родныямясціны.Сюрпрызамдлянасбыло,
калісупрацоўнікАмбасадыІгарВалуеўсеў
запіяніна ідаўневялікіканцэрт.Усебылі
ўражаныя: прыемны голас, цудоўная ігра.
Мынаватпадумваемцяпер:якбыгэтапад
ключацьшаноўнагаІгараФёдаравічадана
шых канцэртаў?Мяркую, мы яшчэ спяём
разамінераз!

Дзвегадзіныдоўжаласянашасяброўская
бяседа, і праляцела непрыкметна: бо род
ныяжлюдзі…

ВіктарБайкачоў,
Нарвскаебеларускае

таварыства“Сябры”,Эстонія

адзначаючыдзяржаўныясвятыРасіі,
беларусыСамарынезабываюцьі
прасваенацыянальныятрадыцыі,
родавыякарані

У Расіі 22 жніўня адзначаўся Дзень
Дзяржаўнага сцяга Расійскай Федэрацыі.
Актыўныўдзелусвяточныхдзеяхпрыма
лі сёлета і актывісты моладзевага аддзя
ленняСамарскай абласной грамадскай ар
ганізацыібеларусаў і выхадцаў зБеларусі
“РускаБеларускае Братэрства 2000”. Па
ініцыятывепраўлення суполкідлядзяцей,
што адпачывалі ў дзіцячым аздараўленча
адукацыйным цэнтры “Волгарёнок”, былі
арганізаваны святочныя імпрэзы. Дарэчы,
цэнтргэтыразмешчаныпавуліцыБеларус
кай!ЁсцьтакаяунаснатэрыторыіКуйбы
шаўскагараёнаСамары.

Дзецям расказалі пра гісторыю трыка
лора,прайшоўтэматычныконкурсмалюн
каўнаасфальце.Потымвыканаўчыдырэк
тарсуполкібеларусаў,мастацкаякіраўніца
беларускагавакальнагаансамбля“Каданс”
Іна Сухачэўская прапанавала дзецям і да
рослымлітаратурнагістарычныкруіз“Тры
колерырускайславы”,распавялапрапахо

джаннетрыкалора,геральдычнаезначэнне
кожнайзягопалос.Прытымказала,што,
паважаючыдзяржаўныя сімвалыРасіі, бе
ларусыўСамарынезабываюць іпрасвае
нацыянальныя традыцыі, родавыя карані.
Таму, напрыклад,штогод у другуюнядзе
люмаяактывістыСАГА“РускаБеларускае

Братэрства 2000” адзначаюцьДзеньДзяр
жаўнагагербаіДзяржаўнагасцягаРэспуб
лікіБеларусь.

ПотымАнастасіяіКрысцінаСухачэўскія
правялі пазнавальныя віктарыны, конкур
сы.Пераможцы і самыя актыўныя ўдзель
нікі тэматычнага конкурсу атрымалі пры
зы:стужкідышалікіпадколерырасійскага
трыкалора.Іяшчэбыламузычнапаэтычная
праграма,падчасякойяркавыканаліпесні,
танцы салісткі дзіцячаюнацкага ўзорнага
беларускагавакальнагаансамбля“Очарова
ние”(мастацкаякіраўніцаІнаСухачэўская)
іхарэаграфічныкалектыў“Виктория”(мас
тацкаякіраўніцаІрынаКлючнікава).

ПрэзідэнтСАГА“РускаБеларускаеБра
тэрства2000”ІрынаГлускаянагадала,што
пад Дзяржаўным сцягам Расіі цяпер жы
вуць многія нашы супляменнікі: паводле
дадзеных усерасійскага перапісу насель
ніцтва2010,беларусаўубратняйкраіне—
большза500тысяч.

МікалайБойка,
кіраўнікпрэсслужбыСАГА

“РускаБеларускаеБратэрства2000”,
г.Самара

Выканаўчы дырэктар абласной 
арганізацыі беларусаў, мастацкая 
кіраўніца беларускага вакальнага 

ансамбля “Каданс” Іна Сухачэўская

На сустрэчы ў суполцы “Сябры” іграе і спявае дыпламат Ігар Валуеў
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