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Іван Жда но віч

Дбаючы пра будучыню —
вартапамятацьпрамінулае,уро
кігісторыі,прадухоўныдосвед
папярэднікаў.Пратоедумалася,
каліўМінскунаПакровыасвя
чаўся велічны храм. Дарэчы,
у беларусаў шанаванне прод
каў мае дагістарычныя карані:
так сцвярджаюць даследчыкі
народных традыцый. Паводле
вераванняў продкаў, людзі пас
ля зямнога жыцця становяцца
Дзядамі:нашымінябачнымі—
нябеснымі—апекунамі.Тамуй
цяперяшчэўхатахвясковыхаб
разы хрысціянскія, прыбраныя
белымівышываныміручнікамі,
суседзяцьзфотапартрэтаміро
дзічаў,штокалісьціхатызбуда
валі,жыліўіх,адворагаўзям
люсваюбаранілідызастаюцца,
пасляпераходуўсветіншы,ду
хоўнымідарадцамі, абаронцамі
длянашчадкаўроду.

Асабліваезначэннеўжыцці
супольнасцімаюцьвекавыятра
дыцыі,каліадбудоўваеццанеза
лежная дзяржава. Якраз у такі
часвельміпатрэбнаеадзінства.І
досведстарэйшых,іхпрыклад,і
мудраяразвага,ісэрцаспагадлі
вае,наватсамаахвярнаепатрэб
на— каб умець падняцца над
часовымі,асабістымі,дробнымі
спрэчкамісваркаміўімянечага
значнабольшістотнага.Поўная

ж назва месца па вуліцы Усіх
свяцкай,дзе,паводлеслоўсвя
тароў, цяпер гаспадарыць Свя
таяТройцайжыхараміўсесвя
тыя:Хрампомнік у гонарУсіх
святых і ў памяць аб ахвярах,
што выратаванню Айчыны на
шайпаслужылі.Удніасвячэння
будынкамітрафорныпротаіерэй
ФёдарПоўны,адзінзініцыята
раўягоўзвядзенняйцяперашні
настаяцельУсіхсвяцкагапрыхо
да, казаў журналістам: вельмі
сімвалічнатое,штохрамрасце
разамзмаладойБеларуссю.

На сайце http://hramvs.by/
чытаем,штоён“станегалоўным
духоўным агульнанацыяналь
ныммемарыяламупамяцьпра
мільёны беларусаў і выхадцаў
зБеларусі, якія загінулі й былі
раскіданыяпа ўсім свеце рэва
люцыямі,войнамі,гвалтоўнымі
перасяленнямі ды рэпрэсіямі,
якія пакінулі родныя месцы ў
пошукахлепшаедолі”.Такшто
можна прадбачыць: беларусы з
замежжа будуцьнаведваць яго.
Дарэчы, мы пісалі ўжо (“Хло
пецГерой з Падгор’я” — ГР,
25.01.2018)пратое,штокапсу
лу з зямлёй з магілы беларуса,
снайпераЛеніградскагафронту,
Героя Савецкага Саюза Фядо
сіяСмалячковазаклаліўкрып
це Храмапомніка. Як вядома,
у шэрагах абаронцаў нескаро
нага Ленінграда, сярод ягоных

жыхароўпакутнікаў тае пары,
працаўнікоў на заводах у каль
цы блакады былі дзясяткі ты
сяч беларусаў. Памятная літыя
й цырымонія закладкі капсулы
прайшліпрыўдзелебеларусаўз
СанктПецярбурга і Ленінград
скайвобласці.Тадыжпрэзідэнт
Фонду садзеяння развіццю ра

сійскабеларускага супрацоў
ніцтва“БелыяРосы” ІрынаРо
гаваказала,што“для120тысяч
беларусаў, якія жывуць у гора
дзе на Няве і ў Ленінградскай
вобласці, шанаваць гісторыю і
памяцьпраземлякоў—непрос
та словы: гэта святы абавязак
нашыхсэрцаў”.➔ Стар. 3 
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светапогляд

Сын, сям’я, 
кам са мол 

і “Вя сёл ка”
   Стар. 6

“Бе ла рус кія 
се зо ны” 

ў Даў гаў піл се
   Стар. 2

прэм’ера

Балетнаслуцкі
сюжэт
УвялікімтэатрыБеларусі
ўпершынюпастаўлены
балет“анастасія”,
правобразамгалоўнай
гераініякогапаслужыла
княгіняанастасіяслуцкая

Аўтар лібрэта, драматург
АнатольДзялендзікрасказаўна
старонкахкастрычніцкаганума
рачасопіса“Партер”,штошмат
працаваў з гісторыяй Анаста
сіі Слуцкай, напісаў сцэнарый
фільма. Калі ж у Вялікім тэат
ры вырашылі паставіць балет
праАнастасію,даягозвярнуўся
дырэктартэатраУладзімірГры
дзюшка. Па словах лібрэтыста,
балет—гэтазусіміншаягісто
рыя,чымуфільме,тамупараіў:
забудзьцесяпраяго,атрымлівай
цеасалодуадновагавідовішча.

Нагадаем, што Анастасія
паслясмерцімужа(1503),князя
слуцкага і капыльскага Сямёна
Міхайлавіча,кіравалакнястваму
тойчас,калінаягочастанапада
лікрымскіятатары.Іёйу1505
1508гадахудаваласятоерабіць,
асабіста ўзначальваючы войска.
Зчасамкіраваннекняствампры
няўнасябеяесынЮрый.

Напярэдадні прэм’еры на
сцэнетэатра,удэкарацыяхба
лета,ладзіласясустрэчазжур
налістамі.Янымелімагчымасць
задаць пытанні балетмайстру
пастаноўшчыкуЮрыюТраяну,
кампазітару Вячаславу Кузня
цову, мастакупастаноўшчыку
Аляксандру Касцючэнку ды
артыстам, якія выконваюць га
лоўныя партыі: Ірыне Яромкі
най,АнтонуКраўчанку,Юрыю
Кавалёву.

яксправы,дыяспара?

Чын вя лі ка га асвя чэн ня Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх свя тых, што 25 га доў бу да ваў ся 
ў Мін ску, уз на чаль ваў Свя цей шы Па тры ярх Мас коў скі і ўсяе Ру сі Кі рыл

Храм адзінства нашага

Моц нае 
пры цяг нен не 

Ма зы ра
  Стар. 5

Ускладзедэлегацыісамарскай
вобласці,штоўдзельнічалаў
VФорумерэгіёнаўБеларусіірасіі,
быліактывістыабласнойсуполкі
беларусаўівыхадцаўзБеларусі
“руска-БеларускаеБратэрства
2000”

Мне заўсёды падабаюцца сумесныя
дзеі, што ў аснове сваёй нясуць апты
мізм,скіраваныянатворчасць,супрацу.І
такімкрытэрыям,намойпогляд,адпавя

даеVФорумрэгіёнаўБеларусідыРасіі,
штопраходзіў10–12кастрычнікаўМа
гілёве.Абласныцэнтрдатагожі“Мола
дзеваясталіцаБеларусі2018”:такіста
тус ён атрымаўпа рашэнні аргкамітэта
адпаведнага рэспубліканскага конкурсу.
Чарговыфорум,нагадаю,праходзіўпад
эгідайСавета РэспублікіНацыянальна
гасходуБеларусідыСаветаФедэрацыі
ФедэральнагасходуРасіі,быўскіраваны
напашырэннесупрацыміждзяржавамі,
умацаваннеэканамічнайінтэграцыі.

МногіяСМІпаведамлялі:умерапры
емствах форуму паўдзельнічала каля
2000 чалавек, больш за 20 губернатараў
рэгіёнаўРасіі.Самарскуювобласцьпрад
стаўляла афіцыйнаядэлегацыяначале з
Губернатарам Дзмітрыем Азаравым. А
творчуюдэлегацыювобласці,якуюўзна
чальвала прэзідэнт Самарскай абласной

арганізацыібеларусаўівыхадцаўзБела
русі “РускаБеларускаеБратэрства2000”
Ірына Глуская, запрасіў Магілёўскі абл
выканкам. “Наш творчы дэсант у Магі
лёве атрымаўся салідным,— распавядае
ІрынаМіхайлаўна.—У імбылішматра

зовы лаўрэат міжнародных, усерасійскіх
фестываляўіконкурсаўбеларусківакаль
ныансамбль“Каданс”(мастацкаякіраўні
цаІнаСухачэўская)іпяцьяркіхмайстроў
дэкаратыўнапрыкладнай творчасці воб
ласці”.➔ Стар. 4 

Б
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Вакальны ансамбль “Каданс” на галоўнай канцэртнай пляцоўцы форуму: 
на Плошчы Зорак у гістарычным цэнтры Магілёва

На форуме ў Магілёве

Аляксандр Лукашэнка і Патрыярх Кірыл. Сустрэча ў Мінску.
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пошукізгоды—агульнаямэта

УБеларусізробяцьусё,кабзахавацьадзінства
ўнутрынародаіцарквы.ПратоеАляксандрЛука
шэнказаявіў15кастрычніканасустрэчызчленамі
СвятогасінодаРускайправаслаўнайцарквыіСіно
даБеларускайправаслаўнайцарквы.Прэзідэнтпад
крэсліў:пазіцыяБеларусіўпытанняхпераадолення
рознагалоссяўуеўрапейскайіеўразійскайпрасто
рахзастанеццанязменнай.“Ітут,намаёглыбокае
перакананне,голасцарквы—адзінзнайбольшма
гутных і ўплывовых— павінен гучаць ва ўнісон
з дзяржавай”,— заявіў ён. Аляксандр Лукашэнка
ўпэўнены,штонашляху супрацівуразбуральным
тэндэнцыямсучаснасціўдзяржавыйправаслаўнай
царквышматагульныхпунктаўсудакранання.Най
важнейшыязіх—умацаваннехрысціянскіхжыц
цёвыхарыенціраў,міжнацыянальнымір,міжканфе
сійныдыялогідобрасуседстваўсіхрэлігій.

УтойжадзеньуМінскупрайшлоПасяджэнне
СінодаРПЦ,наякімбыліпрынятымерыўадказ
удачыненнідаКанстанцінопальскагапатрыярха
ту—зарашэннепачацьпрацэдурупрадастаўлен
няаўтакефалііУкраінскайправаслаўнайцаркве.

пакімзвоніцьзвон
22кастрычнікаўрамкахДзёнпамяці,прымер

каваныхда75йгадавінызнішчэнняМінскагаге
та,уМіністэрствезамежныхспраўБеларусіпрай
шоўміжнародныкруглыстол“ТрагедыяМінскага
гета:памяцьіўрокі”.Уімпаўдзельнічаліафіцый
ныя прадстаўнікі Дзяржавы Ізраіль, Злучаных
ШтатаўАмерыкі,ААН,ЮНЕСКА,міжнародных

яўрэйскіх арганізацый і аб’яднанняўбылыхвяз
няўгетазБельгіі,Вялікабрытаніі,Германіі,Расіі,
ЗША,Францыі, а таксама парламентарыі, прад
стаўнікідзяржорганаўіграмадскасціБеларусі.

КруглыстоладкрыўМіністрзамежныхспраў
БеларусіУладзімірМакей.Ёнпадкрэсліў,штона
цысцкаяпалітыкагенацыдунаакупаваныхтэры
торыях,часткайякойстаўХалакост,пакінулакры
вавыяраныназямліБеларусіўвыглядзесотняў
спаленыхбеларускіхвёсак,дзясяткаўзнішчаных
яўрэйскіхгета.Міністрнагадаў,штоўліку6міль
ёнаўеўрапейскіхяўрэяў—ахвяраўХалакоста—
большза700тысячзнішчаныхвыхадцаўзБелару
сі.МногіязіхзагінуліўМінскімгета.Уладзімір
Макейтаксамаадзначыў:шматхтозжыхароўБе
ларусізрызыкайдляжыццяхаваліўсябеяўрэяў,
ратуючыіхаднемінучайгібелі.Большза700зіх
удастоенызвання“Праведнікнародаўсвету”.

УМЗСпрыпадтрымцыМузеягісторыіВялі
кайАйчыннайвайныдэманстраваласяфотадаку
ментальнаявыстава,прысвечанаягісторыіМінс
кагагета.УтойжадзеньМіністрзамежныхспраў
Беларусі УладзімірМакей іМіністр па справах
аліідыінтэграцыіІзраіляСофаЛандверпрыня
ліўдзелумітынгуўМемарыяльнымкомплексеў
памяцьпраахвярыМінскагагета“Яма”.Зварот
дасуайчыннікаўізамежныхгасцей—удзельні
каў памятныхмерапрыемстваў накіраваўПрэзі
дэнтБеларусіАляксандрЛукашэнка.

суседзямважнасябраваць.
ігандляваць.

ПершыФорумрэгіёнаўБеларусідыУкраіны
праходзіў25–26кастрычнікаўГомелі.Прадстаў
нікі17рэгіёнаўкраінысуседкідыўсіхабласцей
Беларусісабралісянаяго:большза700удзельні
каў.Нафорумеўрозныхфарматахабмяркоўвалі
ся актуальныя пытанні супрацоўніцтва ў самых
розных сферах эканомікі, экалогіі, навукі, аду
кацыі. У беларускаўкраінскім форуме рэгіёнаў
паўдзельнічаў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка,прайшлаягосустрэчазПрэзідэнтам
УкраіныПятромПарашэнкам.

ПаводлематэрыялаўБелТА

Што галоўнае ў працы беларус
кіхсуполак?Адназначнага,пэўна,не
знойдзеш адказу на гэтае пытанне,
ды ўсёж вартамець на ўвазе: дзей
насць будзе паспяховай толькі тады,
калігрунтуеццанапавазедародных
культурных традыцый. А культура
кожнага народа пачынаецца з мовы,
буквара, пісьменства, літаратуры,
адукацыі. Якраз тыя вечныя каш
тоўнасці й пазначаныя ў календары
нашыхсвятаўякДзеньведаў,Дзень
беларускага пісьменства. Сёлета ж
гэта яшчэ й 400годдзе беларускага
буквара.Дыквось,менавітаімібыў
прысвечаныпачатакновага творчага
сезона Цэнтра беларускай культуры
(ЦБК)—ягомыраспачалі7верасня.
Прычым і консул Генеральнага кон
сульства Беларусі ўДаўгаўпілсеМі
калай Раманкевіч, які вітаў грамаду,
адзначыў важнасць захавання сваёй
нацыянальнайкультуры—якусамой
Беларусі,такібеларусаміўзамежжы.

Імпрэза прадоўжылася прэзента
цыяйперасоўнайвыставы“Жыццёў
Слове” зфондаўДзяржаўнагамузея
гісторыі беларускай літаратуры.Яна
прыехала з Мінска, і змястоўную,
найцікавейшую выставу прадставіў
супрацоўнік музея Андрэй Мельні
каў. Тыя 11 стэндаў, падрыхтаваныя
паводлекаштоўныхэкспанатаў,наву
ковых даследаванняў, распавядаюць
пра гісторыюбеларускаймовый лі
таратуры.Вартанагадаць:паміжДаў
гаўпілскімЦэнтрамбеларускайкуль
туры іМузеемлітаратурыпадпісана
пагадненнеабсупрацоўніцтве, ігэта
былаўжошостаялітаратурнаявыста
вазБеларусіўДаўгаўпілсе.

Чытачы “Голасу Радзімы” веда
юць: у нашым Цэнтры беларускай
культуры плённа працуе харавая ка
пэла “Спадчына”. Творчы калектыў
падкіраўніцтвампедагога,дырыжора

Яніны Антонаўны Юзэфовіч выкон
вае беларускія песні, якія ўжо сталі
класікайбеларускайкультуры,духоў
ныятворы.Сёлетажнаша“Спадчына”
святкуепершыюбілей—5гадоў.Таму
гэтаясвяточнаядатаібылапрыгожым
лейтматывам у канцэртнай праграме.
Спевакі прадставілі гледачам песні,
з якімі нядаўна выступалі на імпрэзе
“ФЭСТ”уДагдзе,на“Вішнёвымфэс
це”убеларускімгорадзеГлыбокае.

Я павіншавала калектыў “Спад
чыны”зюбілеем,уручылаягонайкі
раўніцы ЯнінеЮзэфовіч падзячную
грамату. Дарэчы, Яніна Антонаўна

калісьцібылавучаніцайузнакамітага
кампазітараІгараЛучанка:янадзялі
ласязнаміўспамінаміпратуюпару,
калі мы ўлетку праводзілі вечарыну
“Мелодыядушы”,прысвечаную80м
угодкамІгараЛучанкадыУладзіміра
Карызны.

Сваіх сяброў добрымі словамі,
музычнымі падарункамі віншавалі
ансамбль беларускай народнай пес
ні “Купалінка”, танцавальны гурт
“Лянок”, вакальны “Пралескі”, тэат
ральная студыя“Паўлінка”, ансамбль
акардэаністаў“Квітнеючымай”,бард
ВітальМіхайлоўскі.АгосцьзБеларусі
АндрэйМельнікаўвыканаўпадгітару
песнінасловыМаксімаБагдановіча.

Новы“Беларускісезон”уДаўгаў
пілсе, у нашым Цэнтры беларускай
культуры— адкрыты! Сардэчна за
прашаемнаімпрэзы!

ЖаннаРаманоўская,
кіраўніцаДаўгаўпілскага

Цэнтрабеларускайкультуры.
Фота:ІрынаХажэўская.

“Бе ла рус кія се зо ны” 
ў Даў гаў піл се

Кан цэрт з на го ды ад крыц ця но ва га твор ча га се зо на 
Цэнт ра бе ла рус кай куль ту ры прай шоў у Даў гаў піл скім уні вер сі тэце

Яні на Юзэ фо віч

Андрэй Мель ні каў прэ зен туе пе ра соў ную вы ста ву “Жыц цё ў Сло ве”

Свята ўпрыгожыў тан ца валь ны гурт “Ля нок”
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Ула дзі мір Ма кей выступае на мітынгу
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Цяперз504нішкрыптыза

поўнены67.Тамсабраназямляз
месцаўгібелійспачынубелару
саўз11краін.Пахаванытакса
май астанкі невядомых салдат
трохвойнаў:1812года,Першай
сусветнайіВялікаяАйчыннай.

Патрыярх Кірыл, духавен
ства, шматлікія вернікі малілі
ся разам, каб Усявышні пры
няў храм. “Як важна пачуваць
духоўнае сваяцтва з народамі,
якія выйшлі з адзінай купелі
князяУладзіміра,—казаў паз
ней протаіерэй Фёдар Поўны,
звяртаючысядаўсіхудзельнікаў
урачыстасці.—Якважнаісціда
адноемэты,негубляючыадзін
аднаго. Наша ж агульная мэта
—АйчынаНябесная,дарогада
яевядзепразслужэннеЦарквей
зямной Бацькаўшчыне. Кожны
народмаесваюроднуюзямлю,
алеверадлянасадна.Мыідзем
дагэтаймэтыберагаміадноера
кі,штонясеводыЖыцця”.

ЦяперуХрамепомнікушто
дня здзяйсняюцца паніхіды па
нявінна забітыхсуграмадзянах,
суродзічах.Укрыпцезбіраецца
зямлязпалёўгістарычныхбіт
ваў у абарону Айчыны. Пры
возяццакапсулы і змесцаўпа
хаванняўмірныхжыхароў,якія
сталі ахвярамі ваенных кампа
ній дырэпрэсій.Такія дзеянні,
безумоўна, спрыяюць яднанню
беларусаўсвету:дзебмыніжы
лі.Дарэчы,наўрачыстасціасвя
чэнняХрамапомнікабылі,каза

лі пра неабходнасць знаходзіць
згоду,паразуменнеўграмадстве
прадстаўнікі розных хрысціян
скіхканфесій,атаксамамусуль
манскай,яўрэйскайабшчынаў.І
сапраўды, “мы ідзем даАйчы
ны Нябеснай берагамі адной
ракі...”. Да таго ж успаленне ў
крыпцехраманязгаснайлампа
ды,перапахаваннетамастанкаў
вядомыхдзеячаўмінулага,уста
ноўкамемарыяльныхдошакпа

ўсім перыметры, упляценне ў
арнамент пласцін з імёнамі за
гінулых — усё тое робіць яго
велічнайКнігайпамяці,якойне
меўяшчэбеларускінарод.

Іглыбокаяідэяпратое,што
й беларуская святасць ёсць ар
ганічная частка ўсёй паўнаты
Праваслаўя,увобразах,фарбах,

сюжэтах роспісу галоўнага ку
пала Храмапомніка знайшла
высокамастацкае ўвасабленне.
АйцецФёдарпатлумачыў,чаму
такім высокім узведзены ша
цёрнамётхрама.Самбудынак,
дарэчы,мае74метрыўвышы
ню:найвысокіўкраіне.Зробле
на тое, па словах святара, “для

таго,кабпразнашумалітвуду
шы тых, хто загінуў на палях
бітвы, закатаваных у зняволен
ні,блакадзейлагерах,чыйпрах
сімвалічна спачывае ў крыпце
падгэтымалтаром,вярталісяў
Нябесныпалац—ічакалінас,
ідабраслаўлялінас.Намётхра
ма высокі, каб карані нашага
народа сыходзілі ў неба, і каб
ласка Духа Святога пралівала
сямагутнаюплыннюйнанас,
інаўсюБеларусь:кабніколігэ
тая зямля не была бясплоднай
дызаўсёдынараджаласвятых”.
Старанны працаўнік дзякаваў
усім,хтопаўдзельнічаўубудаў
ніцтве,іўпершуючаргуПрэзі
дэнту Рэспублікі Беларусь, які
22гадытамунатхніўсяідэяй,аз
2006гаўзяўпадасабістыкант
роль увасабленне праекта. Зга
даўсвятар і тых,хтогэтысвет
пакінуў,алекагобрадаваўтакі
ўрачысты момант: Свяцейшага
ПатрыярхаАлексіяІІ—ёнбла
славіў будаўніцтва; бацюшку

Мікалая Гур’янава, які папра
рочы прадказаў гэты момант;
ЛьваПагарэлава—ёнархітэк
тар Храмапомніка; Міхаіла
Паўлава—мэраМінсказ2000
па 2009 год: ён курыраваў ход
работікожнытыдзеньнаведваў
будпляцоўку.

Няпростуютэмуадзінстваў
царкве закрануліПрэзідэнтБе
ларусі Аляксандр Лукашэнка
і Патрыярх Кірыл пад час су
стрэчы15кастрычніка,надругі
дзень пасля асвячэння Храма
помніка.Тоевынікаезпаведам
ленняпрэсслужбыПрэзідэнта.
“На жаль, наша царква вель
мі часта ў гісторыі станавілася
закладніцай міждзяржаўных
адносін, часам нашых няпра
вільных учынкаў, — адзначыў
Прэзідэнт. — Вы павінны ве
дацьнашунепахіснуюдзяржаў
нуюпазіцыю,штораскол—гэ
тазаўсёдыдрэнна.Ігэтакепскія
наступствы.Наступствынебяс
печнейзаўсё”.

кола дзён

разам

Храм 
адзінства 
нашага

Чым ба га та “Жыт ні ца”?
гуртнароднаймузыкі
йпеснізклічаўскага
раёнаБеларусізпоспехам
выступаўнафестывалі
“творчыкацёлнародных
культур”уэстоніі

ДзеньнацыйЭстоніі (Eestі
maarahvustepaev)—гэтадзяр
жаўнае свята, якое яшчэ назы
ваюць: Дзень народаў Эстоніі.
Яноадзначаеццаўнас24верас
ня: праходзяць кірмашы, май
старкласынародныхмайстроў,
канферэнцыі, выступаюць
творчыя гурты. Да свята быў
прымеркаваныіXVфестываль
культурнацыянальныхменшас
цяў паўночнага ўсходу Эстоніі
(паветІдаВірумаа),штопрахо
дзіў23верасняўгорадзеЙыхві.
Звітальнымсловамнапачатку
гэтайімпрэзыпадназвай“Твор
чы кацёл народных культур”
выступіў Надзвычайны й Паў
намоцны Амбасадар Беларусі
ў Эстонскай Рэспубліцы Вяча
слаўКачанаў.

На такое шматнацыяналь
нае свята заўсёды з’язджаюцца
прадстаўнікінацыянальнакуль
турных суполак рэгіёну, якія
паяднаныўКруглымсталепры
Міністэрстве культурыЭстоніі.
Кожны раз на фестываль пры

язджаюць і ганаровыя ўдзель
нікі ззамежаўЭстоніі.Сёлета
жтакімгосцембыўзаслужаны
калектыўБеларусіансамбльна
роднай музыкі й песні “Жыт
ніца” з Арэхаўскага сельскага
ДомакультурыКлімавіцкагара
ёна.Урэпертуарысамадзейных
артыстаў—народныябеларус
кія песні ў апрацоўцы кіраўні
ка ансамбля, этнічнага эстонца
УладзіміраВаакса(ёнізаснаваў
гурт у 1991м), песні яго ўлас
нагасачынення,эстонскаяібе
ларускаямузыка.Мы,беларусы
Эстоніі,вельмірады,штобела
рускі ансамбль стаў галоўным
нумарам фестывальнага гала
канцэрта,уякімвыступіліпрад
стаўнікі нацыянальнакультур
ныхтаварыстваўІдаВірумаа.

Мыдаўно сябруем зУладзі
мірамВааксам,ягоныміартыста
мі,ведаем:сёлетаз3па5жніўня
сямейны этнічнаэстонскі ан
самбль “Ваакс”, які называюць
ансамблемспадарожнікам гурта
“Жытніца”,пазапрашэнніСаю
за культурных таварыстваў Эс
тонііпаўдзельнічаўуСусветным
фестывалікультурныхтаварыст
ваў у горадзе Тарту. Той фэст
праходзіў у плыні святкавання
100годдзя Эстонскай Рэспуб

лікі. Гурт “Ваакс” дзейнічае на
базе Арэхаўскай дзіцячай шко
лымастацтваў,ягонаяаснова—
сям’япрафесійныхмузыкаў.Сам
Уладзімір Георгіевіч— началь
нікаддзелаідэалагічнайработы,
культуры і па справах моладзі
Клічаўскага райвыканкама, ён
жайскрыпач.Гэтымінструмен
тамвалодаюць і сыны:Арцём і
Георгій.Жонкаж,АленаМіхай
лаўна,кіруеАрэхаўскайдзіцячай
школай мастацтваў, яна ж і са
лісткавакалісткаўабодвухгур

тах.Паслятойпаездкірасказвала
журналістамзклічаўскайраёнкі,
штогурт“Ваакс”даўканцэрту
невялічкім курортным горадзе
УсцьНарва:“Унашайпраграме
былі як творы эстонскай, так і
беларускай нацыянальнай куль
туры.Сустрэлісямыізактывіс
тамі Беларускага нацыянальна
культурнагатаварыства“Сябры”
(г.Нарва),зякімдаўномаемцес
ныясувязі.Прыемна,штонашы
сябрызноўзапрасілі“Жытніцу”
наадзінзфорумаўуЭстонію,які

мае адбыцца ў верасні”.Ну так
і адбылося: мы зноў сустрэліся
зталенавітымісябрамінаэстон
скайзямлі.

Уплыніфестывалю“Творчы
кацёл народных культур” прай
шлайканферэнцыя“Нашаспад
чына—гэтадземінулаесустра
каеццазбудучыняй”.Здакладам
выступіўАмбасадар Беларусі ў
ЭстонііВячаслаўКачанаў.

ВіктарБайкачоў,
беларускаясуполка
“Сябры”,г.Нарва

За слу жа ны ка лек тыў Бе ла ру сі ан самбль на род най му зы кі і пес ні “Жыт ні ца” ў Эстоніі
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Так выглядае Храм-помнік з вышыні птушынага палёту

Галоўны купал Храма-помніка
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На форуме ў Магілёве
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 

“Каданс” прадстаўлялі сем
салістак:АнастасіяГуркіна,Ма
рына Кірылава, Арына Каміса
рава, Вераніка Кузняцова, Але
на Нагорнава, Крысціна ды Іна
Сухачэўскія.Гуртпаўдзельнічаў
уканцэртнайпраграме“Садруж
насць культур — садружнасць
народаў” на галоўнай канцэрт
най сцэне Плошчы Зорак у гіс
тарычным цэнтрыМагілёва. Ля
Самарскагападворкаў “Горадзе
майстроў” гурт гэтак зладжана
спяваўітаньчыў,штоіСтаршы
няСаветаФедэрацыіВалянціна
Мацвіенка, і Старшыня Савета
РэспублікіМіхаілМясніковічне
змаглі ўтрымацца, далучыліся
падпесню“Золотаяярмарка”да
вясёлагакарагоду.Вялікуюціка
васцьдамагілёўскіхвыступлен
няўгуртапраявіўіДзмітрыйАза
раў.Ён11 кастрычніка знайшоў
час, каб разам з Аляксандрам
Фяцісавым, віцэгубернатарам
Самарскайвобласці,дыКацяры
най Кузьмічовай (яна выконвае
абавязкі Старшыні Самарскай
губернскай думы), паглядзець
выступленне калектыву. Пасля
канцэртаГубернатарвыказаўпа
дзяку Ірыне Глускай, артыстам
“Каданса” за годнае прадстаў
ленневобласцінафоруме.“Было
вельміпрыемна,штоГубернатар
цікавіцца выступам, падтрымлі
вае нас, і ў знак удзячнасці мы
ямупадарыліпапурызрускіхна
родныхпесень”,—дзеліццаўра
жанняміАрынаКамісарава.

Ва ўсе дні працы выставы
кірмашу “Горад майстроў” “Ка
данс”частавыходзіўнапляцоўкі,
падтрымліваў яркімі выступамі
настройгасцейіўдзельнікаўфо
руму—разамз іншымітворчы
мі калектывамі Беларусі ды Ра
сіі. “Было прыемна чуць словы
падзякіаджыхароўігасцейМа
гілёва за нашы выступленні,—
гаворыць мастацкая кіраўніца
гуртаІнаСухачэўская.—Нашка
лектыўсапраўдынабыўсвойуні
кальнытворчыпочырк:мыхора
шаспалучаемвакальныянумары
зарыгінальнапастаўленайпадіх
харэаграфіяй”.“Каданс”цяпер—
гэтаплёнкалектыўнайпрацыяк
маладых салістак, улюбёных у
песню,так ідзвюхмастацкіхкі
раўніц:АленаКірылашавастаяла
лявытокаўкалектыву,аІнаСуха
чэўская прадаўжае творчую эс
тафету. Абедзве— прафесійныя
педагогі па класе вакалу. Шы
рокі рэпертуар дае магчымасць
кожнаму слухачу знайсці песню
па душы: народную, духоўную,
эстрадную ці аўтарскую.Песню
шырока вядомую ці рэдкую, лі
рычную ці гарэзную. Кожная з
удзельніцгурта,якісёлетаадзна
чае10гадовыюбілей,выступаеі
зсольнымінумарамі.

У першы дзень знаходжан
няўБеларусісамарцынаведалі
Мемарыяльны комплекс “Буй
ніцкае поле” і ўсклалі кветкі ў
памяць пра загінулых салдат.
“Менавіта на Буйніцкім полі
байцыСавецкай арміі выяўлялі
цудыгераізму,якіянесплывуць
у Лету ніколі…”— тое апісаў
усваімрамане“Жывыя імёрт
выя”пісьменнікКанстанцінСі
манаў.Засталісяўзахапленнібе
ларускізСамарыіаднаведвання
Магілёўскага заасада. “Уразіла
беларускае сафары: маленькі

цягнічок вёз нас у непасрэднай
блізкасці ад жывёл — зуброў,
аленяў…—дзеліццаўражання
мі Алена Нагорнава, студэнтка
Самарскага абласнога вучылі
шча культуры й мастацтваў. З
вялікайцікавасцюсамарцызна
ёміліся і знацыянальнымбела
рускім падворкам, што побач з
заасадам.Насваевочыпабачылі,
якпрацаваліранейкавалі,ткачы,
ганчары,сталяры,пчаляры…А
ўвечары былі на Галаканцэрце
“Мыразам—мывместе!”уПа
лацыспорту“Магілёў”.

Шматцікавагапрабеларускі
сялянскі побыт, звычаі, трады
цыі, нацыянальныя касцюмы і
абрадыбеларусыСамарскайвоб
ласці даведаліся ў Магілёўскім
музеі этнаграфіі — гэта філіял
Магілёўскага краязнаўчага му
зея. Дарэчы, там сабрана самая
вялікая калекцыя традыцыйных
беларускіх строяў з розныхраё
наўівёсак.Вялікаяўвагаўмузеі
надаецца народным рамёствам,

традыцыйным для сялянскіх
вёсак і беларускіх гарадоў мя
жы XІX і XX стагоддзяў. Госці
жрадаваліся,штомаюцьмагчы
масцьпазнаёміццазсамабытнай
беларускайкультурайізвычаямі,
пагутарыць з мясцовым людам.
“Беларусы — гасцінныя, тава
рыскія,добрыялюдзі,датагожі
цярплівыя,хоцьінехаваюцьсва
іхэмоцый,—дзеліццаўражання
міВеранікаКузняцова,студэнтка
5курсаСамарскагадзяржаўнага
сацыяльнапедагагічнага ўнівер
сітэта.— Трапляліся нам людзі
ветлівыя—іякбыццамзаўсёды
ў іх добры настрой. Нам было
прыемна выступаць перад такі
міўдзячнымігледачамі.Такшто
выконваць песні на беларускай
мове,жывучыўРасіі—гэтаад
но.Апаглядзецьжыццёбелару
саў, пазнаёміцца з іх культурай
непасрэднаўБеларусі—гэтаін
шыя,большяркіяадчуванні”.

Самарскі рэгіён у “Горадзе
майстроў”уМагілёвепрадстаў
лялімайстрыдэкаратыўнапры
кладногамастацтва па напрам
ках: лозапляценне — Андрэй
Мітрафанаў,качанне—Таццяна
Скляр іАляксейМальцаў,рос
піспадрэве—АленаМурада
ва, выраб нацыянальнай ляль
кі— ЛюбоўМальгіна. Кожны
з іх рыхтаваўся як найлепш
прадставіць сваю прадукцыю,
такштовыставапродажкарыс
таласявялікімпоспехам.

Умінск,дасяброў
12 кастрычніка на галоўнай

сцэнепрайшлацырымоніяўру
чэння сертыфікатаў удзельні
каўVФорумурэгіёнаў. “Аднак
на тым наша “беларуская пра
грама” не закончылася: у твор
чайдэлегацыімаршрутвяртання
дадому быў праз Мінск,— га
ворыць Ірына Глуская.— Ад
міністрацыя Заводскага раёна
сталіцысардэчнасустракалаяк
дэлегацыю Самарскага рэгіёна,
такісваіхнепасрэдныхпартнё
раў—суполку“РускаБеларус
каеБратэрства2000”.Значаль
нікам упраўлення ідэалагічнай
працы, культуры і па справах
моладзірайадміністрацыіАляк
сандрамКрымскімізагадчыкам
сектаракультурыДзмітрыемСя
мёнавымскаардынавалімыпла
ныпадалейшайсупрацыўганд
лёваэканамічнай, адукацыйнай
сферы. Ёсць намер наладзіць
партнёрства адной са школ За
водскагараёназсамарскайшко
лай №124, запрашаць творчыя
гурты з раённых устаноў куль
турыдляўдзелуўнашыхбела
рускіхфестываляхнасамарскай
зямлі.Запрасілімыпартнёраўу
Самару на імпрэзы, прысвеча
ныяПарадуПамяці7лістапада”.

Сёлета Заводскі раён ад
значае 80гадовы юбілей, таму
Ірына Глуская набыла ў май
стра па лозапляценні Андрэя
Мітрафанаватвор“Мядзведзьз
каляскай”дыпадарылараёну.І
АндрэяГервасіевіча,кажа,тым
парадаваць, і партнёраў. Ця
пертойМішка—паўнапраўны
“жыхар”Мінска.Мядзведзь,як
вядома, адзін з сімвалаў Расіі,
а мядзведзь з каляскай, лічыць
ІрынаМіхайлаўна,зчасамможа
стацьаднымзсімвалаўпрацаві
тыхжыхароўЗаводскагараёна.

Яшчэ творчая дэлегацыя з
Самарскай вобласці атрымала
майстаркласадбеларускагана
роднага фальклорнага ансамб
ля“Вербіца”,мастацкікіраўнік
якога— Аляксандр Свірскі. У
рэпертуарыгуртапрадстаўлены
асноўныяжанрыбеларускайна
роднайпесні.“Сустрэчаз“Вер
біцай”заўсёдынатхняе,—згад
вае мінскія сустрэчы Марына
Кірылава.—Згуртомяпазнаё
мілася 5 гадоў таму, калі была
маяпершаяпаездкаўБеларусь
ускладзе“Каданса”.Ітадыўжо
ўлюбіласяўтворчасцьталенаві
тыхлюдзей.Зпершагапогляду,
з першае ноты любога чалаве
ка бяруць яны ў палон— усе
добрыя і адкрытыя, таму сэр
цайнеможанеадгукнуццана

іх беларускія песні. Затым для
нас ладзілася цікавая аглядная
экскурсія па Мінску, Нацыя
нальным гістарычным музеі.
Мы ўдзячныя за тое дырэкта
ру Нацыянальнага гістарычна
га музеяПаўлуСапоцьку і яго
дружнаму калектыву. Яшчэ —
адміністрацыі,работнікамкафэ
ўнівермага “Беларусь” за смач
ныябеларускіястравыйгасцін
насць.Шчырадзякуемідырэк
тару Рэспубліканскага цэнтра
нацыянальных культур Вользе
Антоненцы:засувенірнуюпра
дукцыюйкнігі,перададзеныяў
фондбеларускайсуполкі”.

Падводзячы вынікі візіту ў
Беларусь творчай дэлегацыі, яе
кіраўніца Ірына Глуская кажа:
план выкананы на 90%: “Вель
міпрыемна,штоўходзефоруму
падпісанаПагадненнеабсупра
цоўніцтве паміж Самарскай гу
бернскай думай і Магілёўскім
аблсаветамдэпутатаў.Датагож
Губернатар Самарскай воблас
ціДзмітрыйАзараў істаршыня
Гомельскага аблвыканкама Ула
дзімір Дворнік падпісалі пагад
ненне аб супрацоўніцтве паміж
рэгіёна. Радуе нас, што пашы
раюцца сувязі паміж Самарай і
абласныміцэнтрамінашайгіста
рычнайрадзімы.КіраўнікСама
рыАленаЛапушкіна і старшы
ня Магілёўскага гарвыканкама
Уладзімір Цумараў падпісалі
Пагадненне аб супрацоўніцтве
паміж гарадамі ў гандлёваэка
намічнай, сацыяльнакультур
най і гуманітарнай сферах. Так
што Магілёў стаў для Самары
трэцім—нароўнізГомелеміВі
цебскам—беларускімгорадам
партнёрам.Ігэтацудоўна!”

Ад імя актывістаў беларус
кайдыяспары ІрынаМіхайлаў
навыказваевялікуюпадзякуГу
бернатару рэгіёна: за вернасць
слову і справе. Тлумачыць:
“Нам,грамадскімлідарам,вель
міскладанабываецяперузаема
дзейнічаць з чыноўніцкім апа
ратам.Нажаль,уапошніягады
насуспрымаюцьчамусьцітоль
кіякнейкіязабаўкіцікультма
савысектар—інебольшзатое.
Алежмыможамбыцьінарод
нымі дыпламатамі, вельмі ка
рыснымі, нават незаменнымі ў
міждзяржаўныхзносінах,утон
кіх пытаннях умацавання між
нацыянальнай згоды. Ці можа
нехта рызыкне ўслых сказаць,
што яны сёння неактуальныя,
другарадныя?.. А вось у наша
гановагаГубернатарамаштабы
супрацоўніцтвазнацыянальны
міграмадскімісуполкамі—са
праўдыдзяржаўныя.Ігалоўнае:
ёсцьданасувагаіразуменне”.

Падвёўвынікіфорумуйсам
Дзмітрый Азараў: “Уся праве
дзенаянафорумепраца—гэта
моцны падмурак для развіцця
адносінаў паміж нашымі кра
інамі, рэгіёнамі. Гэта шмат у
чымбудзеўмацоўвацьтоесяб
роўства,якоеёсцьпаміжРасіяй
і Беларуссю. Гарантамі ж су
працоўніцтваз’яўляюццанашы
Прэзідэнты, якія пасапраўд
наму паважаюць адзін аднаго,
сябруюць і забяспечваюцьцес
наеўзаемадзеяннепаміжРасіяй
іБеларуссю,міжбрацкімінаро
дамікраін,спалучаныхсотнямі
тысячлёсаў,жыццяў”.

МікалайБойка

Фота на памяць: заслужаны беларускі вакальны ансамбль “Каданс” 
і беларускі народны фальклорны ансамбль “Вербіца”

Салісткі вакальнага ансамбля “Каданс” 
з творам “Мядзведзь з каляскай”, 

падораным адміністрацыі Заводскага раёна Мінска
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Школьныясябрычасам—якродныя
намлюдзі.Аўявіце сабе, хто заканчваў
разамсамноюшколуў1958м…Прак
тычнаўсемыбылізаднолькавымі,над
звычай складанымі лёсамі. Кажуць: мы
перажыліжудасную вайну.А я б дадаў,
штоўсемыбылі,здзяцінства,наёйцяж
капараненыя.Толькіранытыя—глыбо
кія,неўсімбачныя.Ібыліжяшчэгалод
ныяпасляваенныягады…

Мы амаль з усіх канцоў свету летам
з’ехалісяўнашМазыр,намалуюрадзіму:
кабудыхнуцьпаветратойзямлі,наякой
нарадзіліся.Кабпраз60годпаслязакан
чэнняшколыўспомніцьнашыхнастаўні
каў, незабыўныя школьныя гады. Цяпер
насусіхназываюцьпа іменіды іменіпа
бацьку, амы засталіся адзіндлядругога
Светачкамі, Лёнчыкамі, Аркашамі, Лю
дачкамі… Смяемся, жартуем. Як быц
цамінебылотых—60!—гадоўжыцця
пасляшколы. З 32 чалавек,што
ў 1958м закончылі мазырскую
СШ№9,сустрэчасабралатолькі
8чалавек.Жыццёёсцьжыццё…
Нехта сышоўтуды, адкульніхто
не варочаецца. Адрасы некато
рых яшчэ жывых аднакласнікаў
мы не змаглі знайсці. Ды ўсё ж
васьмёрасустрэліся!Згадваюцца
згэтайнагодырадкізвершаСта
ніславаВалодзькі“Званок”:“Ад
накласнікаў тварымне ўбачацца
зноў/Імаіхпедагогаўпрасветлыя
лікі”.Кожнамуцікавабылодаве
дацца:яксклалісяжыццішколь
ныхсяброў.Патрохівысвятляем,
дзе,хтодыяк.

УнашагаЯфімаЛітвака, які
жывецяперуРасіі,угорадзеНо
вамаскоўску Тульскай вобласці,
яшчэ ў дзяцінствепраявіліся здольнасці
маляваць.Пасляшколыёнзакончыўмас
тацкаевучылішча,затым—інстытутпа
спецыяльнасці “Манументальны жыва
піс”.Ёнісёння—умастацкайтворчасці:
прадаўжаезаймаццаскульптурай,жыва
пісам,мазаікай.

Барыс Галубіцкі закончыў Беларускі
палітэхнічныінстытут,прайшоўшляхад
нарміроўшчыка да галоўнага тэхнолага
аб’яднання “Дармаш” (сёння вядомы ў
свеце“Амкадор”).Цяперзсям’ёйжывеў
Ізраілі.Любіцьвандраваць,наведаўмно
гіякраіны.Алебольшзаўсё,прызнаўся
на сустрэчы, яго прыцягвае наш родны
Мазыр,якіёнчастабачыцьіўсне.

Цікавыя звесткі пра жыццё беларус
кайдыяспарыўІзраілімнепаведаміўАр
кадзьЛіўшыц,таксамажыхаргэтайкра
іны. Штогод у апошні дзень яўрэйскай
Пасхі,усуботу,уТэльАвіўз’язджаюцца
беларускіяэмігрантызусягоІзраіля.На
сустрэчыземлякоўАркадзьбачыцьдэпу
татаў ізраільскага ўрада, прадстаўнікоў
Амбасады Беларусі ў гэтай краіне. Там

граедухавыаркестр,ладзяццаканцэрты:
гэтасапраўднаесвята.Яшчэўмаіладзіц
ца сустрэча, праўда, менш маштабная:
пікнік на ўлонні прыроды, у лесе. Збі
раюцца ўсе эмігранты з горадаМазыра.
Самадзейныяартыстыладзяцьканцэрты,
гучацьпеснінабеларускай,рускайдыяў
рэйскаймовах.УсвойчасАркадзь,як і
Барыс,закончыўПалітэхнічныінстытут,
працаваў механікам на Мінскім аўтаза
водзе.Уягодзведачкі,чатырыўнукіды
прыгожая,клапатліваяжоначкаРаіса.Ня
гледзячынасвой“элегантныўзрост”,Ар
кадзьпрацягваепрацаваць.АўМазырыў
днінашайсустрэчыянаведаўразамзім
тыямогілкі, дзепахаваныямаці, бацька
дыіншыяродныяяголюдзі.

З далёкай Аўстраліі, з горадаМель
бурна“вярнуўсядадому”ЛеанідФрэнк
лах. “З якімі пачуццямі вы прыехалі на
Радзіму?”— запытала ў ягожурналіст

ка райгазеты “ЖыццёПалесся”. І ён не
стрымаў сваіх эмоцый: “О, я пацалаваў
гэтуюсвятуюдлямянезямлю!”.Так,по
вязізмесцам,дземыпабачылісвет—на
ўсё жыццё. Нездарма ж і мудрая бела
рускаяпрыказкадаводзіць:“Дземаціна
радзіла— там і радзіма”.Абодва сыны
ЛеанідазакончыліМельбурнскіўніверсі
тэт,самён27годпрацуебухгалтарампа
падатках, да тагож—віцэпрэзідэнтам
аб’яднання эмігрантаў з былога Савец
кагаСаюза,уякім400сяброў.Дарэчы,з
іх—каля20сем’яўзМазыра!Восьбы
і газеце “ГоласРадзімы” з імі адладзіць
сувязь! (Толькі “за”! Адгукніцеся, бела
русызАўстраліі!—Рэд.). Іншыялюдзі
ўсуполцы,казаўмнеЛеанід,—зАдэсы,
Масквы,Харкава…УвольнычасЛеанід
Фрэнклахлюбіць вандравацьпарозных
краінах.ІсвойродныМазыр,нягледзячы
навялікуюадлегласцьадАўстраліі,наве
даўчацвёртыраз.

Анехта знашых,яккажуць,дзена
радзіўся— там і згадзіўся. Ужо 60 год
паслязаканчэнняшколыўмедыцынеІна

Цяленчанка(дзявочаепрозвішчаАбрам).
ЯназакончылаМінскімедінстытут,яшчэ
й цяпер працуе ўрачомрэнтгенолагам у
Мазырскім супрацьтуберкулёзным дыс
пансеры. “Мы маладзеем, калі бачым
адзінаднаго,інашыявочы—ззяюць!”—
казаланасустрэчынашаІна.Ігэтатак!

Людміла Малеева таксама жыве ў
Мазыры: закончылаМінскі педінстытут,
большза30годадпрацаваланастаўніцай
рускаймовы.Цяпер—назаслужанымад
пачынку,увольнычас,казала,разгадвае
мае крыжаванкі, якія друкуе мазырская
райгазета.Любіцьчытаць,найбольшкні
гі аўтараў мінулых гадоў, вершы Якуба
Коласа, Янкі Купалы, Максіма Багдано
віча…“Явельмірадабачыцьсваіхадна
класнікаў,гэтавялікаешчасце!”—казала
Людміланасустрэчы.

Сталая жыхарка Мазыра Святлана
Доберштэйн закончылаМазырскае мед
вучылішча ды ўсё жыццё медыцыне й
прысвяціла.

Пыталіўмянесябры:якты,Лёня?Ія
расказваў,якпаслязаканчэнняшколытры

гадыадслужыўуСавецкайарміі.
ЗатымзакончыўБеларускідзярж
універсітэт, геаграфічны факуль
тэт. Працаваў глебазнаўцам, за
тым — геолагам, таму наведаў
бадайштокожныкутокнашайцу
доўнай Беларусі. Часта бываю ў
Мазыры:цягненамалуюрадзіму,
пасвятойзямліякойступалімае
босыя ногі. Там пахаваныя мае
маці, сёстры (а бацька, Сцяпан,
звайныдадомуневярнуўся).На
адпачынкупацягнуламянезаняц
цажурналістыкай,ісённясупра
цоўнічаю з некаторымі газетамі,
часопісамі, у тым ліку з газетай

“ГоласРадзімы”.Найбольшаемаёхобі—
складаннекрыжаванакнабеларускаймо
ве.Калібнелюбоўдагеаграфіі,прызнаўся
шчырасябрам,тостаўбыжурналістам.Ці
можайгісторыкам,боапошнімчасамна
ведваю змастаком,падарожнікам, этног
рафам, фатографам Уладзімірам Цвіркам
шматлікіякуточкіБеларусі,дзезберагліся
помнікіархітэктуры:цэрквы,касцёлы,ма
ёнтківядомыхлюдзей.

Кажуць: нельга вярнуцца ў той час,
дзетыбыўшчаслівым.Аднакдакрануц
ца да мінулага, паднавіць дарагія табе
ўспаміныўразмовезлюдзьмі,штобылі
тамразамзтабою—магчыма.Іяшчэя
шчыраўдзячныгалоўнамурэдактаруМа
зырскайрайгазеты“ЖыццёПалесся”Ла
рысеЧорнай:дзякуючыёйнастаронках
выданнявыйшаўаповедпранашусустрэ
чу.Навялікіжаль,неўдалосянамзрабіць
фотаздымкінаўлонніпрыроды:уМазы
рыўтойдзеньувесьчасішоўдождж.То
мы спадзяемся,што ў наступны раз, як
збярэмсяразам,будзесонечна.

ЛявонЦелеш,г.Дзяржынск

Моц нае пры цяг нен не Ма зы ра
Праз 60 га доў вы пуск ні кі мяс цо вай шко лы №9 з па лес ка га го ра да пры яз джа лі 
на сваю ма лую ра дзі му амаль з усіх кан цоў све ту

І нам ба ліць той боль
75гадоўтамубылоцалкам
ліквідаванамінскаегета.
Усягожзаягокалючым
дротамнямецка-фашысцкія
захопнікізнішчылібольш
за100тысячяўрэяў.

21кастрычніка1943годаза
пісаныўгісторыіякдзеньвялі
кагаболю.УДзеньпамяціпра
гібельМінскагагетаіНарвская
беларуская суполка “Сябры”
пры падтрымцы Амбасады Бе
ларусіўЭстоніі,сумесназмяс
цовай яўрэйскай абшчынай
правяла ў Доме народаў тэма
тычную вечарыну. На ёй былі

дарадца Амбасады Беларусі ў
ЭстонііЮрыБулаўка,прадстаў
нікі ГенконсульстваРасіі ўНа
рве,дэпутатыгарадскогасходу,
кіраўнікКруглага сталанацыя
нальнакультурныхтаварыстваў
прыМінкультурыЭстонііАляк
сандрДусман(ёнікіраўнікяў
рэйскай абшчыны паўночнага
ўсходу Эстоніі), прадстаўнікі
Саюза малалетніх вязняў фа
шызму, іншыхграмадскіхарга
нізацый,жыхарыгорада.

Узалемыўсталявалістэнд
зфотаздымкамі,зробленыміў
Беларусі.На іх адлюстраваны

помнікі ахвярам яўрэйскіх ге
та. Камяні, пакладзеныя пад
стэндам (бо кветкі ў яўрэяў
не прынята ўскладаць), іміта
цыя Вечнага агню ўзмацнялі
пачуццё смутку людзей, якія
прыйшлі на вечар. Літаратур
намузычную кампазіцыю мы
правялізарамкамізкалючага
дроту.Наэкранеждэманстра
ваўся відэарад пра вайну, пра
трагедыю Мінскага гета. Са
слязамі на вачах прысутныя
слухалі аповед. Па даручэн
ні рабіна Эстоніі Аляксандр
Дусман прачытаў паміналь

ную малітву. Потым кожны з
выступоўцаў засведчыў, што
такія балючыя ўрокі гісторыі
нельгазабываць,івартарабіць

усё,кабсветнескаціўсяўпек
лановайвайны.

ВіктарБайкачоў,
г.Нарва,Эстонія

Ле а нід Фрэнк лах (злева) 
і Ар кадзь Ліў шыц 

успамінаюць мазырскае 
дзяцінства і юнацтва

Выпускнікі 1958 года на сустрэчы ў Мазыры. Лета 2018.
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Удзельнікі 
лі та ра тур на- 
му зыч най 
кам па зі цыі
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колерысяБроўства

Род ныя пес ні з трох кра ін
УсёлетнімХХііфестывалі
беларускайпесніўлітве,
якіпрымаўгорадвісагінас,
паўдзельнічалітаксама
беларускіягурты
златвіідыБеларусі

Сем творчых калекты
ваў зрозныхгарадоўЛітвы, а
таксама з Латвіі ды Беларусі
паўдзельнічалі ў ХХІІ міжна
родным фестывалі беларус
кай песні, які прайшоў сёлета
6 кастрычніка ў Вісагінасе.
Ладзіла яго Згуртаванне бела
рускіх грамадскіх арганізацый
Літвы. Змагла ж адбыцца ім
прэза дзякуючы падтрымцы
Дэпартамента нацыянальных
меншасцяўпрыУрадзеЛітвы,
Амбасады Беларусі ў Літве.
Гэтыфэст,нагадаю,кожныгод
праходзіць у розных гарадах
Літвы, дзе працуюць беларус
кія суполкі: Вільнюс, Клайпе
да,Панявежыс,Шальчынінкай,

Шаўляй,Друскінінкай,Вісагі
нас.

Пачалося спеўнае свята з
адкрыцця перасоўнай выста
вы“ЖыццёўСлове”зфондаў
Дзяржаўнага музея гісторыі
беларускай літаратуры. На па
чатку фэстканцэрта вядучыя
СяргейШабадалаўіВалянціна
Іванова не прамінулі сказаць:
беларусы таварыства “Крок”
у Вісагінасе святкуюць сёлета
20гадовы юбілей свайго ва
кальнагакалектыву“Світанак”.

Гледачоў і ўдзельнікаў кан
цэрта віталі ганаровыя госці:
Амбасадар Беларусі ў Літве
Аляксандр Кароль, мэр Вісагі
наса Даля Штраўпайце, загад
чык консульскага аддзела Па
сольстваРасіі ўЛітвеТаццяна
Наважылава, Ганаровы консул
Казахстана ў Літве Йонас Яг
мінас, прэзідэнт Згуртавання
беларускіхграмадскіхарганіза

цый Літвы Ларыса Слесарава,
дырэктар Цэнтра беларускай
культуры й старшыня Бела
рускага таварыства “Уздым” у
Даўгаўпілсе Жанна Раманоў
ская, член Саюза пісьменнікаў
Беларусі Станіслаў Валодзька.
Насвяцебылійстаршынібела
рускіхсуполакЛітвыАлегДа
відзюк, Рэгіна Дзьмухоўская,
МарыяРабовіч,ВалянцінСтэх.

Усёлетнімфэсцепаўдзель
нічалі розныя беларускія ва
кальныя гурты: “Сябрына” з
Вільнюса(мастацкікіраўнікВа
лянцінаКавальчук),“Сузор’е”і
“Світанак” зВісагінаса (імікі
руюцьадпаведнаНінаМельні
каваіАленаПішчыкене),“Рані
ца”зШальчынінкая(Францішак
Міцкелевіч), “Купалінка” з
Клайпеды (Валянціна Снігур).
Ганаровымігасцяміфэстусёле
та былі запрошаны гурты “Ку
палінка”зДаўгаўпілса(Латвія,

Вячаслаў Пятроў), “Церніца”
зМінска (ГалінаНесцяровіч) і
АляксандраГайдук, спявачка з
беларускай сталіцы. Са сцэны
гучала багата беларускіх на
родныхіаўтарскіхпесень,якія
цёпла сустракалі гледачы. І на
гэтыразгучаліпеснінасловы
Станіслава Валодзькі “Ода Бе
ларусі”, “Зязюля”, “Дзічка” і
гімнбеларусаўЛітвы“Беларус
кідом”кампазітараўАляксадра
Рудзя,СяргеяЦіханава іМіко
лыЯцкова ў выкананніСяргея
Шабадалава, ансамбляў “Рані

ца”і“Купалінка”(Клайпеда),а
гімнузавяршэннеканцэртавы
конваўсясумеснаўсіміўдзель
нікаміфестывалю.

Выказваем удзячнасць Дэ
партаменту нацыянальных мен
шасцяў пры Урадзе Літвы, Ам
басадзеБеларусіўЛітвезапад
трымку фестывалю. Дзякуем
Згуртаваннюбеларускіхграмад
скіхарганізацыйЛітвы,намаган
нямі якога фэст быў створаны,
сталеў — і стаў цяпер святам,
якоепаядноўваебеларусаў.
ВольгаВідзовіч,г.Вісагінас

100гадоўвлксм

Іван Жда но віч

Людзі майго пакалення, ро
дамз60х,дыймалодшыя,па
мятаюць:камсамолу70х80х
клікаў нас бадзёрымі песнямі
некуды наперад, “в тревожную
даль”. Хвалі масавых вымы
ванняўмаладыхпрацоўныхрук
з Беларусі на казахстанскую
цаліну прыціхлі, аднак “пра
вільным”, камсамольскім сты
лемжыццяўвелізарнайкраіне
СССР, з яе шматлікімі новабу
доўлямі, лічылася рамантыч
нае шуканне сваёй долі дзесь
ці “там, за горизонтом./ Там,
тамтарам, тамтамтам”.Яшчэ
будавалася БайкалаАмурская
магістраль, і асвойваліся наф
тагазавыя радовішчы Заходняй
Сібіры.Папулярнымі былі “тэ
зісы”:“Мойадрес—недомине
улица,/Мойадрес—Советский
Союз”,атаксама:“Старостьме
нядоманезастанет—/Явдо
роге,явпути”.

Дзясяткі тысяч беларускіх
лёсаўтой“камсамольсківецер”
перакруціў, перамяніў.Так,меў
савецкіпатрыятызмсваепрапа
гандысцкія асаблівасці. Некаму
да распаду СССР і сапраўды ў
галавунепрыходзіла,што,еду
чыўдалечадБеларусі,родзічаў,
родныхлюдзей,маладычалавек
адрываецца, можа, і назаўжды

адродныхкаранёў.Ідзебылатая
“вялікая Радзіма”? Як вядома,
згубіццаўбязмежжы—лёгка.

Ёсцьіўмаімлёсекамсамол:
выбіралі сакратаром арганіза
цыікласа,школы.Аяшчэбылі
студэнцкія будатрады (Ленін
градскаявобласць,КоміАССР),
амаль 5 гадоў працы ў мала
дзёжнайгазеце“Чырвонаязме
на”—органеЦКЛКСМБела
русі.Анапрыканцы80хіпраца
ў тым самым ЦК.Тады, куры
руючы дзіцячыя й маладзёж
ныявыданні, яйпазнаёміўся з
галоўным рэдактарам часопіса
“Вясёлка”УладзімірамЛіпскім:
па справах заходзіў у “цэкоў
скі”будынак.Высветлілася:іён
тампрацаваў,прычымгадоў10.
ВясковецзРэчыцкагараёнапаз
нейрасказаў,як,закончыўшыў
Мінску тэхнікумхарчовайпра
мысловасці, стаў цукраварам,
паехаўуГарадзеюнатамтэйшы
завод — слесарам. Аднак, ма
ючысхільнасцьдапісання,па
чаў супрацу з раёнкай дыпраз
паругадоўуяейперайшоў.Бо
іўтэхнікуме“бегаўпарэдакцы
ях: як няштатны карэспандэнт
маладзёжныхідзіцячыхгазет”.
Далей — як завочная вучоба
ва ўніверсітэце, на факультэце
журналістыкі, так і камсамоль
скаяпраца:уНясвіжскімрайка
ме,кар’ерныростуЦК.

І першыя свае літаратурныя
“пробыпяра”—тобылідзённі
кавыя запісы, назіранні за тым,
як расце маленькі сын Ігар —
Ліпскі чытаў пісьменнікам як
разубудынкуЦК:“Зтыхзапісаў
пазней атрымалася кніга “Ры
горкавы прыгоды”. Але перш
чымвыйшлакніга,яўрыўкіВа
сілюВіткупрынёс,урэдакцыю
“Вясёлкі”.Сядзеўтамён,Алесь
Пальчэўскі,СяргейГрахоўскі—
тры літаратурныя волаты ў ад
нымпакойчыку.Віткаўсміхнуў
ся: “Чытайце, Валодзя, што вы
нампрынеслі”.Япрацаваўтады
ўкамсамоле,а“Вясёлка”былаў
тымжабудынку,павуліцыКар
лаМаркса, 40. І япроста спус
ціўсянапаверхуніз”.

Чытаннебылоўканцы60х,
і якраз гэта, прызнаецца Ула
дзімір Сцяпанавіч, быў перша
штуршокдаягонайдзіцячайлі
таратурнайтворчасці.Акрыліла
ўдача:нацэлыразварот,дваяго
апавяданні змясціла “Вясёлка”.
ПотымяныйпасябравалізВіт
кам.Кніжкаж“Рыгоркавыпры
годы” атрымалася тоненькая.
Пісьменнік знайшоў яе неяк у
бібліятэцы, зачытаную й аба
рваную. То, казаў, памяняў на
новую: вялікі фаліянт, выбра
ныяапавяданнідлядзяцей.

Восьтак—празсына,сям’ю,
камсамолі“Вясёлку”—рухаў
сяУладзімірЛіпскі ў літарату
ру.Пасляёніяшчэдрукаваўсяў
“Вясёлцы”,такіпайшло.Аднак
і досвед камсамольскі, набы
тыязчасамуменніпрацавацьз
людзьмі, “вырашаць пытанні”,
“дасягаць пастаўленых мэтаў”,
якказаліўтымасяродку—усё
спатрэбіліся,калінеякІванШа
мякінзапрасіўЛіпскагаўСаюз

пісьменнікаў: адказным сакра
таром.ІцяперУладзімірСцяпа
навічзгадваегадыўкамсамолез
вялікайудзячнасцю,кажа:“Гэта
мойБайканур!”.

…Помніцца,якімшокамдля
некаторых маіх цэкоўскіх калег
напрыканцы80х,упаруперабу
довы,былопачуцьадгрузінскіх
юнакоў:штояныўпершуючар
гу— грузіны, а потым— кам
самольцы. Тады ж рыхтаваўся
маладзёжны фестываль друж
бы,ігасцейзТбілісізапрасіліў
Мінск.Падобныя“крамольныя”
размовы—прапавагудароднай
мовы, гісторыі свайго народа,
пра нацыянальную самасвядо
масць—неўпісвалісяўтагачас
ны“рэгламентпрацы”ібеларус
кага ЦК камсамола. Ну а што
“Вясёлка” (дарэчы,тады—вы
даннеЦКЛКСМБ)началезУла
дзімірамЛіпскіміўтойчаспіса
лапралюбоўдаБеларусі,вучыла
дзетаклюбіцьроднуюпрыроду,
роднаеслова,мамузтатам—не
выклікалапытанняў.Можа,таму,
што галоўрэд — свой чалавек,
ідэйны.Іямудавяралі!

Аён,мойстарэйшыкалега,
здолеў,прайшоўшыпразкамса
мол,увабрацьзягоўсёлепшае.
Дыпрыўнесціўсваютворчасць
інароднуюмудрасць—адзям
лі,адроду,адбацькоў.Здолеўад
кароткіх дзіцячых апавяданняў
праздзясяткікніг—авыйшла
іх зпад пяра Уладзіміра Ліп
скага больш за 70!— узняцца
да гістарычнага рамана: сёле
та закончыў вялікі твор “Цар”.
Вось,мяркую,падзівілісябяго
ныяпаплечнікізЦК60х,каліб
нехтавідушчыімсказаў:авось
гэтамаладычалавек,штозагад
ваеўвасаддзелампрапагандый

агітацыі,зчасамнапішакніжкі
“Мама.Малітвасына”і“Бацька.
Пісьмынанеба”.

Дыхтобтадыяму,тамупра
року,паверыў?Алежтаксталася.

Ён памятае, як палілі яго
родную вёску гітлераўскія кар
нікі: “Мне было тры годзікі
толькі.Маленькаявёска,мірныя
людзі.Чымянаімперашкаджа
ла?Ускочыўнавуліцупартызан
скіразведчыкунядзелькурані
цай,праляцеўгалопамікрычаў:
“Васбудуцьпаліць, ідзе карны
атрад.Ратуйцеся!”Паказаў, ку
дыбегчы.Пяцьхвілінназборы.
Маямамасхапіламяненарукі,
загарнула ў посцілку на пле
чы…Астатнімпяцярым—ха
пайцесязападол.Ібягом.Увесь
нажытакзастаўсяўхаце.Баць
ка,непісьменны,зняўіконкуіў
печыўзяўчыгунокбульбы.Каб
нечымнакарміцьдзяцейулесе.
Вось пра што думалі бацькі…
Яімвельміўдзячны,ізнактае
ўдзячнасці—маекнігі”.

Уладзімір Ліпскі перакана
ны: без роднаймовы, безмоц
найсям’і,павагідабацькоў,да
роду, да гісторыі Бацькаўшчы
ны—няманіякай“светлайбу
дучыні”ўнарода.Тамуйлічыць
галоўным у інфармацыйным
полі краіны—часопіс “Вясёл
ка”,якімкіруеўжо40гадоў (у
снежніўТэатрыюнагагледача,
казаў, юбілей будзе святкавац
ца).Часопіс,якісампісьменнік,
гаворыцьзмалымічытачаміпра
вечныякаштоўнасці.Апрашто
пішабылыкамсамольскіработ
нікусваёйновайаповесціспо
ведзі“МаяБеларусь”,штоўлет
ку пабачыла свет і прызначана
для сямейнага чытання—рас
кажаміншымразам.

Сын, сям’я, кам са мол 
і “Вя сёл ка”
На тат кі пра вы бар жыц цё ва га шля ху і тое, як бы лы кам са моль скі 
ва жак Ула дзі мір Ліп скі стаў вя до мым дзі ця чым пісь мен ні кам
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Ві са гі нас.На ХХІІ фес ты ва лі бе ла рус кай пес ні ў Літ ве.
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Спеў ныя тра ды цыі 
По лач чы ны
вечарынкаў“грай-кафэ”

Традыцыйныя спевы й му
зыка беларусаў яшчэ шырэй
пайшлі ў свет дзякуючы аль
бому “Зялёны явар, дуброва.
Музыка Полаччыны” фальк
лорнага гурта “Варган”. “Кам
пактдыск дае магчымасць па
чуцьбеларускуютрадыцыйную
музыкуўнеапапсаванайформе,
да таго ж і ў непсеўдафальк
лорным выглядзе, а найбольш
прыбліжанайда традыцыйПо
лацкай зямлі”,— лічыць Сяр
жукДоўгушаў, кіраўнік праек
та “Традыцыя”, у плыні якога
й з’явіўся альбом. Як вядома,
Полаччына, музычны вобраз
якой прадставіў “Варган”, ка
лісьці была цэнтрам фарміра
вання старажытнай Крывіцкай
зямлі.Уальбоме,дарэчы,ёсць
гучанне варгана: гэты муз
інструмент быў пашыраны на
беларускіх земляхзчасоўран
няга Сярэднявечча. Некалькі
варганаў,гаварыліполацкіягос
цінапрэзентацыіўМінску,бы
ло знойдзена пад час раскопак
устаражытнымПолацку—тое
зрабіў малады археолаг Аляк
сейКоц,адзінзудзельнікаўгур
та “Варган”.Для гэтых энтузі
ястаў,аднадумцаўварган—як
своеасаблівы “партал”, які да
зваляе вандраваць у прасторы
йчасе,паглыбляццаўгукавую
стыхіюмінуўшчыны.

МузычныпартрэтПолаччы
ны дапаўняюць і такія знака
выя для рэгіёна старажытныя
інструменты,якдудайколавая
ліра.З імі знаёміў слухачоўна
прэзентацыі вядомы музыка,
этнограф і мастакАлесьЛось.
Сваегаласызкампазіцый,што
склалі кампактдыск, падаюць
цымбалы, гармонік, скрыпка
й бубен. Увогуле ж там прад
стаўлены песні ды інструмен
тальныя кампазіцыі, якія даў
ней гучалі на Полацкай зямлі,
арганічна ўпляталіся ў гадавое
каляндарнае кола. “Варган
цы” спяваюць абрадавыя пес
ні,прымеркаваныядазнакавых
святаў, лірычныя: жаночыя й
мужчынскія. На дыску 18 трэ
каў—песні, найгрышы, нават
“цярэшкі”. Некалькі песень
запісала спявачка з “Варгана”
Ганна Лутава ад сваёй бабулі:

ГанныМіхайлаўныШчарбако
вайзвёскіШастоваПолацкага
раёна.

Іяшчэ—прагучаннекампа
зіцый,песеньзальбома.Былоў
мяне ўражанне асабістай пры
сутнасцітам,дзеробіццапаля
вызапіс,гэтазначыцьнанейкім
свяце, вечарынцы, ігрышчы.
Сяржук Доўгушаў, ініцыятар
стварэнняальбома,спадзяецца:
ягодобраўспрымуцьнаВіцеб
шчыне, на Полаччыне. Да та
го ж, падзяліўся меркаваннем,
вартазнаёміцьзтрадыцыйнымі
спевамі й беларусаў замежжа.
Тамуёнзбіраеццапрэзентаваць
дыск у сваіх замежных паезд
ках.

энергіяпродкаў
Міжтымукультурныхася

родках замежжа бадай што й
незнаёмызбеларускайтрады
цыйнаймузыкай.Боінтарэсда
этнічнай, аўтэнтычнай музыкі
ў саміх нас узнік параўналь
на нядаўна. “Большасць лю
дзей, на жаль, знаёмы толькі
са сцэнічнымі формамі фальк
лору,— тлумачыць кіраўніца
гурта “Варган” Вольга Емяль
янчык.—Агэта—зусіміншае
мастацтва, яно вельмі адроз
ніваецца ад аўтэнтычнага. Пе
рад усім па той прычыне,што
аўтэнтычныфальклорніколіне
быўпрызначаныдлясцэны.Гэ
тамузыка,якаягучалападчас
святаў, абрадаў, бяседаў і па
трабавала ўдзелу ўсіх людзей.
Калі танцы— то ўсе танчаць,
калі нехта песню завёў — то
ўсепадхопліваюць.Гэтыяпес
нідаўгія,сюжэтныя,ічалавеку
недасведчанаму вельмі цяж
ка такі матэрыял успрыняць,

калі ён гучыць са сцэны”, На
яе думку, традыцыйны фальк
лор іразлічанынааматара:“У
адрозненнеадпопмузыкі,якая
лёгка ўспрымаецца йможа гу
чаць фонам, многія музычныя
жанры, напрыклад, джаз, ці
сімфанічная музыка, патрабу
юць спецыяльнага настрою й
падрыхтоўкі. Гэтаж датычыць
і традыцыйнай музыкі. Калі ж
слухач настроены адпаведным
чынам, такая музыка можа за
кранаць вельмі глыбокія стру
ныдушы”.

Аднак і ў “Грайкафэ” ў
Мінску,дзепрэзентаваўсякам
пактдыск,“Варган”выйшаўна
сцэну, выступаў. “Людзей вы
падковыхнапрэзентацыінебы
ло:яныхацеліпачуцьбеларус
кую народную песню, музыку.
Публікавельміцёпланаспры
мала, так што й мы спявалі ў
асалоду,надобрымузроўні”,—
дзялілася ўражаннямі Вольга
Емяльянчык.Апрычынусвайго

захаплення народнымі спевамі
яна тлумачыць так: “Як дакра
наешсяйпаглыбляешсяўкуль
туру традыцыйных беларускіх
спеваў,тоянанеадпускаеідае
вельмішматжыццёвыхсіл.Для
мяне,напрыклад,выкананнеаў
тэнтычныхпесень—гэтаспо
саб аднаўлення энергетычнай
сувязізпродкамі”.

песніадбабульідзядуль
Аўтэнтычным спевам і му

зыцынельга навучыцца па но
тах: яны ж не перадаюць ха
рактаріманерувыканання.Тое
можна пераняць толькі з гола
су вясковых выканаўцаў. Такіх
бабуль і дзядуль і знаходзяць
Вольга Емяльянчык ды адна
думцызгурта“Варган”,якіяна
стварыла. “Варганцы” — гэта
людзіэнтузіясты, гатовыя ез
дзіць па вёсках Беларусі, каб
прадоўжыць народную песен
ную традыцыю. Каштоўны
набытак гуртоўцаў, якім яны

гатовы дзяліцца з іншымі,—
аўдыёзапісы, прывезеныя імі з
этнаграфічных экспедыцый у
беларускуюглыбінку.

Фальклорны гурт “Варган”
утварыўсяў2010годзенабазе
гістарычнафілалагічнага фа
культэта Полацкага дзяржуні
версітэта. Аснова рэпертуару
сёння—беларускіятрадыцый
ныя песні розных жанраў: ка
ляндарныя,сямейнаабрадавыя,
лірычныя. Прычым з розных
рэгіёнаўБеларусі.Асабліваяж
увага—даспеўныхтрадыцый
БеларускагаПадзвіння,паякім
і ладзіцца большасць этнагра
фічныхэкспедыцый.

Цяпер “Варган” — гэта і
творчая лабараторыя, і сяброў
скаеколадушэўныхлюдзей,што
вывучаюць, пераймаюць, пра
даўжаюцьтрадыцыібеларускай
культуры.Набазегістфакашто
тыдзеньпраходзяцьрэпетыцыі,
ладзяццамайстаркласыпатра
дыцыйных беларускіх танцах,
бываюць і творчыя сустрэчы з
цікавымілюдзьмі,гуртамізБе
ларусійзамежжа.СамажВоль
гаЕмяльянчык,дацэнткафедры
гісторыі й турызму Полацкага
дзяржуніверсітэта, нязменная
кіраўніцайнатхняльніцагурта,
большза10гадоўправодзіцьва
кальныямайстаркласыпа тра
дыцыйным беларускім спеве ў
ПольшчыйБеларусі.

ГаннаЛагун.
Фота:АндрэйЗемлякоў.

повязьчасоў

Прэ зен та цыя пер ша га сту дый на га кам пакт-дыс ка “Зя лё ны явар, дуб ро ва. 
Му зы ка По лач чы ны” фальк лор на га гур та “Вар ган” прай шла ў Мін ску

Фальклорны гурт “Рэхта” з Лепельскага раёнаЗайграйце, музыкі!

Удзельнікі гурта “Варган” 
у Мінску

паліграфкамбінатімяякуба
коласападараваўчытачам
зборнік“Францыскскарына
намовахнародаўсвету”—
іўжоўтрэцімвыданні

Папярэднія выданні з перакладамі
аднаго вершапра вялікуюлюбоўусяго

жывогадасваіхродныхмясцін(даклад
ней—зпаэтычныміпераўвасабленнямі
знакамітага ўрыўка з прадмовы пер
шадрукара да кнігі “Юдзіф” на мовы
розных народаў) былі здзейснены ў
2014 і 2015 гадах Выдавецкім домам
“Звязда”. Цяпер пад адной вокладкай
сабранытэкстына65мовах,уключназ
мовай арыгінала: старабеларускай. Па
беларускуўзборнікузмешчаныперакла
ды Сяргея Панізьніка, Алеся Разанава,
ІванаСаверчанкі.

Шматіперакладаўнамовынародаў
Расіі:аварскую,агульскую,балкарскую,
бурацкую, даргінскую, кабардзінскую,
калмыцкую, карацінскую, комі, крым
скататарскую, кумыкскую, курдскую,
лакскую, лезгінскую, марыйскую, на
гайскую,нанайскую,рутульскую,саам
скую, табасаранскую, татарскую, тац
кую, тувінскую, удмурцкую, хакаскую,
цахурскую, чачэнскую, чувашскую,
шорскую.Ітоенемяжа,бопаэзіяўРасіі
сёння ствараецца якмінімумна 57мо

вах. Так што ў кнігі з патрыятычным,
поўнымлюбовідаРадзімытворамФран
цыскаСкарыныпавіннабыцьноваевы
данне. Запрашаемнашыхсуайчыннікаў
за межамі Беларусі, у розных краінах
таму паспрыяць. Спадзяемся і на
беларускія Амбасады, іх аддзяленні па
свеце.Хацелася б прадставіць ужо вы
дадзеную кнігу ў розных краінах, най
перш— на міжнародных кніжных вы
ставах,кірмашах.

АлесьКарлюкевіч

Скарына па свеце крочыць 



8 Голас Радзімы  пятніца, 26 кастрычніка, 2018 напрыканцы

Заснавальнік: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом “Звязда””
Галоўны рэдактар
Іван ЖДАНОВІЧ

Адрас рэдакцыі:
220013, Мінск, вул. 
Б. Хмяльніцкага, 10-а. Пакой 907.
E-mail: golas_radzimy@tut.by
Тэлефон: + 375-17-287-19-19

Рэдакцыйнае пасведчанне №61.
Выдадзена 16.07.2018 года 
Міністэрствам інфармацыі 
Рэспублікі Беларусь

Выдавец: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом Звязда ”.
Дырэктар – галоўны рэдактар 
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ

Аб’ём выдання: 2 друк. арк.
Падпісана да друку: 26.10.2018 г.
Наклад  352 экз.
Заказ – 
Выходзіць 2 разы на месяц

Рукапісы прымаюцца толькі ў электронным 
выглядзе, не вяртаюцца і не рэцэнзуюцца. 
Пазіцыя рэдакцыі ды аўтараў, матэрыялы 
якіх друкуюцца на старонках 
“Голасу Радзімы”, могуць не супадаць

Чытайце газету ў інтэрнэце на партале zviazda.by Падпіска на газету “Голас Радзімы” ідзе ў Беларусі на 2019 год © “Голас Радзімы”, 2018
Месца друкавання: 
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 
“БудМедыяПраект”. ЛП №02330/71 ад 23.01.2014. 
Вул. Веры Харужай, 13/61. 220123 Мінск, 
Рэспубліка Беларусь

Для тых, хто ў твор час ці
кніжнаяпаліца

традыцыі

новыявыданні
дляаматарскіхкалектываў
мастацкайтворчасціпрад-
ставіўнядаўна
рэспубліканскіцэнтр
нацыянальныхкультур

Усім тром кнігам убачыць
свет дапамог аддзел народнай
творчасці, створаны ў цэнтры
гэтым летам пад кіраўніцтвам
фалькларыстаАлесяЛозкі.Сам
АлесьЮр’евіч,многімвядомы
якаўтар“Беларускаганародна
гакалендара”,нагэтыразпрад
ставіўсваюновуюгрунтоўную
працупадназвай“СвятыБела
русі”.Навуковапапулярнаевы
даннераспавядаепрагісторыю
паходжання і сутнасць най
больш вядомых, папулярных
народных, рэлігійных, дзяр
жаўных свят і святочных дзён
беларусаў.Кнігаможабыцька
рыснай пры падрыхтоўцы свя
точных імпрэзаў калектывамі
народнайтворчасці.

АлесьЛозкастаўрэдактарам
ізборніка“Песеннымасток”,у
якім змешчаны20песень кам
пазітара з Браслава Альберта
БелусянасловыпаэтазДаўгаў
пілсаСтаніславаВалодзькі,які
родам з Астравеччыны. Амаль
усетыяпесніталенавітыхтвор
цаўгучацьужонарозныхсцэ

нічных пляцоўках Беларусі,
Латвіідыіншыхкраін.

І трэцяя кніжка, якую былі
рады атрымаць аматары харэа
графічных калектываў ад су
працоўнікаў аддзела народнай
творчасці:нотнаевыданне“Му
зычнае суправаджэнне ўрокаў
беларускаганароднасцэнічнага
танца”. У зборніку пададзены
музычныя творы, апрацаваныя

розныміспецыялістамі,патрох
раздзелах: музыка для практы
каванняўлястанка,насярэдзіне
залыівыкананняэцюдаў.Дапа
можнікрэкамендаваныканцэрт
майстрам аматарскіх харэагра
фічныхкалектываў.

Усетрыкніжкібылібясплат
наперададзеныўмастацкіяка

лектывы Беларусі,
беларускія гурты ў
замежжы.Цяпержа
ў РЦНК ідзе праца
над асобным наву
ковапапулярным
выданнем “Твор
чыя калектывы бе
ларусаў замежжа”,
і першы том яго,

мяркуецца,выйдзеў2019годзе.
СкладаюцькнігуАлесьЛозкаі
ВалянцінаГрышкевіч,намесні
ца дырэктара РЦНК. Выданне
рыхтуеццаўрамкахпадпрагра
мы“Беларусыўсвеце”дзяржаў
найпраграмы“КультураБелару
сі” на 2016–2020 гады. Першы
томраспавядзепражыццёбела

русаўзамежаміБацькаўшчыны
ўрозныяперыяды,развіццётам
грамадскакультурных суполак,
мастацкіх калектываў, дзей
насцьтворчыхасоб—музыкан
таў,спевакоў,танцораў,акцёраў,
кампазітараў,пісьменнікаў,мас
такоў,майстроў.Другітомпла
нуецца прысвяціць непасрэдна
вядомым творчым калектывам
беларусаўзамежжа.

Алесь Лозка гаворыць: у
працы, наладжванні сувязяў з
творчымі суполкамі ў розных
краінах складальнікам кнігі ў
многімдапамагаюцьбеларускія
Амбасады, а таксама ўласныя
сувязісупрацоўнікаўцэнтра.

ГаннаЛагун

даБрачыннасць

спявалі
зветэранамі
Беларусытальяці
прадаўжаюцьцыклсустрэч
змясцовыміветэранамі

Артысты з нашай беларус
кай суполкі “Нёман” выступа
ліўбібліятэцы“Истоки”перад
гледачамі старэйшага пакален
ня, ветэранамі працы. Дэманс
траваліся ўрыўкі з вядомых
мастацкіх кінафільмаў “Дайце
кнігускаргаў”,“Дзяўчаты”—а
мыўсеразампеснізіхспявалі.
Скажам,вядомую“Потомучто
на 10 девчонок...” у выкананні
Марыі Пархоменкі— знакамі
тайспявачкі,дарэчы,былібела
рускія родавыякарані.Хораша
вялісустрэчуАленаЧурбакова
іВольгаГоршанева.

Утойжадзеньбыўдэбюту
новых удзельнікаў ансамбляў
беларускай песні: цяпер у нас
ёсць,акрамя“Купалінкі”ды“Зо
рачак”, і моладзевы гурт “Бела
русачкі”.Урэпертуарыж—не
толькі беларускія песні, але й
пастаноўкідзіцячыхказакнабе
ларускай мове. Юныя Варвара
Сматрова і Валерыя Труфанава
чыталі верш пра добры вечар,
а 5гадовы ДзянісШчацінін—
верш“Прабабулю”.КацюшаВа
шчанказансамбля“Беларусачкі”
выканалапесню“Крыніца”.

ЛюдмілаДзёміна,г.Тальяці

Пашчасціла мне пазнаёміц
ца з сябрамі клуба “Жывіца”,
які плённа працуе ў Рэчыцкім
гарадскім Палацы культуры.
Гэта творчая суполка, у якой
раскрываюцьсваеталентылю
дзірозныхузростаўіпрафесій.
Яны захапляюцца народнымі
рамёствамі, мастацтвам, пес
нямі. Некаторыя пішуць вер
шы, песні. Пра тое — і радкі
сяброўкіклуба“Жывіца”Ніны
Скараход: “Цяжка тут на кім
спыніцца,—/ Усе таленты ў
“Жывіцы”./Тутіпесні,ібукле
ты,/Ісваежунаспаэты”.Пры
чым апантаныя самадзейнай
творчасцю артысты не толькі,
яккажуць,сябезабаўляюць—
едуць выступаць у вёскі Го
мельшчыны, радуюцьканцэрт
нымі праграмамі гараджан. У
вёсках Рэчыцкага раёна сябры
“Жывіцы” хораша, з шанаван
нем народных абрадаў і тра
дыцыйсвяткуюцьСавіндзень,
Варварындзень,Багач.Іхудзел
у жніўных, Калядных святах
таксамазаўсёдыдамесца,пры
ўносіцьіскрынкувесялосці.

Такой актыўнасці клуба
можна пазайздросціць, бо мно
гім ягоным сябрам, аказваецца,
далёказа70:па85інават90га
доў. Прыйшлі ж некаторыя ў
“Жывіцу”яшчэ,саміжартуюць,
у дапенсійным савецкім міну
лым.Ваўсіхзаплячымадоўгія

гадыпрацы,багатыпрафесійны
досвед. Таму ў клубе і ўзнік
лі асобныя суполкі кулінараў,
працаўнікоў на ніве культуры і
псіхолагаў,салістаў,паэтаў,май
строўнароднайтворчасці,тэат
ралаў, захавальнікаў народных
абрадаўітрадыцый,дзяцейвай
ны… Прычым кожны, расказ
валімне, імкнеццападзяліццаз
іншымісваімуменнем,сакрэта
мі майстэрства. Скажам, былы
тэхнолагкулінар Зінаіда Рыго
раўнаАнтоненкаправодзіцьку
лінарныямайстаркласы, былая
культработніцаіпсіхолагАлена
Валянцінаўна Цэйко працуе з
дзецьмі ў праектах “Дзяцінства
без насілля”, майстар народнай

творчасціВалянцінаСавельеўна
Жаўцілаваладзіцьмайстаркла
сыпавырабеабрадавыхлялекі
лялекмотанак.Сваемаршруты,
месцы прыкладання сіл і ў бы
лыхсведкаўвайны:яныдзеляц
ца ўспамінамі пра сваё ваеннае
дзяцінстваўшколах і гімназіях
раёна.

Даклубнайдзейнасціакты
вісты “Жывіцы” падключаюць
сваіхдзяцейіўнукаў.Імоладзь
пачала сустракацца, рэалізоў
ваць задумы. Узнік клуб эстэ
тычнага й патрыятычнага вы
хавання“Сям’я”—ёнпрацуеў
цеснымкантакцез“Жывіцай”:
гэткаетворчаеаб’яднанне,якім
кіруеЛюдмілаГрызунова.Мне

прыемнабылопабыцьнарэпе
тыцыі,пазнаёміццазЛюдмілай
Уладзіміраўнай.Гэтаэнергічны
чалавек,яеперапаўняюцьтвор
чыяпланы,датагожадданамая
калега, як і я, найперш трады
цыйнай беларускай культуры.
Самапішасцэнары,самарэжы
суе гарадскія народныя святы.
Наватуласнымайстаркласпра
водзіць—расказваепранарод
ныясвяты,традыцыі,абрадыў
палескіхвёсках.

Цяпер мае землякісябры з
“Жывіцы” рыхтуюцца святка
ваць юбілей клуба: яму 25 га
доў. Днём нараджэння лічыц
ца 1 кастрычніка, ды, ведаю,
святочныя імпрэзы “Жывіца”
распачне ў лістападзе. З тае
пары, як рэчыцкі клуб “Жыві
ца” пасябраваў з нашым Тэат
рамфальклору“Матулінахата”
(што ў тэрытарыяльным цэнт
ры сацыяльнага абслугоўвання
насельніцтва Маскоўскага ра
ёна Мінска), мы пачалі разам
ладзіць сустрэчы, канцэрты,
брацьудзелусумесныхабрада
вакарагодныхдзеях.Запрашалі
ў “Матуліну хату” пагасцяваць
паэтаў з Рэчыцы, носьбітаў
традыцыйнай культуры, вяско
выя таленты. Я падарыў сяб
рамсваюкніжкузпеснямі“Ад
Дняпра,Прыпяці даМатулінай
хаты”.Цяпер“Жывіца”ды“Ма
тулінахата”разамрыхтуюцьда

выданнякнігу—пранародныя
традыцыі,кабзафіксавацькаш
тоўныдосведбагатагадухоўна
культурнага жыцця беларусаў,
спрыяцьягозберажэнню,пашы
рэннюіўгарадскіхумовах.

Асабіста для мяне тыя, хто
жывіцьталентамі“Жывіцу”—
землякі, сябры. А Рэчыца, дзе
створаны клуб,— родны мой
горад, як і родная тамтэйшая
вёскаГарывада.УРэчыцы,пом
ніцца, у цяжкія пасляваенныя
гадыпасвіўякоз,калівяртаўся
са школы. Там прыслухоўваў
ся,якспяваюцьспелыякаласы
пшаніцы,авелічныДняпроні
бытападпявае ім сваімі хваля
мі. Матуля вучыла мяне якраз
у Рэчыцы любіць працу. І там
япачаўзарабляцьнахлеб—на
фанернамэблевым камбінаце,
а ў вольны час танцаваў у ан
самблізавадскогаПалацакуль
туры.Так,зтанцамі,потым,як
кажуць,выйшаўулюдзі. З тае
парыштораз,якпрыязджаюна
малуюрадзіму,тозаўсёдыўспа
мінаю дзяцінства, юнацтва. А
маеземлякізаўсёдымянецёпла
сустракаюць.

МіколаКотаў,
харэограф,кіраўнікТэатра
фальклору“Матулінахата”

Жы вяць та лен ты “Жы ві цу”
На ма ёй ма лой ра дзі ме, у Рэ чыц кім ра ё не, да мас тац кай са ма дзей нас ці 
да лу ча ны й тыя, ка му за 80 і на ват за 90 га доў

Людміла Грызунова з Міколам Котавым

Люд мі ла Гры зу но ва

Альберт Белусь выступае на прэзентацыі

Вокладка зборніка


