
1Голас Радзімы  пятніца, 23 лістапада, 2018 

Іван Ждановіч

Загаловакданататкаўвыплыў,штона
зываецца, самсабою,калі сталавядома:у
БеларусізІркуцкайвобласцюнамячаюцца
новыяпраектыўрозныхсферах—адагра
сферыдасамалётабудавання.Пратоепер
шыміпаведамілікалегізБелТА,штоасвят
ляліўсярэдзінелістападамінскуюсустрэчу
ПрэзідэнтаБеларусіАляксандраЛукашэнкі
зСяргеемЛеўчанкам, Губернатарам адда
ленага, велізарнага, дый вельмі багатага
напрыродныярэсурсырасійскагарэгіёна.
Беларусь,гаварыласянасустрэчы,гатовая
значнапавялічыцьпаказчыкі ва ўзаемным
гандлі,угэтыжбокрухаюццайрасійскія
партнёры.Прычым, адзначаўСяргейЛеў
чанка,затыяамальдвагады,штопрайшліз
часуягоранейшагавізіту,таваразваротміж
Беларуссюівобласцюдынамічнарасце.

Як вядома, у Іркуцкай вобласці трады
цыйназапатрабаваныябеларускіяБелАЗы,
цяпер з’яўляюцца і аўтобусы вытворчасці
Мінскагааўтазавода.Прэзідэнтпрапанаваў
госцюзвярнуцьувагуінановуюсучасную,
датагожэкалагічнуюпрадукцыюадпрад
прыемстваў “Белкамунмаш” і “Штадлер
Мінск”. Яшчэ адным кірункам для супра
цоўніцтва,наягодумку,можастацьпера
працоўка дзелавой драўніны і рэалізацыя
ўзаемавыгадныхпраектаўугэтайсферы.А
беларускае прадпрыемства “Амкадор” га
товае аснашчаць лесапрамыславікоў Пры
байкалля сучаснымі лесанарыхтоўчымі
комплексамі,якіяпрайшліўжоапрабацыю
іўБеларусі,іўРасіідынаіншыхрынках.
БеларусьможапастаўляцьуІркуцкуювоб
ласць яшчэ й новыя ўзоры сельгастэхнікі
— трактароў, корма і зерненарыхтоўчых
камбайнаў.

Як прыклад паспяховай работы Аляк
сандр Лукашэнка прывёў стварэнне збо
рачнагазавода“МогилевлифтмашУсолье”.
ІперайшоўдапрадукцыіІркуцкагаавіязаво
да,якіўнаступнымгодзеплануераспачаць
выпусксамалётаМС21.Беларусь,прадоў
жыў Прэзідэнт, разглядае магчымасць іх
закупкі, а таксама прапануе кааперацыю
пры вытворчасці навінкі. З беларускага
боку партнёрамі могуць быць адпаведныя
прадпрыемствы,атаксамаіАвіярамонтны
завод, новыя вытворчыя магутнасці якога
—паблізуНацыянальнагааэрапортаМінск.

Што да ўзаемадзеяння ў сельскай гас
падарцы, то ў Беларусі ўжо ёсць, нагадаў
Прэзідэнт, досвед супрацоўніцтва з іншымі
расійскімірэгіёнаміўжывёлагадоўлі,раслі
наводстве,укараненніперадавыхтэхналогій.
“Выпавінныведаць,штомыставімсядавас
якдаблізкіх іродныхлюдзей.Мызаўсёды
гатовыпадзяліццаўсімтым,штоўнасёсць”,
— падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. І да
даў,штопаспяховыпрыкладсупрацоўніцтва
ўАПКБеларусьужомаенаватзСахалінам.
➔ Стар. 2
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Ад песень 
Палесся 

да Астаны  
 Стар. 8

Адзін з нАс
Го мель ская 
шко ла!
Бе ла рус-пра гра міст  
Ге надзь Ка рат ке віч атры-
маў чар го вую пе ра мо гу на 
прэ стыж ных між на род ных 
спа бор ніц твах. на гэ ты 
раз — у злу ча ных Шта тах 
Аме ры кі.

Ён ужо не раз перамагаў
на розных міжнародных спа
борніцтвах па спартыўным
праграмаванні. Гэта вучань го
мельскага выкладчыкаМіхаіла
Далінскага, які рыхтуе школь
нікаў да алімпіядаў па інфар
матыцыйпраграмаванні.Якраз
яго школу й прайшоў Генадзь
Караткевіч. Аддаем належнае
МіхаілуСямёнавічу:моцнаяго
мельскаяшколаўперамогахГе
надзя—адчуваецца.

Генадзь Караткевіч атры
маўперамогунаспаборніцтвах
TopCoder Open Marathon, якія
праходзілі ў Тэхасе (ЗША) 13
16лістапада.Пратоепаведам
ляесайтСанктПецярбургскага
ўніверсітэтаИТМО:Генадзьву
чыўсяўімз2012га,іцяпертам
жаўаспірантуры.

TopCoder Open (TCO) —
штогадовы турнір па прагра
маванні. Сёлетнія спаборніц
твы стартавалі 14 красавіка й
складалісяз14анлайнраўндаў.
Галоўная задача ўдзельнікаў
—напісацьпраграму,якаязна
ходзіць найбольш эфектыўны
адказ за пэўны час. У вочным
фіналеўдзельнічала12фіналіс
таў,іперамог—беларусзГоме
ля:ГенадзьКарткевіч.

Іван Іва наў

светАпоГляд

Ад зямлі да неба

Якуб Колас 
у Анжуйскім  

палацы
  Стар. 4

У па ру, ка лі свет ад зна чае 100-год-
дзе з ча су за кан чэн ня пер шай 
су свет най вай ны, ёсць на го да 
за ду мац ца: як нам, бе ла ру сам, 
да лей жыць у мі ры і зго дзе?

Неяк,яшчэстаршакласнікаміўсярэ
дзіне70х,назборахпрызыўнікоўЛяха
віцкагараёнаўлясахкаляМыслабажы
мызхлопцамікапалісяўстарыхакопах.
Знаходзілісатлелыябелыякосткісалда
таў,наватпаўкруглыяабоймызпатрона
мі.Порахзіх,дарэчы,быўсухім:высы
палізгільзаў—іпыхкаўёнувогнішчы.
Хапалаўжорозуму, кабнекідаць туды

патроны...Пашчасціламнетамадкапаць
і просценькі металічны салдацкі абра
зокзвыявайУладзімірскайБожаймаці.
Перабітае было вушка, помніцца, у аб
разка: куляюці асколкам,ці то зчасам
праржавела. І саслізгнуў ён, уяўлялася
мне,аджывогасэрца—уакопныбруд,
унебыццё.Асамсалдат?Камсамольцам
ябыў—тойдумкінеўзнікла,кабнасіць
нагрудзяхтуюхрысціянскуюсвятыню.І
неведалімы,савецкіяшкольнікі,штоза
баітам,прыШчары,былі:праПершую
сусветную мала тады гаварылі. Хоць,
вынікаез гістарычныхдакументаў,раз
бурэнні,ахвярыПершаясусветная(унас
у вёсцы казалі: першыя немцы...) пры
неслаўБеларусьвелізарныя.

Але дзеля чаго людзі сотнямі тысяч,
мільёнамі забівалі адзін аднаго? Удума
емся:стратыкраінАнтантыразамзРасій
скайімперыяй—5,6мільёнаўплюсамаль
8мільёнаўмірныхжыхароў. 13 500 000
толькі з аднаго боку акопаў палажылі

(“гомасапіенсы”?)—зашто?Некамуад
тагошчасцядадалося?Ічамуразумныя,
адукаваныя еўрапейцы не апомніліся—
дапусціліпразнекаторычасіДругуюсу
светную?Чамупамяцьпражахлівуюпа
рухоцьізначыласягадамі“1914—1918”

унашыхпадручніках—алежнекранала
зажывое?Чаму “саслізгнула”сарвалася
таякрываваяпамяцьнекудызграмадскай
—сацыялістычнай—свядомасціўархіў
ныпыл,нібытойсалдацкіабразокзнад
ламанымвушкам?➔ Стар. 3

По рах са ста рых ако паў

Спявае Рыга 
“Родны край”

   Стар. 5

У тым, што цяпер дынамічна, па розных кірунках развіваецца супрацоўніцтва Беларусі 
з Іркуцкай вобласцю, — ёсць немалая заслуга і беларускіх суполак Прыбайкалля

Помнікі архітэктуры Беларусі паказалі ў Парыжы

На сустрэчы Прэзідэнта Беларусі з Губернатарам Іркуцкай вобласці

Сяргей Леўчанка 
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БлізКія людзі сА стУж Кі нА він

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
Гаварыласянасустрэчыпрасупра

цоўніцтва Беларусі з Іркуцкай воблас
цюіўіншыхсферах.Амнезгадвалася,
якперадпершымвізітамгубернатараў
Беларусьданасурэдакцыюзвярталіся
беларусы з Іркуцка: інфармавалі, што
службоўцызабладміністрацыіўсупра
цоўніцтвезактывістамідыяспары,пра
яўляюцьінтарэсдатакіхкантактаў.Як
ідафорумурэгіёнаўБеларусідыРасіі
—чарговыпрайшоўсёлетаўМагілёве,і
зноўзудзеламСяргеяЛеўчанкі.Аперад
тымуПрыбайкалліпабывалібеларускія
журналісты. І ў розных СМІ прайшлі
матэрыялы— аб прыязным стаўленні
тамтэйшыхжыхароўдаБеларусі.

Чытачы“ГоласуРадзімы”ведаюць,
якшматробяцьіркуцкіябеларусыдля
пашырэння ў рэгіёне інфармацыі пра
Беларусь, нашу культуру. І гэтай во
сенню ў рэдакцыю завітала кіраўніца
Іркуцкагатаварыствабеларускайкуль
турыімяЯнаЧэрскагаАленаСіпакова
зсяброўкаюНаталляй—абмяняццана
вінамі,кедравыміарэшкамінаспачас
таваць ды запрасіць на чарговы Фэст
беларусаў свету на Байкале. Ён прой
дзе наступным летам. Сама ж Алена,
хоць і нарадзілася ўСібіры—як і яе
маці—маемоцныядухоўныяповязіз
зямлёюпродкаў,ведаебеларускуюмо
ву,спяваенародныяпесні.Дарэчы,пад
часразмовызСяргеемЛеўчанкамПрэ
зідэнт згадаў,штоўПрыбайкалліжы
вешмат этнічныхбеларусаў, і госць з

добрайусмешкайпагадзіўся:такіёсць!
Тамусябравацьнам—просталёсамна
канавана.

Упацвярджэннедумкіпрамоцны
беларускіскладнікуСібірызвернем
сядафрагментазапытанняўплыні
праекту“Беларусьбезмежаў”.Тэкст
неяк даслаў нам вядомы беларус
Прыбайкалля Алег Рудакоў. На пы
танне,чымёнзаймаеццаўцэлыміякі
найцікавыпраектуягоёсць,адказаў:
“Маёжыццёпрысвечанапашырэнню
йразвіццюБеларускайтрадыцыйнай
культурыўПрыбайкаллі, захаванню
й адраджэнню гістарычнай спадчы
ны Беларускага народа, забеспячэн
ню пераемнасці нашчадкамі Бела
рускай абраднасці, мовы, традыцыі.
Тамукімбыйдзеяніпрацаваў, як
бынізарабляўгрошы,алечасткуіх
будузаўждыахвяраваць—нагэтыя
мэты,якісвойчас,здароўе,сілы.Та
кіяўжочалавек.

Што да сённяшніх спраў, то я за
сяроджваю ўвагу на этнаграфічных
вандроўках па Іркуцкіх беларускіх
вёсках,утвораныхубылыячасы.Не
каторыяўзніклінаватболейзастога
доўтаму!Язбіраюматэрыялыпраіх
узнікненне,пратое,якбеларусырас
сялялісяпаСібіры, зчымсутыкнулі
ся, як захоўвалі сваю індэнтычнасць.
Да таго ж збіраю старадаўнія бела
рускія песні й танцы, імыў складзе
клуба “Крывічы” праводзім заняткі
з моладдзю. У нас працуюць секцыі

“Аўтэнтычныя спевы”, “Навучанне
старажытным, сярэднявечным і на
родным беларускім танцам”. Працуе
Музеймайстэрня “Беларуская хата”,
дзепраходзяцьнавучэннеўсеахвочыя
беларускім старажытным рамёствам:
вышыўцы, ткацтву, саломапляценню,
поясапляценню,пашывустрояўдыін
шым.Акрамягэтага,мыладзімБела
рускіянародныясвятыўПрыбайкал
лі:Каляды,Грамніцы,ГуканнеВясны,
Камаедзіцу,Купалле,Дажынкі,Багач,
Пакровы, Дзяды,Жаніцьбу Цярэшкі.
Восьтакімойасноўнызанятак!”

УадказахАлегазнаходзім:беларусаў
уПрыбайкаллівельмішмат.Паводледа
кументаў,толькіпадчас“Сталыпінскага
перасялення”(1902—1912гады)уІркуц
куюгубернюдадалосяболейза300тысяч
беларусаў.Былітаксамаіншыяэтапыпе
расялення.“Праўда,яксведчацьафіцый
ныяперапісы,беларусаўзкожнымразам
становіццатутусёменей,—удакладняе
АлегРудакоў.—Нажаль,народжаныя
ўСібірынашысупляменнікізбольшасці
запісваюцьсяберускімі.Прытымзгод
насцюўзгадваюць,штоўіхёсцьбеларус
кіяродавыякарані,бывае—іпабацьку,
іпамаці”.Таму,прыводзіцьлічбыАлег,
цяперзтрохзпаловаймільёнаўжыхароў
Іркуцкай вобласці беларусамі запісаны
толькі50тысяч.Алеёнасабісталічыць,
што“ўкожнагатрэцягатутакаёсцьбела
рускіяродавыякарані.Толькінеўсепра
тоеведаюць,бонецікавіліся,альбоведа
юць—інекажуць”.

но вая па са да Ула дзі мі ра 
ся маш кі

Вядомы дзяржаўны дзеяч Уладзімір Сямашка
прызначаны Надзвычайным і Паўнамоцным Па
слом Рэспублікі Беларусь у РасійскайФедэрацыі,
па сумяшчальніцтве—паўнамоцным прадстаўні
комБеларусіпрыЭканамічнымсавецеСНДіпры
АДКБ, спецыяльным прадстаўніком Беларусі па
пытанняхінтэграцыйнагасупрацоўніцтваўрамках
Саюзнайдзяржавы,ЕАЭС,СНД,АДКБ.

ПасляпрызначэннянановуюпасадуУладзімір
Сямашкапрызнаўсяжурналістам: ён адразу пага
дзіўсянапрапановуПрэзідэнтакраіны,босябене
ўяўляебезпрацы.Штодабеларускарасійскіхад
носін,тоПасолпадкрэсліў:Расіябыла,ёсцьібудзе
асноўным гандлёваэканамічным партнёрам Бела
русі.Ённагадаў,штозніякайіншайкраінайуБела
русітакогатавараабароту,якзРасіяй,няма.Ісёлета
ёнужосклаўкаля35мільярдаўдолараў.

Нагадаем,штоз2014пажнівень2018годаУла
дзімір Сямашка працаваў на пасадзе намесніка
Прэм’ерміністра Беларусі, раней займаў пасаду
першагавіцэПрэм’ера.ВаУрадзекурыраваўсферы
прамысловасцііпаліўнаэнергетычнагакомплексу.

Ма гі лёў шчы на як парт нёр 
Ка зах ста на

Калі14лістападаўМагілёвеадкрываласяГана
роваеконсульстваКазахстана,ваўрачыстайцыры
моніі паўдзельнічалі Пасол Казахстана ў Беларусі
Ермухамет Ертысбаеў і старшыня Магілёўскага
аблвыканкама Уладзімір Даманеўскі. Казахстанскі
дыпламат адзначыў, што адкрыццё консульства ў
Магілёвеневыпадковае: вобласць — вельмі буй
ныгандлёвыпартнёрКазахстана.Ёнзвярнуўувагу
натое,штовобласцьіКазахстанзвязваюцьцесныя
міжрэгіянальныясувязі.Напрыклад,дамовыабсу
працоўніцтвезаключаныпаміжМагілёўскайвоблас
цю і УсходнеКазахстанскай, ПаўднёваКазахстан
скай,пагадненнеабсупрацоўніцтвемаюцьМагілёў
іСямей(да2007га—Сяміпалацінск).

Натэрыторыівобласціжывебольшза400гра
мадзян Казахстана. “Адкрыццё Ганаровага кон
сульства, на наш погляд, надасць новы імпульс
развіццюўсебаковагасупрацоўніцтва”,—лічыць
дыпламат. Уладзімір Даманеўскі пацвердзіў: Ка
захстан — адзін з асноўных эканамічных парт
нёраў Магілёўшчыны. Гадавы знешнегандлёвы
абаротпаміж гаспадарчымі суб’ектамі вобласці і
Казахстана,мяркуецца,сёлетаперавысіць100млн
долараў.“Мыўпэўненыя,штогэтанемяжа,іраз
лічваем,штоадкрыццёконсульствабудзеспрыяць
актывізацыі нашага супрацоўніцтва”,— выказаў
упэўненасцьстаршыняаблвыканкама.Ганаровым
консуламуМагілёўпрызначаныўраджэнецМін
скаСяргейДземяшкевіч.З2005годаёнмаевідна
жыхарстваўКазахстане,жывеўсталіцыБелару
сі.Ён—уладальнік і дырэктарГандлёвагадома
“КерамінАстана”,уладальніккампаніі“Керамір”
(Астана).З2008года—намеснікстаршыніігене
ральнысакратарБеларускайфедэрацыібарацьбы.

для пен сіі мя жа —  
не пе ра шко да

УФондзесацыяльнайабаронынасельніцтваБе
ларусіпаведамілі:цэнтральныапаратфондуажыц
цяўляевыплатупенсій26367замежнымпенсіяне
рам Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Расіі, якія
жывуць у Беларусі, а таксама 6937 нашым суай
чыннікам,якіяжывуцьуІзраілі,Іспаніі,Польшчы,
ЗША,Германіі,Расіі,Латвіі,Літве.Прытымнай
больш беларусаў, якія атрымліваюць беларускую
пенсіюзамяжой,—уЛатвіі (4029) іРасіі (2468).
Сярод тых, на каго ў Беларусь прыходзіць пенсія
ззамяжы, пераважаюць расіяне (23725), латышы
(1720)ілітоўцы(905).

Навыплатыпенсійідапамогбеларусам,якіявы
ехалізамяжу,атаксамазамежнікам,якіяпрыбылі
ўБеларусь,паводлеміжнародныхдамоваўсёлетаў
бюджэцефондузапланаванабольшза90млнбела
рускіхрублёў.Налічэннейвыплатапенсійбелару
сам,якіяжывуцьзамяжой,адбываюццаўадпавед
насціззаключаныміпагадненнямі.Дарэчы,амальз
усімікраінамі,штоўтварылісянатэрыторыібылога
СССР(завыключэннемГрузіідыЭстоніі)уБела
русізаключанапагадненнепапенсійнымзабеспя
чэнні.ПрычымзЭстоніяйтакідакумент—прапра
цоўваецца.

Ган на Ла гун — па вод ле ма тэ ры я лаў БелТА

Ад зямлі да неба

за меж ныя заў зя та ры з 10 чэр ве-
ня па 10 лі пе ня 2019 го да змо гуць 
пе ра сек чы мя жу Бе ла ру сі — па 
квіт ку на іі еў ра пей скія гуль ні

Пра тое паведаміў журналістам
начальнік упраўлення па маркетын
гу, камерцыйных пытаннях і рэкла
мефонду“ДырэкцыяІІЕўрапейскіх
гульняў2019года”МаксімКашкалда.

— Грамадзяне 74 краін свету,
набываючы квіток на Еўрапейскія
гульні, змогуць без візы перасекчы
мяжуБеларусі,прычымне толькі ў
Нацыянальным аэрапорце Мінск.
Абавязковымі ўмовамі для замеж
нікаў застаюцца наяўнасць дзеюча
гапашпарта, а таксамамедыцынскі
страхавы поліс на 10 тысяч еўра і
фінансаваезабеспячэнненасуму20
еўра на дзень,— адзначыўМаксім
Кашкалда.

Нагадаем,штоўжоз1снежняквіт
кі на ІІ Еўрапейскія гульні паступяць

упродажуБеларусі,патрапяцьтакса
мадаафіцыйныхпрадаўцоўзамяжой.
Паводле падлікаў арганізатараў, міні
мальная выручка ад продажу квіткоў
складзекаля4,5млнбеларускіхрублёў.

ІІ Еўрапейскія гульні пройдуць у
Мінскуз21па30чэрвеняна12спар
тыўныхаб’ектах.Большза4тысячы
атлетаў з 50 краін разыграюць каля
200 камплектаў узнагароду 15 відах
спорту.Спаборніцтвыў9відахспор
тустануцькваліфікаванымідаXXXІІ
Алімпійскіхгульняў2020годаўТокіа.

Спаборніцтвыжпабадмінтоне,боксе,
веславаннінабайдаркахіканоэ,дзю
допройдуцьурангучэмпіянатаўЕў
ропы.

Рыхтуеццадазначнайспартыўнай
падзеіцяперусяБеларусь.Упрыват
насці,тыя,хтопажадаеўКупальскую
пару2019 наведаць краіну, змогуць
скарыстацца спецыяльнай “Картай
госця”—імецьмагчымасцьзамен
шыкоштнаведацьбольшза1тысячу
музеяў, галерэй, крам, пунктаў пра
кату, гатэляўБеларусі.Пра тоепаве
даміў нядаўна дырэктар прадпрыем
ства“Мінгардаведка”БарысВасільеў.
Праект“Картагосця”прадпрыемства
рэалізуесастудзеня2018гапрыпад
трымцы Міністэрстваў спорту і ту
рызму, культуры Беларусі, інфарма
цыйнатурыстычнагацэнтра“Мінск”.
Ужо выпушчана каля 6 тысяч карт,
зякіхрэалізаванабольшза700.

Па вод ле БелТА

Квіт кі ў Ку паль скую у па ру
зАпрАШАеМ!

Беларусы з Іркуцка на Дажынках у сібірскай вёсцы Тургенеўцы

Мінскі стадыён “Дынама”
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(Заканчэнне. Пачатак на стар 1)
Спрэчакусвецейпразстогадоў,на

жаль,несталаменш.Якпаміжасобнымі
людзьмі, так і паміж дзяржавамі.Нават
у нашай рэдакцыйнай пошце часам —
“весткізпалёўспрэчак”убеларускіхсу
полках.Жах!Дарэчы,неведаю,яктаму
іншых гімнах, а ўнашымпершырадок
—вельмі актуальныйсімвалічны:Мы,
беларусы,—мірныялюдзі...”Прычымі
глабальныявойныўжоідуць:гандлёвыя,
гібрыдныя, інфармацыйныя,халодныя...
Дзевыйсцезтупіка?

На гэтыя няпростыя пытанні адказы
шукаюцьіўМінску:апошнімчасамтут
праходзяцьзначныяміжнародныясустрэ
чы,дыялогі.Адна знядаў
ніх — сустрэча Асноўнай
групыМюнхенскай канфе
рэнцыі па бяспецы. Дарэ
чы, падводзячы яе вынікі,
старшыня канферэнцыі
Вольфганг Ішынгер заўва
жыў:Мінскужошматгадоў
дэманструе прыхільнасць
да мірнага ўрэгулявання
канфліктаў,іўсукупнасціз
геаграфічным становішчам
тоеробіцьяговажныммес
цам міжнароднай дыпла
матыі. Меркаванне заход
нееўрапейскага палітыка,
намойпогляд,цікавабудзе
дапоўніць парадаксальным
выказваннемчалавеказУс
ходу, таксама вядомага ў
свеце сваім міралюбствам: Далайламы
XІV.Упару,каліўсемы—закладнікіза
ходнееўрапейскайцывілізацыі,нашчадкі
цудамацалелыхудвухсусветныхвойнах
людзей— паранейшаму нянькаем сваё
эга,грызёмсяпадробязяхдыжывёмпад
прэсам грамадскайустаноўкі на “паспя
ховасць” і “робленне кар’еры” (а нека
торыяіндывідыпрытым,яккажуць,га
товыў імятакіхпрывідныхмэтаўнават
ісціпатрупах...)гэтывялікімысляр,Да
лайлама, вось як незвычайна разважае:
“Планеценепатрэбнавялікаяколькасць
“паспяховыхлюдзей”.Планетацяперад
чайнамаепатрэбуўміратворцах,цаліце
лях,рэстаўратарах,расказчыках—ілю

бячыхлюдзяхусіхвідаў.Янамаепатрэбу
ў людзях, побач з якімі— дображыць.
Планетамаепатрэбуўлюдзяхзмараллю,
якія гатовыяўключыццаўбарацьбу,каб
зрабіцьсветжывымігуманным”.

Зрэшты,іхадзіцьтакдалёканаЗахад
ціУсходне трэба, каб пачуць разумныя
парады, што, можа, дапамогуць некаму
ўтрымацца,несарваццаўбезданьновай
вайны:яксасваіміворагамі,такісасваі
міблізкімі,што,здараецца,панейкімзбе
гу абставін раптам становяцца чужымі.
Восьякбачыць“выхадзтупіка”ўсеагуль
найваражнечыцяперашніпадзвіжнік,іе
расхіманахДанскогаманастыраВалянцін
(Гурэвіч): “И главная наша задача не в

том,чтобыотомститьиразмозжитьголо
вынашимврагам,автом,чтобыизсебя
изгнать зло”. Прыводжу на мове арыгі
нала,кабунэцетым,камуцікава,лягчэй
былозанайсціўвесьтойглыбокі,датаго
жвельміактуальныкантэкст.

Мы,яккажуць,скурайадчуваемшто
дзень,наватпраглядваючыстужкунавін:
сённянаміратворцаў і тых, хто “з сябе
выганяеліха”,усвеце—вялікаязапатра
баванасць.Боскрыўляюццаўсучаснасці
нябачныямежыпаміждаброміліхам—і
настарыхакопах ікасцях,вобразнака
жучы,часамладзяцьдыскатэкіды“жрут,
ржути...”.Яшчэйтамупатрэбныяміра
творцы,што,пераследуючысваеінтарэ

сы ў жыццёвай гонцы, розныя моцныя
людзі, дзяржавы, кланы, “цэнтры сілы”
могуць альбо, зразумеюць аўтамабіліс
ты, выпадкова не ўпісацца ў паварот
бяспекі,альбосвядоманасваюкарысць
парушаць “маральныя правілы агульна
чалавечага руху”.А гэтаж—як сыпа
нуць старыхпатронаў сабе на пацеху ў
вячэрняевогнішчатам,улесе70хпры
Шчары,калісабралісяпрыагнідзясяткі
тваіхсяброўпадлеткаў...

УстужцынавінБелТАз’явіласяня
даўна інфармацыяпраміжнароднывы
ставачныпраект“Беларусь.Рэлігія.Та
лерантнасць”.Іштовыставупрэзентаваў
Амбасадар Беларусі ў Францыі Павел

Латушка. На яго думку,
сімвалічна, што адкры
лася выстава ў дні, калі
адзначаецца 100гадовы
юбілей змоманту закан
чэнняПершайсусветнай
вайны.Айсапраўды:ну
камуж,якнебеларусам,
гаварыцьуЕўропепрамір
і талерантнасць! Гэта ж
якразнашуБацькаўшчы
ну,палітуюпотамікры
вёюпродкаў, вялікая тая
вайнаўсотнікіламетраў
акопаўперакапала,бязлі
тасна спляжыла, знішча
ла, руйнавала,— разам
з мясцовымі людзьмі! А
ўрэшцейразарвала(хоць
крыхупазней,18сакавіка

1921года,увынікутакзванагаРыжска
гаміру,дзеБеларусінедалінаватправа
голасу,—алежтоюжсамаювыбухною
хваляю) на Усходнюю і Заходнюю Бе
ларусь.Дзеж, як не на старых акопах,
гаварыцьпраперамір’е,прамірныяда
мовы?Здзіўляюцьмянетыякалегі,ана
літыкізрозныхбакоў,якіявысакамерна
разважаюць:Мінску, маўляў, каб стаць
новаю пляцоўкай для перагаворнага
працэсу, аналагічнага Хельсінскаму, не
хапаепалітычнаевагідываеннаемоцы.
Ага,ведаеммы,як“моцныягэтагасвету”
вядуцьперамовы!Ізусімнезадзірыстыя
маладыяджыгіты,амудрыяаксакалыці
безабаронныяжанчынывыступаюцьмі

ратворцаміўспрэчкахукаўказкіх,цюрк
скіхнародаў.Высапраўды,пановетава
рышы,міратворцаўхочацезнайсцісярод
тых,укагорукічэшуцца?

Парыжская выстава “Беларусь. Рэлі
гія.Талерантнасць”—яскраваесведчан
не пра каштоўнасць міжнацыянальнага
міру, міжканфесійнай згоды для бела
рускаганарода.Натэрыторыікраіны,як
вядома, шмат стагоддзяў у згодзе жы
вуцьпрадстаўнікіякрозныхрэлігійных
канфесій, так і розных нацыянальнас
цяў,тамусёння“мірныдосвед”Беларусі
становіццанадзвычайзапатрабаваныму
свеце. І яшчэ адну важную акалічнасць
падкрэсліваўПавелЛатушкаўПарыжы,
адкрываючывыставу—заўсёдыпакута
валаБеларусьадвойнаў,алежніколіне
ініцыявала іх: “З нашай зямлі ніколі не
пачнецца вайна. І сёння беларускі сцяг
лунаесяродсцягоўіншыхкраінляТры
умфальнайаркідыўхрамеНотрДаму
Парыжы — як сімвал прызнання ролі,
ахвяр беларускага народа ўПершай су
светнайвайне”.

Праект, паведамляе БелТА, падрых
тавала пастаяннае прадстаўніцтва Бе
ларусі прыЮНЕСКА сумесна з Нацы
янальным гістарычным музеем краіны.
Ганаровыпатранатнадпраектампрыняў
МіністрзамежныхспраўБеларусі, стар
шыняНацыянальнайкамісііБеларусіпа
справахЮНЕСКАУладзімірМакей.Вы
ставу“Беларусь.Рэлігія.Талерантнасць”
плануецца таксамапрадставіць у іншых
еўрапейскіхкраінах.Аўнашыхбліжэй
шыхпланах—расказацьпратое,хтоіяк
гэтуюэкспазіцыюствараў.

Іназаканчэнне—прапорахсастарых
акопаў.Сампасабеёншкоды,пэўна,ні
комунепрычыніць,аднак“раззброіцца”,
знішчыць свае ўласныя запасы выбухо
ванебяспечныхрэчываў (крыўда, злосць,
рэўнасць, зайздрасць...)—наспелапара.
Порах, дарэчы,можна выкарыстоўваць і
прыстварэннітвораўмастацтва,яктоеро
біцькітайскімастакCaіGuoQіang (Цай
Гоцян)—ёнвядомыякмайстармастац
кага выбуху. Калі ж выходзіць далей на
вобразныяабагульненні,товартанамусім
пажадаць:давайцесваюэнергію,утымлі
куйзастарэлыякрыўды,будземвыкарыс
тоўваць—толькіўмірныхмэтах.Памя
таючы,штопланетамаепатрэбунайперш
улюдзях,побачзякімі—дображыць.

Іван Ждановіч

Балючая памяць старога дрэва
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За ста нец ца ў пес нях

Цырымоніяразвітаннязня
божчыкам праходзіла 14 ліс
тапада ў Доме афіцэраў. Ігар
Міхайлавіч памёр на 81м го
дзежыцця.2лістападаёнбыў
шпіталізаваны ў гарадскую
клінічнуюбальніцухуткайме
дыцынскай дапамогі Мінска
з інсультам. Іўжоневярнуўся
дадому.Сябры,дзеячыкульту
ры, мастацтва,шматлікія пры
хільнікі таленту ІгараЛучанка

прыйшлізімразвітацца.Уне
вялічкім інтэрв’ю тэлежурна
лістамМіністр культурыЮры
Бондар казаў,што ІгарМіхай
лавіч быў чалавек унікальны:
адданы музыцы, класічнаму
эстраднамумастацтву.Што ён
узвысіў творчасць беларускіх
класікаў, паэтаў у сваіх тво
рах,знаёмыхусім—адБрэста
да Камчаткі, нават за акіянам:
“Гэта ўсенародна любімы аў
тар, педагог. Чалавек, у якога
заўсёдыможнабылопапрасіць
параду,зунікальнымпачуццём
гумару,аптымізмам”.

Народная артыстка Беларусі
Ядвіга Паплаўская гаварыла на
жалобнайцырымоніі,штонаўсё
ягохапала,івельмішматёндапа
магаўлюдзям.Гэта быўчалавек
вялікага сэрца: “Ягоная жонка,
дзецікажуць:“Самаегалоўнае—
кабягопеснігучалі.Тадыёнбу
дзешчаслівы”.Аяўпэўнена,што
песніягобудуцьгучацьзаўсёды,
тамушто гэта—наш здабытак,
нацыянальныскарб”.

НарадзіўсяІгарМіхайлавічу
Мінску6жніўня1938 года.Ён
аўтар мноства знакамітых пе
сенных хітоў, яго песні ёсць у
рэпертуары ансамбляў “Песня
ры”, “Сябры”, “Верасы”, вядо
мыхартыстаўБеларусійзамеж
жа. Сярод мноства ўзнагарод
кампазітара—ордэнФранцыс
каСкарыныіордэнАйчыны.

Увечары14лістападаўэфі
ры тэлеканала “Беларусь 1”
выйшаўпубліцыстычныкінана
рысупамяцьпраІгараЛучанка
“Яўпеснюпайду...”.Згадваюц
цаўфільмемалавядомыяфакты
біяграфіілегендарнагакампазі
тара.Празпесеннуюспадчыну
Маэстрадаследуеццанетолькі
гісторыя беларускай музыкі,
але й вехі стварэння дзяржаў
насці,калімузыкаадыгрывала
найважнейшуюролюўстанаў
ленніграмадства.Прыпадрых
тоўцы фільма выкарыстаны
багатыархіўфондуБелтэлера
дыёкампаніі.

Іван Іва наў

пАМяць

Бе ла русь пра вя ла ў апош ні шлях зна ка мі та га кам па зі та ра, пе да го га,  
на род на га ар тыс та СССР Іга ра Лу чан ка

Свят ло 
яе ду шы
Глыбокая паэ зія  
ні ны Ма цяш — пад трым-
ка для ўсіх, хто шу кае 
сваю да ро гу ў жыц ці

“І падстаўляць сваё плячо
слабое,/ Дзе хоць каго парата
вацьзмагу./Мыўсе—злюбові,
ўсемы—далюбові,/Аякжамы
прад ёю ўсе ў даўгу!..”Шчыры
вершаваныэпіграфдавечарыны,
прысвечанай75годдзюздняна
раджэнняпаэткі,перакладчыцы,
грамадскайдзяячкіНіныМацяш
выбралі супрацоўнікі Дзяржаў
нага музея гісторыі беларускай
літаратуры.Там іпраходзіла ім
прэза“Мыўсе—злюбові...”.

Праз усю творчасць паэткі з
няпростымжыццёвымлёсам(Ні
неЯзэпаўнедавялосязмагаццаз
цяжкаю хваробай, яна вымуша
набылапераадольвацьболь,па
рываццадумкайданябёсаў—і
быцьпрыкаванаюдаінваліднага
крэсла) праходзіць матыў лю
бові да бацькоў, да матулі. Той
светлы вобраз праз усё жыццё
атуляў жыхарку Белаазёрска,
штонаБрэстчыне,аджыццёвых

нягод, натхняў на творчасць, на
любоўдароднайБеларусі.Паэт
каўслаўляедабрыню, вернасць,
адказнасць, аптымізм.Яна каза
ла,штопаэзія—гэтакрыніцаяк
бясконцыхпакут,такіўзнёслых
радасцяў таго, хто яе стварае. І
цяпер, праз гады (яна пакінула
гэты свет 19 снежня 2008 года)
паэзіямужнайівытанчанайАсо
быдаесілукрылам,падмацоўвае
дух,асвятляечытачоўдарамвы
сокайлюбові.

Яна пакінула нам зборнікі
паэзіі “Агонь”, “Удзячнасць”,
“Ралля суровая”, “Прыручэнне
вясны”,“Поўныкеліх”,“Шчас
лівайдолюназаві”,“Богавадрэ
ва”.Адназкніг:“Паміжусмеш
кайіслязой”.Вялікаячасткаяе
жыцця й праходзіла менавіта
так.Іянамужнапрайшланака
наваныёйшлях.

Ры гор Гарэшка

зГАдКі

Ігар Лучанок

По рах са ста рых ако паў
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БелАрУсы ў ітАліі

Якуб Колас 
у Анжуйскім палацы

СёлетніпраектДнікультуры
Беларусі ў Неапалі “Беларусь
учора і сёння” прысвячаўся
культурнайілітаратурнайспад
чыне Беларусі. Падключыліся
дасправыйактывістымясцовай
беларускай суполкі— асацыя
цыі“Bellarus”:панашайініцы
ятывебылаправедзенавыстава
“Якуб Колас і рускія пісьмен
нікі”.Прытымнаспадтрымалі
АмбасадаБеларусіўІталіі,Га
нароваеконсульстваБеларусіў
Неапалі, муніцыпальная Рада
горада, і яшчэ нашы сябры з
Мінска: з Дзяржаўнага літа
ратурнамемарыяльнага музея
ЯкубаКоласаіРэспубліканска
га цэнтра нацыянальных куль
тур.

Дні беларускай культу
ры праходзілі ў нас з 4 па 14
кастрычніка. Гэта, безумоўна,
зручныфармат,кабшырэйпа
казаць беларускую культуру,
традыцыі Беларусі ў італьян
скімрэгіёнеКампанья.Мясцо
выяжыхары пачынаюць ціка
вяцца—пасля8гадоўдзеяння
асацыяцыі—рознайінфарма
цыяй пра нашу Бацькаўшчы
ну, яе гісторыю й дзень сён
няшні.Некамухочаццабольш
ведаць пра развіццё турызму,
камусьці — пра дасягненні ў
галіне навукі, адукацыі альбо
ІТтэхналогій. Мы ж расказ
ваем і пра добразычлівасць,
адкрытасць беларусаў, досвед
краіны ў сферы міжнацыя
нальныхзносін,уразгортван
ні міжнацыянальных сувязяў.
Так што рэалізацыя праекта
на тэрыторыі Італіі — гэта
магчымасць прадставіць су
часнуюБеларусьякадкрытую
міралюбівую краіну, гатовую
развіваць узаемавыгаднае су
працоўніцтва з усімі краінамі
свету. Дні й на гэты раз мелі
вялікі рэзанансуНеапалі,па
спрыялістварэннюстаноўчага
іміджу Беларусі, добрай рэ
путацыі краіны, якая заўсёды
былаадкрытаюдляшырокага
дыялогу.

Выстава праходзіла ў Ан
жуйскім палацы — адным з
найпрыгажэйшых у Неапалі.

Гэта, нагадаю, знакаміты ар
хітэктурны помнік ХІІІ ста
годдзя: мільёны турыстаў на
ведваюцьягоштогод.Тамумы
ведалі:калізладзімтамвыста
ву,прысвечануюЯкубуКоласу,
то поспех ёй будзе гарантава
ны.Задзесяцьдзёнэкспазіцыі
выставы яе пабачылі тысячы
наведнікаўзрозныхкраін:Аў
страліі,Вялікабрытаніі,Герма
ніі, ЗША, Ірландыі, Карэі, Кі
таю, Расіі, Украіны, Францыі,
Японіі ды многіх іншых. Зна
ёмілісязвыставай,безумоўна,
і карэнныя жыхары італьян
скага паўвострава. Было вель
мі мне прыемна назіраць, як
людзі заходзілі, з цікавасцю
разглядалівыставу,чыталіпра
яе (інфармацыя падавалася на
беларускай, рускай, італьян
скай,англійскаймовах).Івось
ужо нехтажадае зрабіць фота
нафонемінскай сядзібыЯку
ба Коласа, ці то з ім разам за
працоўным сталом, з яго тво
рамі. Запрашалі й нас у кадр,
як прадстаўнікоў беларускага
народаўНеапалі.

Колькі прыемных камплі
ментаўпачулаяадтурыстаў з
краінСНД!ЯныпрыехаліўНе
апаль—івосьжа:пабачылітут,
уАнжуйскімпалацы, выставу,
прысвечаную беларусам, Пес
няру Якубу Коласу. Я бачыла
ў вачах наведнікаў здзіўленне,

захапленне, гонар. Чула шчы
рыясловыпадзякізапашырэн
неславянскайкультурыдалёка
замежаміроднаймаёйкраіны.
Амаль заўсёды лёгка ладзіўся
дыялог, прыемная гутарка пра
нашу культуру, мову, літарату
ру, пра сённяшнюю Беларусь
увогуле. І ўсплывалі згадкі,
найпершзгасцямізкраінСНД,
пра беларускія родавыя карані
бабульдзядоў ці прабабуль
прадзедаў,гучаліназвынашых
гарадоў імястэчак,уякіхяны
калісьці былі, ці ў якіх па гэ
ты час жывуць іх сваякі, сяб
ры, знаёмыя... І заўсёды такія
гутаркі заканчваліся поціскамі
рук, усмешкамі, найлепшымі
пажаданнямі. Так што цяпер,
калі нехта ў мяне запытае, а
навошта табе тая грамадская
дзейнасць, буду прыгадваць
“анжуйскую”цеплынюзносін.
Якую,пэўна, ні за якія грошы
некупіш...

Можна сказаць: выстава,
прысвечаная Песняру, зрабіла
ДнібеларускайкультурыўНе
апалінезабыўнымі,яркімі,пры
гожымі.Янатонка,інтэлігентна
распавяла людзям, хто нічога
неведаўпранашукраіну:што
краіна такая ёсць— Рэспублі
ка Беларусь у цэнтрыЕўропы.
Ахтобольшабазнаныўгеагра
фіі,тоймогібліжэйпазнаёміц
цазёй.

Пра тое, як праходзіла ад
крыццё Дзён, пададзена ін
фармацыя на сайце Амбасады
Беларусі ў Італіі http://іtaly.
mfa.gov.by/ru/embassy/news/
fafb9d98c5d94085.html. Вядо
маж,мыўдзячныдобрымлю
дзям,намаганняміякіхвыстава
“Якуб Колас і рускія пісьмен
нікі”пабывалаўНеапалі.Таму
й выказваем шчырую падзяку

тым,хтопрацаваўдлярэаліза
цыіпраектаДнікультурыБела
русіўНеапалі“Беларусьучора
йсёння”:работнікамАмбасады
БеларусіўІталіі,найпершАм
басадару Аляксандру Гур’яна
ву (ён, дарэчы, і ўдзельнічаў
у адкрыцці Дзён), а таксама
Вользе Далгаполавай (яна не
пасрэдна й працуе з беларус
кімі суайчыннікамі ў Італіі),
ГанаровамуконсулуБеларусіў
НеапаліВінчэнцаТранійпра
цаўніцы Ганаровага консуль
ства Вользе Глеб, дырэктарцы
Дзяржаўнага літаратурнаме
марыяльнага музея Якуба Ко
ласа Зінаідзе Камароўскай,
кіраўніцы Рэспубліканскага
цэнтра нацыянальных куль
тур Вользе Антоненцы, прэ
зідэнту Муніцыпальнай рады
Неапаля Аляссандра Фучыта,
хору“Спадчына”,навуковавы
творчаму камерцыйнаму тава
рыству“Сатмен” іягокіраўні
ку Георгію Захарыку (мінчане
прыляцелі ў Неапаль за свае
сродкі, каб змантаваць выста
ву).Дзякуем ім за высокі пра
фесіяналізм, плённую супра
цу, прыстойнасць, праяўленыя
пры рэалізацыі гуманітарнага
праекта, за іх найвышэйшую
працаздольнасць, канкрэтную
дапамогу й падтрымку. Яе ад
чуваліўвесьчасактывістыаса
цыяцыі“Bellarus”,якая,паўта
руся, ініцыявала гэты праект.
Сумесныя намаганні плюс
добрапрыстойныя падыходы
ў працы далі цудоўны плён:
праект завяршыўся паспяхова.
І стаў нават прыкладам якас
ці, высокага прафесіяналізму
й творчасці беларусаўу Італіі.
Дарэчы, каму цікавыя нашы
справы — заходзьце на ста
ронку ў фэйсбуку https://www.
facebook.com/Assocіazіone
BELLARUS590500254363830/
?modal=medіa_composer.

Тац ця на Пум пу ле ва,  
кіраўніцаасацыяцыі“Bellarus”,

г.Неапаль,Італія

Дні беларускай 
культуры ў 
італьянскім 
Неапалі прайшлі з 
удзелам асацыяцыі 
“Bellarus”.  
А выстава, 
прысвечаная 
Песняру, зрабіла 
іх незабыўнымі, 
яркімі, 
 прыгожымі.

Таццяна Пумпулева і Якуб КоласХлеб ды соль для ганаровых гасцей свята

На адкрыцці выставы “Якуб Колас і рускія пісьменнікі” ў Анжуйскім палацы

Гасцей сустракаюць неапальскія беларускі
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У гэтым годзе Дні прысвячаюцца
100годдзюЛатвіі, а таксама15годдзю
Саюза беларусаў Латвіі. Урачыстасць і
вялікіканцэрт,штоіхраспачыналі,пры
малабібліятэчнаязалаімяІмантсаЗіедо
ніса.Вартазгадаць:уСБЛглыбокіяка
рані.Яшчэ30гадоўтамуз’явіўсяўРызе
першыйнайстарэйшысённяфальклор
ныгурт“Надзея”.Аў1993мзаявілапра
сябеНацыянальнакультурнаетаварыст
вабеларусаўЛатвіі“Прамень”.Цяперу
СБЛтакіхсуполак,штомаюцьпрысабе
й самадзейныямастацкія гурты, больш
за15.Працуюцьутакіхгарадах,якЛіе
пая,Вентспілс,Елгава,Краслава,Лудза,
Ліваны,Даўгаўпілс, Рэзэкнэ ды іншых.
Асаблівашмат іхуЛатгаліі,дзеспрад
векужылібеларусы:крайтой,яквядо
ма,ранейіўваходзіўускладВіцебскай
губерні.

Шмат зрабіла для паяднання супо
лакуСБЛВалянцінаПіскунова.Родам
яназвёскіРудняЦеляшоўскаяГомель
скага раёна, больш за паўвекажыве ў
Рызе: выпускніцуфакультэта прамыс
ловага й грамадзянскага будаўніцтва
Беларускага інстытута інжынераў чы
гуначнагатранспартуразмеркаваліту
дынапрацу.Беларусказканца80ху
грамадскімруху,аў2003мініцыявала
стварэнне Саюза беларусаў Латвіі —
самажімікіруезтагочасу.Спачатку
ўСБЛувайшлісуполкі“Прамень”(Ры
га),“Уздым”(Даўгаўпілс),“Спадчына”
(Екабпілс) і “Мара” (Ліепая), потым
далучылісяіншыя.Пратое,дарэчы,ка
заласасцэныўшматлюднайзалеЛат
війскай нацыянальнай бібліятэкі са
маВалянцінаАляксандраўна,як іпра
стваральныясправысаюза,беларускай
дыяспары ў краіне. Згадвала пра шы
рокае святкаванне народных і права
слаўныхсвятаў:Калядаў,Купалля,Вя
лікадня,Пакроваў,праімпрэзыўгонар
класікаў беларускай літаратуры Янкі
Купалы,ЯкубаКоласа,МаксімаБагда
новіча,асветнікайўсходнеславянскага
першадрукара Францыска Скарыны,
пра канферэнцыі ды іншыя творчыя
праекты.

Заслугоўвае павагі, што СБЛ ужо
больш за 20 гадоў выдае сваю газету
“Прамень”. Ягоная заслуга — і кніга
“Латвія–Беларусь:дыялогдзвюхкуль
тур”, зборніквершаўбеларускіхпаэтаў
Латвіі,БеларускалатышскійЛатыш
скабеларускіслоўнікі.Дарэчы,апошняе
выданне,надякімпрацавалімногія эн
тузіясты,даякогаспрычыніўсятаксама
Інстытутбеларускаймовыйлітаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
адзначана было ўзнагародай Прэзідэн
та Латвіі Валдзіса Затлерса. Створаны

фільмпражыццёдыяспары,іўжочаты
ры разы праводзіўся конкурс работ на
тэму“БеларусыЛатвіі.Мінулаеісучас
насць”,паматэрыялахякогавыдадзены
4 зборнікі работ. А моладзь дыяспары
паспяхова ўдзельнічае ў спартыўных
святах і спаборніцтвах, якія праводзіць
Латвійскаяалімпійскаяакадэмія.

Адна з галоўных заслугбеларускай
дыяспары—тое,штоз1994годапаспя
ховапрацуеРыжскаябеларускаяасноў
наяшколаімяЯнкіКупалы.Латвійскія
беларусыездзяцьнаэтнічнуюрадзімуна
З’ездыбеларусаўсвету,афальклорныя
гурты выступаюць на фэстах на зямлі
продкаў.ПрацаСаюзабеларусаўЛатвіі
адзначана Ганаровай граматай Мініс
тэрствакультурыБеларусі,ёнпрацуеў
цеснымкантакцезлатвійскімУрадам,з
Рыжскайдумай.Нагэтыжраздзейнасць
СБЛадзначанаГанароваюграматайАд
дзяленнягуманітарныхнавукімастац
тваНАНБеларусі,самойВалянцінеПіс
куновай уручана Падзячнае пісьмо ад
беларускайАкадэміі.Тоезрабіўдобры
сябарСБЛАляксандрЛукашанец—ды
рэктар Цэнтра даследаванняў беларус
кайкультуры,мовыйлітаратурыНАН
Беларусі,кіраўнікБеларускагакамітэта
славістаў, акадэмік НАН, доктар філа
лагічных навук. Ушанавала Валянціну
Аляксандраўну медалём свяшчэнна
мучанікаІаанаПамераіЛатвійскаяпра
васлаўнаяцарква.Суполкаж“Прамень”,
якоюкіруедэпутатСеймаАлёнаЛаза
рава,ушанаванаГанаровайграматайМі
ністэрствазамежныхспраўБеларусі.

Таксама й Прэзідэнт Латвіі Рай
мандсВейанісдаслаўуСаюзбеларусаў

ЛатвііВітальныліст.Былаўзнагарода і
адРыжскайдумызаподпісаммэраНі
ла Ушакова: Падзячныя лісты суполцы
“Прамень” ды асабіста яе кіраўніцы.
ГанаровыяграматыМЗСБеларусіакты
вістамбеларускагарухуўЛатвііўручалі
новыАмбасадарБеларусіВасільМарко
віч з дарадцампасланнікам Амбасады

Аляксеем Мацюхевічам. Пры тым Ва
сільМіхайлавічпажадаўсупляменнікам
моцнагаздароўя,багаццяўхацедыпа
абяцаў:аб’едзесамасабістаўселатыш
скіягарады,дзежывуцьбеларусы.АЭд
гарСуна,намесніккіраўнікаўпраўлення
Рыжскагасвабоднагапорта,якізаўсёды
падтрымліваебеларускуюдыяспару,на
гадаў:менавітазкультурыпачынаюцца
ўседобрыястасункіпаміжлюдзьмі.Дык
восьбеларусы,лічыцьён,умеюцьтакія
стасункіналаджваць—якніхтоіншы.

Аднойз галоўныхпадзейсвятаста
лапрадстаўленневялізнагаБеларускага
ручніка: у розных суполках дыяспары
яговышываліз2016года.Рукатвортой
разгарнулінасцэне—іўсеахнуліадта
койпрыгажосці!Яквядома,вышываны
ручнік для беларускай сям’і спрадве
ку—абярэг,захавальнікздароўя,дабра
бытуйладу,ёнудзельнічаеваўсіхгалоў
ных падзеях жыцця сям’і, упрыгожвае
дом. На ўрачыстасці Алёна Лазарава
паведаміла, што ручнік будзе ўрачыста
ўручаныПрэзідэнтуРаймандсуВейані
сунафоруменацыянальныхменшасцяў
Латвіі—23лістапада2018года.

Ібыўпотымусвяточнайзалевялікі
канцэрт.Беларускайпесняй“Маязямля”
адкрылаягосалісткаансамбля“Надзея”
Людміла Сінкевіч. Далей выступалі

фальклорныя гуртыбеларускіх суполак
зусёйЛатвіі,прытымішліцудоўныяві
дэаіфотарады,быўканферансвядучых
набеларускайілатышскаймовах.Іпесні
кожны з гуртоў выконвалі якнародныя
беларускія, так і латышскія, і латгаль
скія.Выступалігурты“Ноктюрн”зКрас
лавы, “Вавёрачка” з ансамбля Рыжскай
беларускайасноўнайшколыімяЯнкіКу
палы.АнсамбльСлавянскага таварыст
ва“Узоры”зЛіванаўуручыўхлебсоль
шаноўнамусходузпажаданнем“Няхай
у кожнага ў доме ён заўсёдыбудзе”—
і песню вядомую выканаў пабеларус
ку “Хлеб ды соль”. А ўдзельнікі гурта
“Сузор’е” з Рэзэкнэ падарылі грамадзе
саламяную лялькухатніка, якая, павод
лебеларускіхтрадыцый,іёсцьнябачны
ахоўнікхатняйпрасторы,яежыхароў.

Гурты выходзілі на сцэну ў вельмі
прыгожых,адметныхкасцюмах:укож
нага—сваефарбы,розныдызайн,дэ
кор, і розныя нацыянальныя галаўныя
ўборы. Вельмі ўсіх уразіў выступ гур
та“Bіteіtes”суполкі“Сябры”згарадка
Віляны:дзведзяўчынкіспяваліакапэла
латгальскіянародныяпесні.Гурт“Ако
ліца” з Дагды падаў народную песню
“Ехаў Ясь на кані” як невялічкі спек
такль, а “Рябинушка” з Прэйляў, вы
конваючыпесню“Самовар”,іпадарыла
гэтыпрадметнароднагапобытуаргані
затарам свята. Пры тым сказана было
шмат добрых слоў у адрас Валянціны
Піскуновай.

Цудоўнаевідэапрародныгорадзнялі
ўдзельнікігурта“Паўлінка”зліепайскай
суполкі “Мара”. І да тагожпраспявалі
налатышскайібеларускаймовахпесню
“Роднаямова”(перакладнабеларускую
змалдаўскайзрабіўСтаніслаўВалодзь
ка).ГосцізЛіепаідатагожчыталіцу
доўныя вершы Максіма Танка. І яшчэ
адна“Паўлінка”выступала—тэатраль
наястудыязтаварыства“Уздым”зДаў
гаўпілса: на тэму беларускай народнай
песні “Ой, рана на Івана” самадзейныя
артысты паказалі кранальную сцэнку.
Выдатна выступаў і найстарэйшы гурт
дыяспары “Надзея”, праспяваўшы роз
настылёвыя песні “Зязюля” і “Ці свет,
ці світае”. А напрыканцы па традыцыі
ўзалемагутнагучалаўрачыстаяпесня,
амальгімн“Родныкрай”—яевыконва
ліякартысты,такігледачы,устаўшыз
месцаў,усеразам.

На тал ля Ле бе дзе ва,г.Рыга

КАрысны досвед

Спявае Рыга “Родны край”
Урачыстасцю і вялікім канцэртам у Латвійскай нацыянальнай бібліятэцы 
распачаліся традыцыйныя восеньскія Дні беларускай культуры, 
якія штогод ладзіць Саюз беларусаў Латвіі 

рытМы чАсУ

Святочная імпрэза ў Рызе

Валянціна Піскунова

За ла цін кі на шых спраў
У ле та пі се жыц ця бе ла ру саў 
таль я ці — но выя ста рон кі

Насычаны лістапад у бела
рускай суполкі “Нёман”! 5га
чысла правялі Дзень дружбы ў
дзіцячай бібліятэцы №12 Аў
таграда: была прэзентацыя пра
Беларусь, віктарына (лепшым
— салодкія прызы). Я разам з
дзецьмі чытала й абмяркоўвала
цікавае апавяданне. І мульцік
разам глядзелі.Хораша ў гэтай
бібліятэцы: падамашняму цёп
лаіўтульна.Іўснежні,дарэчы,
будуцьсустрэчыўбібліятэках.

Далей—праштогадовуюак
цыю“Нашылюдзі”,штопрахо
дзіцьуТальяціпрыпадтрымцы
гарадміністрацыі. На гэты раз
мы падалі арганізатарам кан
дыдатуруСяргеяШылкіна— і
намеснікстаршыніпраўленняБе
ларускай нацыянальнакультур
найаўтаноміі“Нёман”папрацы
змоладдзю,сувязяхсаСМІстаў
лаўрэатамунамінацыі“Мужчы
налідар”.Мяркую,чытачы“ГР”
ведаюцьзпублікацыйпрадобрыя
справыСяргеяАляксандравіча.
Віншуем!

І яшчэ—пра“Сэрцамаці”:
падтакоюназваймыладзілісвя
точную імпрэзу ў 48й гімназіі
імяАлегаДалгова.На гэтыраз
выступалі тры гуртынашай су
полкі: народны ансамбль бела
рускайпесні“Купалінка”,мола
дзевы яго склад “Беларусачкі”,
дзіцячы“Зорачкі”.Гучаліновыя
песні,авершыпрамаму,бабулю
чыталіМацвейПалухін, Варва
раСматрова,ЯўгеніяСмякалава,
Валерыя Труфанава ды 5гадо
выДзянісШчацінін.Упраграме
паўдзельнічаў і гурт балетнага
танца“Креатив”.Святапрайшло
ярка,сардэчна,душэўна.

Люд мі ла Дзё мі на, г. Таль я ціСяр гей Шыл кін з роднымі
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У прэ зі дэнц кай біб лі я тэ цы 
Бе ла ру сі раз гор ну та вы ста ва 
фо та мас та ка Ула дзі мі ра цвір кі

Годумалойрадзімыпрысвяціўсваю
фотавыставу “Сілуэты спадчыны” мас
такдызайнер, вітражыст, фотамастак
і вандроўнік Уладзімір Цвірка. Многія
касцёлы,цэрквы,палацы,якіяпатрапілі
ў фотааб’ектыў майстра, пабудаваны ў
XVІ—XXстагоддзійзанесеныўДзяр
жаўныспісгістарычнакультурныхкаш
тоўнасцяўБеларусі.Выставапраходзіць
уПрэзідэнцкайбібліятэцы,штоўДоме
Ураду і паблізу знакамітага Чырвонага
касцёла.

Праект “200 унікальных турыстыч
ныхмаршрутаўпамаёйБеларусі”Ула
дзімірЦвіркараспачаўвосемгадоўтаму.
“Спачатку было ўмяне толькіжаданне
вандраваць і фатаграфаваць.Паступова
прытымзбіралісяйкнігіпрагісторыю,
архітэктуру, асаблівасці прыроды Бела
русі. Ды раптам я ў тым збіральніцтве

зразумеў, што назапашаную інфарма
цыюнельга ўжо хаваць— яна павінна
паслужыць таксама іншым падарожні
кам. Так з’явілася жаданне падзяліцца
сваіміўражаннямі з іншымі”,—раска
заўмнеУладзімірАндрэевіч.

Нафотавыставепрадстаўленыфота
здымкі большчымсаракапомнікаў ар
хітэктуры,наякія,надумкуаўтара,вар
тапаглядзецьзблізку.Міжтымуархіве
УладзіміраЦвіркіўжоназбіранакаля3
мільёнаў(!)выяўгістарычныхаб’ектаў
спадчыны. Некаторыя будынкі даўніны
ўягонайкалекцыізнятызрозныхракур
саў,урознуюпаругода,сутак.

УладзімірЦвіркалічыць:зцягамча
суягоныархіўныматэрыялпадвысіцца
ўцане.Ужойцяперёнцікавынетолькі
турыстам,алейархітэктарам,рэстаўра
тарам,мастакам, якія зберагаюцьматэ
рыяльныя каштоўнасці Беларусі. Тым
больш важная праца энтузіяста, што
былыясядзібы,даўніяпомнікі,асабліва
ў далёкай глыбінцы, бывае, застаюцца
самнасамзчасаміабставінамі,агэтаім,
якістарымлюдзям—ненакарысць...

Ган на Лагун

гісторыя і сучаснасць
повязь чАсоў

Глы бо кая плынь з глы бін кі
прАеКты

Асабістыя пісьмы, паштоў
кі, пісьмовыя прыналежнасці,
рэчысалдатПершайсусветнай
вайны... Былі яшчэ на выста
ве “Беларусь у Вялікай вайне
1914—1918 гадоў”, прысвеча
най 100годдзю яе заканчэння,
ірэдкіякнігі,газеты,часопісы,
нават друкарская тэхніка даў
ніхчасоў.Былоштопаглядзець
і над чым паразважаць.А раз
важаць— трэба.Мыж больш
ведаемпраДругуюсусветную,
якая ў Савецкім Саюзе была
Вялікай Айчыннай вайной. А
многія старонкі Першай, лі
чыць гісторык і калекцыянер
Уладзімір Ліхадзедаў, былі не
апраўдана забыты беларусамі.
Сімвалічна,штовыставаўНББ,
прысвечанаяёй,былазладжана
сумесна з ім, аўтарам праекта
“Упошукахстрачанага”.

Сапраўдным святам ад
крыцця новых старонак гіс
торыі нашай Бацькаўшчыны
назваў гэты дзень Міністр ін
фармацыіАляксандрКарлюке
віч.Яквядома,Першаясусвет
ная была закончана дзякуючы
Камп’енскамуперамір’ю,аза
тым і Версальскай мірнай да
мове. Але беларусы пад час
імпрэзы згадвалі таксама й
Брэсцкі мір, пасля якога пра
ціўнікіпачалівыводзіцьвойскі
з тэрыторыі Беларусі. Тая се
паратная мірная дамова была
падпісана3сакавіка1918года
ўБрэсцеЛітоўскімпрадстаўні
камі Савецкай Расіі ды іншых
дзяржаў. І ёй папярэднічалі
пагадненні абперамір’і наУс
ходнімфронцеймірнаяканфе
рэнцыя, якаяпраходзіла ў тры
этапыз22снежня1917года.

Шмат на імпрэзе гаварыла
сяйпра тое,штовайнамоцна
паўплывала на нацыянальную
самасвядомасць беларусаў, на
ват у нейкім сэнсе нарадзіла
беларускую дзяржаўнасць. Та
му варта не толькі згадваць

пра яе ахвяры, але й мець на
ўвазе: беларусы потым хацелі
будаваць мірнае жыццё ў не
залежнай краіне. Беларуская
народная рэспубліка (БНР),
ЛітоўскаБеларуская савецкая
сацыялістычнаярэспубліка,за
тым Беларуская Савецкая Са
цыялістычнаяРэспубліка—усе
яны ўзніклі пасля Першай су
светнайвайны,якуюраспачала
Расійскаяімперыя.Уінтэрнэце
ёсць звесткі: тадыўрасійскую
арміюбылопрызванаад800да
923 тысяч беларусаў, усяго ж
загінула нашых супляменнікаў
каля70тысяч.Аяшчэўлічым,
шторасійскіявойскіпрымянялі
на беларускіх тэрыторыях так
тыку выпаленай зямлі — каб
нічога не пакінуць ворагу пас
ля адступлення. Таму нашы

супляменнікі вымушаны былі
падаваццаўбежанцы.Многіяз
іхзатымнезмаглівярнуццана
радзіму,многіяізагінулі.

Дыйтым,хтовырашыўні
куды не ўцякаць, горка прый
шлося. Беларусь тады апы
нулася ў эпіцэнтры баявых
дзеянняў. Два з паловай гады,
пачынаючы з 1915га, нямец
карасійскі фронт праходзіў па
лініі Дзвінск (цяпер Даўгаў
пілс)—Паставы— Смаргонь
—Баранавічы—Пінск. Ібуй
ныя ваенныя аперацыі вяліся

там: Нарачанская (названа па
возеры Нарач), Баранавіцкая,
Крэўская. Можа падацца: ва
енныхдзеяннняўбылоняшмат.
Сапраўды,пераважалапазіцый
нае супрацьстаянне. Тая вайна
стала страшнай яшчэ й таму,
што тады ўпершыю праціўнікі
выкарыстоўваліатрутныягазы,
танкі,самалёты.

У якой беднасці апынуліся
тадыжыхарыБеларусі—свед
чаць фотаздымкі, зробленыя
немцамі на акупаваных тэры
торыях. Іх прадставіў Уладзі
мір Ліхадзедаў на сумеснай
выставе ў НББ. Заваёўнікаў
здзіўляў побыт беларусаў, калі
ў адной хаце жылі дарослыя,
дзеці, куры, жывёлы. Яны ра
біліфотаздымкі, каб адправіць
сваімродным—якэкзотыку.А

паштоўкі,наякіхбачныпобыт
салдатнафронце,ушпіталях,у
асяроддзібежанцаўдайшліўжо
з“нашага”боку:адваенныхлю
дзей,фатографаў.Амальпаўта
рытысячыфотаздымкаў з аса
бістай калекцыіУ.Ліхадзедава
расказваюцьпрапобыт,баявыя
будні 2га каўказкага корпуса.
Тая ваенная часць стаяла пад
МаладзечнайвялабаіпадКрэ
вам і Смаргонню. Да нас дай
шлі нават пісьмы й пісьмовыя
прыборыбайцоў.УладзімірЛі
хадзедаў выпусціў фотаальбом

“Беларусь1914—1918.Вайна і
мір”,уякімрэалііфронтупаказ
ваюццавачымарасійскіх і гер
манскіхсалдат.Ёнпрэзентаваў
выданне ў Нацыянальным гіс
тарычныммузеі.

НавыставеўНацыянальнай
бібліятэцы наведнікі пабачылі
й паходны стул: дзякуючыжа
лезнамукаркасуёнцудоўназа
хаваўся. Мне здаецца, многім
глянулася партатыўная друкар
скаятэхніка,штопрацавалаіў
палявыхумовах.Невялікіядру
карскія станкі яшчэ й цяпер у
рабочымстане.

ПрамірныяперамовыўБрэс
це сведчыць памятны медаль
1918 года з выявай Льва Троц
кага,хоцьтойінебраўудзелу
першыміхэтапе.Ацівыпуска

лісятакіямедалі звыявайусіх
вядомыхасоб,якіяўдзельнічалі
ў Брэсцкіх мірных перамовах
—такіяпошуківядзеУладзімір
Ліхадзедаў.Ёнганарыццаіўні
кальнымкаталіцкімскладзенем
зкалекцыі,якібыўвыраблены
змедзі,адчаканеныразцом.На
ім бачны з аднаго боку выява
каталіцкай святыні НотрДам
дэ Лурд, а з другога— выява
герба.

На пачатак Першай сусвет
найна земляхБеларусімелася
шмат мастацкіх, гістарычных
каштоўнасцяў. Тое пацвярджае
іўнікальныкаталог, складзены
акупантамізрарытэтаўмінскіх
і магілёўскіх сховішчаў. Ку
ды падзеліся пералічаныя ў ім
каштоўныярэчы—пакульне
вядома.

Нацыянальная бібліятэка
прадставіла на выставе шмат
часопісаў,газет,кнігтыхчасоў.
Выданне пад назвай “Вялікая
вайна”—найбольшзаўважнае.
Уімрасказваеццапрападзеіна
франтах у 1915—1916 гадах.
Заслугоўваеўвагітаксамакніга
“Летапісвайны”.

Віртуальная выстава “Бе
ларусь у Першай сусветнай”,
якуюНацыянальная бібліятэка
й раней прэзентавала на сайце
https://nlb.by, цяпер пашырана
й дапоўнена новым раздзелам.
Асноўныябітвы,баійваенныя
аперацыіпаказаныйнакартах,
схемах. Можна знайсці больш
інфармацыіпрабеларускуюлі
таратуру й пісьменнікаў, якія
пісаліправаенныяпадзеі,дада
дзеныраздзелпрапалкаводцаў
іваеначальнікаў—ураджэнцаў
Беларусі.Тамжаёсцьіздымкіз
перыядычныхвыданняў,упры
ватнасці з часопіса “Нива” ды
кнігі“Летапісвайны”.Немала
важна, што віртуальны праект
прадстаўлены на беларускай,
рускайіанглійскаймовах.

Ган на Лагун

Фронт ішоў праз Беларусь
Выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы знаёміць з малавядомымі 
фактамі пра Беларусь і беларусаў часу Першай сусветнай вайны

Уладзімір Ліхадзедаў

Пісьмовыя прыналежнасціДрукарская тэхніка з мінулага

Драўляная царква св. Пятра і Паўла, 1910 г. Вёска Востраў Ляхавіцкага раёна
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КАрАГод КУльтУр

Як на Доне восенню Вясну пагукалі
УРастоўскайвобласці,што

на поўдні Расіі, жывуць прад
стаўнікі розных народаў. І каб
мясцовыя жыхары, найперш
моладзь, лепш, ведала іх куль
туру, традыцыі, задуманыбыў
гэты культурнаасветніцкі эт
напраект. Ён шырока рэалі
зуецца і ў РастовенаДоне
— пры падтрымцы Агульна
расійскага народнага фронту
(АНФ),апраектпадтрымаўяк
аднузлепшыхпрактыкіПрэ
зідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.
Задачаж перад арганізатарамі
такая:распрацавацьіўкараніць
унавучальныпрацэсшколпра
грамы па вывучэнні культур,
звычаяў і традыцый народаў,
прадстаўнікі якіх жывуць у
Растоўскай вобласці. Потым
— акумуляваць каштоўны до
свед этнаграфічнай працы са
школьнікамі,студэнтамінаін
шых пляцоўках. Падышлі да
справыўнаспрафесійна:пра
ектраспрацавалісумеснарэгі
янальная рабочая група АНФ
“Адукацыяікультураякаснова
нацыянальнай ідэнтычнасці”,
Мінадукацыі ды Мінкультуры
вобласці пры ўдзеле Паўднё
вагафедэральнагаўніверсітэта

і яго педатрадаў. Ініцыятарам
жа выступілаКацярынаБяляк
— кіраўніца інтэрактыўнага
Музея навук “Лаборатори
ум”, інтэграцыйнага праекта
“Асвета жыхароў Дона”, яна
ж узначальвае рабочую групу
“Адукацыяікультура”АНФу
Растоўскайвобласці.

Чым натхняліся энтузіяс
ты, задумваючы праект? Быў
перад вачыма рэгіянальны
студэнцкі фестываль, які з
2008годаладзяцьнацыяналь
ныя дыяспары вобласці. “Мы
вырашылі каштоўную ідэю
трансфармаваць і ўкараніць
наўзроўнісярэдняйшколы,—
казалапотымКацярынаБяляк.
— Сама я— мама чацвярых
дзяцей і лічу, што знаёміцца
з культурай адзін аднаго трэ
базранніхгадоў,алепрытым
вельмідалікатна:празгульню,
фальклор, казкі.Удзяцейня
ма забабонаў, як у дарослых,
яныбольшадкрытыяіўспры
мальныя: самычаспрывіваць
ім павагу да іншыхнародаў і
культур.Гэтабудзедобраяін
вестыцыяўмірізгоду,апавя
лікімрахункуіўадзінствана
шайкраіны”.КацярынаБяляк
заўважае,штоважнанепера
гружацьадукацыйнуюпрагра
му,рабіцьдзяцейнегледачамі,

а ўдзельнікамі нацыянальных
гульняў,пастановакнародных
казак, навучыць іх сваімі ру
камірабіцьнацыянальныяар
наменты й цацкі. Толькі так,
праз паглыбленне ў культуру,
магчыма больш даведацца, а
значыць — зразумець і пры
няцьадзінаднаго.

Восьдаякойважнай,выса
кароднай справы далучыліся й
вучні, выкладчыкі растоўскай
школы№112,актывістырозных
дыяспар,каліраспачалітэатра
лізаваныяпрадстаўленніўплы
ніпраекта“150культурДону”.
Адна з такіх пастановак пры
свячаласябеларускайнароднай
традыцыі пад назвай Гуканне
Вясны.

Многіязнасупершынюда
ведаліся:убеларусаўёсць,заха
валася з прадаўніх язычніцкіх
часоўтакоепрыгожаейсветлае
веснавоесвята.Ягоадзначаюць
у розных рэгіёнах Беларусі не
ў вызначаны дзень, а з улікам
канкрэтнай сітуацыі з надвор’
ем,звычайна—калінавысокіх
месцахз’яўляюццапершыявес
навыяпраталіны.Гэта,кажуць,
іёсцьзнак:трэбаВяснубагіню
пагукаць,паклікаць,дапамагчы

ёйударозе,узмаганнізЗімой.
Дыквось,якразтакоеадметнае
свята беларускае й вырашылі
абраць школьнікі з педагога
мі для паказупрэзентацыі ба
гатай, самабытнай беларускай
культурынаДоне.

Прадстаўленне праходзіла
ў школьнай актавай зале. Пры
тым школьнікі, настаўнікі, ак
тывісты беларускай дыяспары
вельмі пастараліся, каб належ
нымчынамаформіцьсцэну.Яна
ўрэшце, нібыта машына часу,
пераносіла гледачоў умінулае,
прычым—ухатубеларускую.
Іўдробныхнаватдэталяхпака
заныбыўспрадвечныладжыц
ця, побыт беларусаў, іх паўся
дзённыя клопаты. Такое стала
магчымым дзякуючы ўраджэн
цуБеларусіУладзіміруМікала
евічу Банцэвічу— мастаку па
адукацыі,асветнікупапрызван
ні, кіраўніку Саюза беларусаў
Дону.Ёншматгадоўпрацуеяк
накарысцьРастоўскайвоблас
ці, асабліва маладога пакален
ня,такінакарысцьбеларускай
культурынаДоне.

Тэатралізацыя пачалася з
песеньзаклічакВясны—тых,
штогучацьспрадвекунаБела
русіўпарупераходную.Раней,
яквядома,беларусыўспрымалі
свет, усю Прыроду — як жы

вую,напоўненуюрозныміэнер
гіямі (іхранейназывалібагамі
—бо янымаюць вялікія сілы)
дыіхварыяцыямідухамі.Уза
лежнасціадтаго,якідуцьпра
цэсы ў прыродзе, багіняВясна
маглапрыйсцірана,маглайза
трымацца.ПозняяжВясна,ве
далілюдзіпашматгадовыхна
зіраннях, гэта—неспрыяльны
для земляробаў і жывёлаводаў
год:расліныдрэннаразвіваюц
ца, даюць мізэрны ўраджай, і
ззатагоможабыцьмалахлеба,
бульбы—увогуле голад.Таму
наБеларусібылівельміпашы
раныабрадысустрэчыйгукан
няВясны—гэтасвоеасаблівы
магічны дыялог, гарманізацыя
адносін людской грамады з сі
ламі маціПрыроды. Дарэчы,
калімыназіраемцяперусвеце
столькі прыродных катакліз
маў,товартаўжойзадумацца:
пэўна,дыялогтакізПрыродай
людзістрацілі—восьіатрым
ліваем,яккажуць,пазаслугах...
Томожавартапавучыццагэта
муўбеларусаўдыіншыхнаро
даў, якія зберагаюць традыцыі
паважлівагастаўленнядаПры
роды, яе нябачных, але магут
ныхсіл?

Пасля абрадавых спеваў, у
якіх дзяўчаты звяртаюцца да
Вясны, да яе веснікаўжава
роначкаў (лічыцца, што якраз
птушкі Вясну на сваіх крылах
прыносяць) выйшла на сцэну
сямейнае трыа: гурт беларус
кай песні “Славяначка”. У ім
спяваюць Вікторыя Шчарба
кова (дарэчы, маямама...) і яе
дзеці—трэцякласніцаБагдана
іпяцікласнікАндрэй.Школаж
112ябагатаяйнатакіятворчыя
мінікалектывы. На гэты раз
гурткранальнавыканаўзнака
мітуюпеснюІгараЛучанкана
вершЯнкіКупалы“Спадчына”
—яксімвалтаго,штодухоўную
спадчыну продкаў беларусы
шануюць.Арастоўскіястарша
класніцыўпрыгожыхбеларус
кіхстрояхдалейпрымяраліна
сябе ролі вясковых дзяўчат з
Беларусі, якія збіраліся на са
мымвысокіммесцы(груд,гара,
узгорак...)прывёсцы,рассціла
лі там салому ды сеўшы, ці й
стоячы (урозныхмясцовасцях
парознаму тое робіцца) спя
валі вясновыя песнізаклічкі.
Фалькларысты,штодаследава
лінародныабрад,сведчаць:гэ

та быў сапраўдны гімнВясне,
Сонцу, а таксама й маладосці,
каханню. У песнях дзяўчаты
нетольківіталіпрыходцёплых
дзён,абуджэннеПрыроды,але
йякбыпаведамлялісветупра
сваюгатоўнасцьадгукнуццана
цёплуюхвалюкахання,сусвет
найЛюбові.

Старшакласніцы распавялі
таксама, што жанчыны вяско
выя пасвойму сустракалі вяс
ну.Янывыпякалізцестафігур
кіптушак,раздавалі іхдзецям.
Спрадвекулічылася,штой та
кім чынам— паводле законаў
народнай магіі: падобнае пры
цягвае падобнае— можна па
спрыяць іх хуткаму прылёту. І
пад час абрадавых дзеяў дзяў
чаты бралі тыя птушкіпечыва
і, выконваючы песнівяснянкі,
падкідвалі іх уверх. А спява
лі найчасцей так: “Жаваронач
кі, прыляціце,/ Вясну красную
прынясіце!..”

Пасля абрадавых дзеяў
дзяўчат на сцэне закруціўся
беларускі танец“Лянок”.Гэта
юныя выхаванцы танцаваль
найстудыі“Алоника”паказва
лі,якнасеннелёнуўабрадавых
дзеяхужогатоваепрадоўжыць
новыжыццёвыцыкл—упасці
ў глебу й пацягнуцца да Сон
ца. А старшакласнікі ў ролях
беларускіх хлопцаў паказалі,
як беларусы ачышчаюць пра
стору для прыходу Вясны: у
вогнішчы спальваюць розныя
старыярэчы.Затым,далучыў
шыся да дзяўчат, вадзілі кара
годы,якія,расказваліўдзельні
кідзеі,гэтайёсцьдаўнісімвал
бясконцага кругазвароту жыц
ця, сімвал вечнага аднаўлення
свету.

І вось у зале з’явілася доў
гачаканаяВясна,дызпадарун

камі: яны— і малым дзеткам,
і старым бабкам, і маладым
жонкам, і прыгожым дзеўкам
дыхлопцампрацавітым.Атыя
ўсеўадказ,кабВяснабылазімі
свойскаюдылагоднаю,цёплаю,
дарылі ёй прыгожыя, жыцце
сцвярджальныявершы.

ЗавяршаласягэтаеСвятабе
ларускай культуры цудоўнаю
песняй“Сэрцазямлімаёй”—і
нізкімпаклонамЗямліБеларус
кайадусіхудзельнікаўімпрэзы:
івялікіх,імалых.

Паглядзеўшы ўсё гэта, мы
палічылі: варта б згадаць усіх
удзельнікаўтворчайгрупы,якія
рыхтавалі тэатралізаваную па
станоўку беларускага абраду
“ГуканнеВясны”нарастоўскай
зямлі.Такімчынам,занятыбы
ліўёйакцёрывучніз11гакла
са: Максім Мінееў, Аляксандр
Несцярук, Анастасія Сербава,
Аляксандра Юстус, Яна Глу
хава, Уладзіслаў Калеснікаў,
Іван Багно, Міхаіл Караваеў,
Руслан Шадрын, Сабіна Ста
ханава. Склад сямейнага гурта
беларускайпесні “Славяначка”
— названы вышэй. Мастацкая
кіраўніца студыі “Алоника”
(малодшая група) — Людміла
Анішчанка. Сцэнаграфія Ма
рыны Шведчанкі, музычнае
афармленне — ад настаўніцы
спеваўАлыГанжа.Мастацкікі
раўнікігалоўнырэжысёрусёй
пастаноўкі — настаўніца рус
каймовыйлітаратурыНаталля
Траян.Агалоўнымкансультан
тамваўсіхбыўУладзімірБан
цэвіч,мойнастаўнікувыяўлен
чыммастацтве.

Ган на Шчар ба ко ва,  
студэнткаРастоўскага

каледжакультуры,старшыня
клуба“Юныякарэспандэнты”

СаюзабеларусаўДону

Старшыня Саюза беларусаў Дону Уладзімір Банцэвіч выступіў галоўным кансультантам,  
калі рыхтавалася прадстаўленне беларускага народнага свята ў межах этнапраекта “150 культур Дону”

Спявае сямейны гурт беларускай песні “Славяначка” 

Добрыя словы тым дарослым, хто ладзіў беларускае свята

Тэатральную кампазіцыю “Гуканне Вясны” прадставілі самі растоўскія школьнікі
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Све жая прэ са з ка вай і wі-fі

У ста лі цы Ка зах ста на 
бе ла ру сы ўша на ва лі па-
мяць пра вя до мую паэ тэ су 
яў ге нію яні шчыц і зга да-
лі род ныя свае мяс ці ны

Удалечыні ад Бацькаўшчы
ны заўсёды вастрэй адчуваеш
моцныя повязі з зямлёю прод
каў.Бягуцьгады,праходзіцьчас
— і ўсё вастрэйразумееш, дзе
твае вытокі, адкуль твой пача
так.Уаб’яўленыўБеларусіГод
малойрадзімыбеларусыКазах
стана дзеляцца ўспамінамі пра
сваюБеларусь: якою нам пом
ніццаяна,якоюнамбачыццаз
адлегласці тысяч кіламетраў,
дзясяткаўгадоў.ВосьіўАстане
11ліcтападаўДомесяброўства,
у нашай беларускай суполцы
“Радзіма” правялі мы вечары
ну“Бацькаўшчынамая,родная
маціБеларусь!”, прысвечаную
Году малой Радзімы. Другую
жяечастку—падназвай“Ча
роўная кветка беларускай паэ
зіі”—прысвяцілі70мугодкам
таленавітай паэтэсы Яўгеніі
Янішчыц.

Месца,дзеладзілісустрэчу,
аздобілі рознымі прадметамі
беларускага побыту: абрусы,
вышываныяручнікі,узорыдэ
каратыўнагаівыяўленчагамас
тацтва.НакарцеБеларусікож
нызбеларусаў,хтоўдзельнічаў
у імпрэзе, пазначыў сцяжком
свойродныкут.Анасвятабылі
запрошаныйшаноўныягосці
беларусы.Упрыватнасці,кон
сулБеларусіўКазахстанеІгар
Іваноўкрыхурасказаўпрасваю
малуюрадзіму: горадВерхня
дзвінск (які раней называўся
Дрыса) Віцебскай вобласці. А
таксамайправёскуАлександ
рыю, што ўШклоўскім раёне
Магілёўшчыны, дзе прайшлі
дзіцячыя гады Прэзідэнта Бе
ларусіАляксандраЛукашэнкі.

Далей меў слова кіpaўнік
cyполкі “Радзіма”, сябар Са
юза кампазітараўКазахстана і

Саюза кампазітараў Беларусі
Дзмітрый Астаньковіч. Хоць
нарадзіўся ён у Казахстане,
аднак добра памятае, што ро
давыя карані яго — з Мсці
слаўскага раёна Беларусі. Не
каторыя свае песні, дарэчы,
ён піша на вершы беларускіх
паэтаў,іяныгучацьтаксамай
на беларускіх сцэнах. Згадва
ла свае родныя мясціны — а
гэта гарпасёлак Воранава на
Гродзеншчыне — і мастацкая
кіpaўніца творчага гурта “Вя
сёлка” суполкіТамараБатрак.
Далейпрыгожуюпесню“Баць

каўшчына”, што ўсіх расчулі
ла,выканалаЭльвіpаКунавіч.

Потым іншыя ўдзельнікі
святочнай імпрэзы згадвалі:
адкуль яны, чым адметныя іх
родныя мясціны. Захоплена, з
цікавымі падрабязнасцямі пра
родны горад Кобрын раска
зала бібліятэкарка Валянціна
Міxaйлаўна Аралава. Дарэчы,
у Астане, Казахстане добра
ведаюць яе мужаказаха Мей
рамбая Аскербаевіча: цяпер
ён — дырэктар Мемарыяль
намузейнага комплексу памя
ці ахвяр палітычных рэпрэсій
ітаталітарызму“АЛЖИР”(аб
рэвіятура паруску расшыф
роўваецца так: “Акмолинский
лагерь жен изменников Ро

дины”. У гады сталінскіх рэ
прэсій ён уваходзіў у сістэму
ГУЛАГа. — Рэд.). Беларуска
з мужам, сынам Русланам ды
ўнукам Аліxaнам нярэдка на
ведваюць беларускія мясціны.
Потымячытаўсвойверш“Маё
Палессе”,іўвыкананнісаліст
кіМарыіБульскайгучалапес
ня“Родныямясціны”.

Другуючасткуімпрэзымы
прысвяцілі “чароўнай кветцы
беларускайпаэзіі”—такчасам
называюць паэтэсу з Палесся
ЯўгеніюЯнішчыц(20лістапа
да 1948— 25 лістапада 1988,

родамбылазвёскіРудкаПін
скагараёнаБрэстчыны).Праяе
кароткіжыццёвышлях ітвор
чую спадчыну расказвалі сяб
роўкі суполкі “Радзіма” Свят
ланаТалканёваіСоф’яДэкола.
Янычыталі вершыпаэтэсы, у
якіх шмат цеплыні, замілава
насці родным краем. І нават,
пра тое мы таксама гаварылі,
музыкай прыгажосці гучалі
дляяесаміназвыпалескіxвё
сак.Упрыватнасці,верш“Ах,
вёсачкі aкружныя” душэўна
прачыталаСоф’яДэкола.Пры
водзілася й меркаванне, што
“з вершаў Янішчыц глядзіць
нанасусяБеларусь”—іСвят
лана Талканёва чытала знака
мітыя радкі: “Тыпаклічмяне,

пазаві...”. Я прысвяціў свой
вершпамяціЯўгенііЯнішчыц,
творчасцьякойвельмілюблю,
чытаў яго на імпрэзе. Заканч
ваецца ён радкамі: “Сумую.
Такранапайшлатызжыцця,/
Ісэрца—уроспачыплача./Ты
—зоркаПалесся,Палессядзі
ця,/ Палеская ластаўка наша”.
Згадкаю ж пра тое, што род
нае слованіколінебудзеліш
нім, дзе б мы ніжылі, гучала
песня“Гаворкабеларуская”—
выконвалі яе гурт “Вясёлка” і
саліcткаМарыяБульская.Яны
ж даслалі своеасаблівае пры
вітанне з Казахстана галоўна
му рэдактару газеты “Голас
Радзімы” ІвануЖдановічу: бо
гучалапесня “Птушка зБаць
каўшчыны”.Гэтанаяговерш,
уякімпераплялісявобразыБе
ларусі й Казахстана, музыку
напісаўДзмітрыйАстаньковіч.

Потымсябрыбеларускайсу
полкі шчодра частавалі гасцей
стравамі, прысмакамі беларус
кайкухні.Наразвітаннецёплыя
словызасвяточнымсталомказа
ліДзмітрыйАстаньковічдыІгар
Іваноў,агурт“Вясёлка”выканаў
песню“Беларусь,Беларусь”.

Ана толь Лі сіц кі,  
г.Астана,Казахстан

Ад песень Палесся да Астаны

Ад рэ дак цыі. Вестку зАстаны й тэкстАнатоляЛісіцкага
намдаслаўДзмітрыйАстаньковіч.Напісаўправерш“Птушка
зБацькаўшчыны”,якіўжостаўпесняю:“Усеспевакійслуха
чыбылівельміўсхваляваныяевыкананнем.Цяперзапісваемяе
настудыі,потым—абавязковаперашлюўрэдакцыю”.Вялікі
дзякуй,сябры,затворчасць,штояднаебеларусаўКазахстаназ
Бацькаўшчынай!

Вартанагадаць,штовершствараўсяспецыяльназулікамна
зваўродныхмясцінбеларусаў,штожывуцьуАстане.Інекаторыя
іншыядарагія імсловыў імёсць.МеркавалімызДзмітрыем,
што,спяваючыпесню,кожныбудзетакімчынамзгадвацьсваю
Радзіму—інібытамаліццазаяе...Дарэчы,уаднымзкуплетаў
запеваёсцьтакіярадкі:“МожаўВоранаве,птушачка,бывала?../
МонадСновамціБягомлемпралятала?../ІпадПінскамёсцьдзі
восныямясціны,/Скульвядуцьусветвялікіпуцявіны...”.Пры
пеўтаксамагарманічнакладзеццаўтэмуГодамалойрадзімы:
“АдМагілёвайГомеля,МсціслаўляйВаўкавыска/Нясуцьвятры
людзейусветняблізкі.../ ІназямлігасціннайКазахстана/Жыць
зБеларуссюўсэрцах—намнаканавана!”Тоняхайжаўпесні,
штоданосіцьбеларусамустэпавыкрай,нібызалётнаяптушка,
прывітаннезроднайБацькаўшчыны,будзешчаслівылёс!

Да рэ чы. 20 лістапада ў
Мінску,уДзяржаўныммузеі
гісторыі беларускай літара
туры прайшла літаратурная
вечарына“ЯўгеніяЯнішчыц:
Якаяя”,прысвечаная70год
дзюзднянараджэнняпаэт
кі.Пратое,якоюбылагэтая
жанчына— “Палесся мілае
дзіця”—гаварыліяесябры,
паэты, празаікі, даследчыкі
дыаматарытворчасці.

рас паў сюдж валь ні кі га зет і 
ча со пі саў у Бе ла ру сі свят-
ку юць 100-га до вы юбі лей

Хутка ў павільёнах сістэмы
“Белсаюздрук”,штоз’яўляюцца
сеткай распаўсюджвання прэсы
ў Беларусі, пакупнікі змогуць
размаўляць зпрадаўцомналю
боймовепрыдапамозеанлайн
перакладчыка. Да Еўрапейскіх
гульняў2019длягасцейМінска
ў тых павільёнах запрацуюць
гарадскі навігатар і электрон
ныкансультантперакладчык.
У “разумным” павільёне мож
на будзе падзараджаць гаджэ
ты, выклікаць таксі, экстраныя
службы,замаўляцьтрансферыў
аэрапортізамежысталіцы.

І ўжо сёння ў павільёнах
працуюцькафетэрыі,дземож

назакубачкамкавыцігарбаты
знаёміцца са свежай прэсай.
Яшчэ — бясплатны wіfі, і ў
хуткімчасетамзможамаплач
ваць камунальныя паслугі,
набываць квіткі на спектаклі,
канцэрты й шмат чаго яшчэ.
Такі падарунак РУП “Белса
юздрук” зрабіла наведнікам
сваіх гандлёвых аб’ектаў да
свайго 100гадовага юбілею.
З 1 лістапада, варта дадаць,
РУП“Белсаюздрук”паМінску
іМінскайвобласціаб’яднаўся
з прадпрыемствамі сістэмы з
іншых абласцей: на прэскан
ферэнцыі ў Доме прэсы нам
паказаліновыбудучылагатып
—“Белдрук”.

Гендырэктар “Белсаюз
друку” Ігар Дудзіч казаў, што

развіццё іўдасканаленнеганд
лёвайсеткіпрадпрыемствапра
водзіцца—каблепшзабяспеч
ваць прэсай жыхароў краіны.
Напрылаўкікіёскаў,павільёнаў
і магазінаў штодзень пасту
пае140тысячэкземпляраў га
зет і часопісаў, штомесяц 650
найменняў СМІ знаходзяць
свайго чытача. І ёсць надзея,
штозаменазвыклыхгандлёвых
пунктаўнамадэрнізаваныякан
струкцыі,павільёнызуваходам
унутр — падвысіць продажы
газет і часопісаў. Было заўва
жана: сучасны павільён “са
маабслугоўвання” павялічыць
таваразварот у сярэднім у два
разы.Узрасталайколькасцьфі
зічныхіюрыдычныхасоб,якія
падпісваюццатамнаСМІ.

Сёння, акрамя прэсы,
гандлёвая сетка рэалізуе кні
гі, папяровую й канцыляр
скую прадукцыю, сувеніры,
нават кандытарскія вырабы. У
бліжэйшымчасе“Белсаюздрук”
абновіць інтэрнэтмагазін на
сайцеhttp://bspechat.by,дзекож
ны зможа замовіць (па мабіль
ным тэлефоне або з дапамогай

камп’ютара) неабходны тавар у
гандлёвы пункт, які найбліжэй
да яго. Абновіцца й сайт прад
прыемстваhttp://souzpechat.by.
Тамбудзе дададзена інфарма
цыяпрападзеіўмедыйнайпра
сторыБеларусі,пранавінкіпра
дукцыі, свежую прэсу, вакансіі
дляпрацаўладкавання.

Ган на Ла гун

Беларускі куточак у казахстанскай Астане

Яўгенія Янішчыц

Такіх зручных павільёнаў усё больш па Беларусі


