
1Голас Радзімы  пятніца, 14 снежня, 2018 

Дванаццацьгадоўвучоны-аграном
УладзіслаўЦыдзікадпрацаваўу
Міністэрствесельскайгаспадаркі,
пятнаццаць—уКамітэце
дзяржкантролю.Іцяпер,якіраней,
ваўсіхпаездкахпаБеларусіробіць
шматпрыгожыхфотаздымкаў.

Дэталі з размовы часам шмат гаво
рацьпрачалавека.Зрэшты,ісамУладзі

слаўЦыдзік,праякогамаенататкі, тое
добра ведае: бо сашколы, з 5га класа
сябруезфотаапаратам.Ахтоздымае—
тойнадэталіўвагузвяртае.Мяркую,ме
навіта ўменне распазнаваць нюансы, а
таксаманастроірозныхлюдзей,іхпры
хаваную сутнасць дапамагае сялянска
мухлопцузневялічкайвёскіБыльчыцы
Гродзенскагараёна (нарадзіўсяжён11
лістапада 1953 года) упэўнена рухацца
пажыцці—сваімшляхам.

То пачнем падыходзіць да першай
важнайдэталі.СустрэлісямызУладзі
славам Цыдзікам найперш дзякуючы
ягонаму фотаальбому “Бачу Беларусь
такой”,штосёлетавыйшаўуВыдавец
кімдоме“Звязда”.Шматуімпрыгожых
фотаздымкаўБацькаўшчыны:урозную

пару года і ў розных ракурсах. Да та
го ж альбом адметны— фотапаэтыч
ны: журналістка й пісьменніца Алена
Стэльмах, першая намесніца старшы
ні Саюза пісьменнікаў Беларусі, пада
бралаўвыданневершыбольшчым60
сучасных паэтаў, якія таксама хораша
працуюцьнастаноўчывобразАйчыны.
Якаказалася,імойсуразмоўца—сябар
творчагасаюза.Аў2013м,каліУладзі
слаўСтаніслававічбыўдэпутатамПала
тыпрадстаўнікоўНацыянальнагасходу
РэспублікіБеларусь,ёнспрычыніўсяда
высакароднай справы: ушанавання па
мяціпраАдольфаЯнушкевіча—слын
нагаземляка,даследчыкаэтнакультуры
казахаў.Адзначаліся210яўгодкіпада
рожніка, этнографа, пісьменніка, і на

могілкахвёскіДзягільнаДзяржынскага
раёна, дзе ён пахаваны, быў адкрыты
надмагільны манумент. Наш даўні аў
тарЛявонЦелешпратоепісаў(“Трэба
толькілюбіць...”—ГР,21.11.2013),іна
адным са здымкаў, змешчаных у газе
це,бачымУладзіславаЦыдзікаразамз
Амбасадарам Казахстана Ергаліем Бу
легенавым.Язнайшоў,падарыўгосцю
рэдакцыітойнумар—упадшыўцыбыў.
➔ Стар. 8

Поўнаяназвапраекта:VІІІМіжнародны
фэстнароднайкультуры“Беларускікірмашу
Даўгаўпілсе”.Агалаканцэртфэступрайшоў
23лістападаўканцэртнайзалегарадскогаДо
маАдзінства,тамвыступалібеларускіятвор
чыягуртыіўдзельнікізЛатвіі,Літвы,Эстоніі
ды Беларусі. Фэст прысвячаўся 100годдзю
Латвійскай Рэспублікі, ён завяршаў праект
ДаўгаўпілскагаЦэнтрабеларускайкультуры
(ЦБК)“Куфарбеларускіхскарбаў”.

Усёлепшае,штоспрадвекумелівосень
скія кірмашы ў Беларусі, мы імкнемся пе
ранесці ў гарадскія ўмовы, адаптаваць да
сучасныхрэалій.Ладзімкірмашякмасавае
народнаесвята,уасновеякога—даўніятра
дыцыі як гандлю, так і вясёлых гулянняў.
КірмаштакіўДаўгаўпілсеўпершынюпрай
шоў у 2011 годзе, перарос у міжнародны
форум, які збірае самадзейныя беларускія
гуртызрозныхкраін.Восьмыпалікуфэст
дадаўусваюяркуюпалітруновыяфарбы,
фарматы,знаёмствы.Доўжыўсядвадні,ад
крыўся ў ЦБК канферэнцыяй “Культурны
мост:Латвія—Літва—Эстонія—Расія—
Беларусь”. Гэта быў цікавы абмен ідэямі,
завязванненовыхкантактаўміжпрадстаў
нікамідэлегацыйадпяцікраін.

ЗадоўгадапачаткуГалаканцэртаўфае
ДомаАдзінстваўжобылошматлюдна.Там
разгарнуласярамеснаявыстава,наякойна
родныяўмельцызМёраў,Браслава,Дуброў
ныпаказалітворыдэкаратыўнапрыкладно
гамастацтва,далімайстаркласы.Вялікую
цікавасць выклікаў прэзентацыйны стол
“Адкрый для сябе Беларусь”: рэкламныя
буклетыхуткаразышліся.Можнабылоаб
мяняць кнігу на беларускай мове (збіраем
бібліятэку!) на сувенір, пабачыць багаты
столздарункаміпрыроды,сабранымійна
рыхтаванымі сябрамі беларускай суполкі
“Уздым”.

Асноўную тэму ў тэатралізаванаму
зычнай імпрэзе галаканцэрта вялі даўгаў

пілскія гурты: беларускай народнай песні
“Купалінка”,танцавальны“Лянок”,вакаль
наінструментальны “Пралескі”, а таксама
харавая капэла “Спадчына”, тэатральная
студыя“Паўлінка”.Упеснях,танцахітэат
ральныхмініяцюрах,нібыўлюстэрку,бачна
як духоўная, так іматэрыяльная спадчына
беларусаў.Цягамгодаштомесяцусвой“Ку
фарбеларускіхскарбаў”мыскладвалісак
ральныя аўтэнтычныя вырабы: вышытыя
ручнікі, плеценыя паясы, нацыянальныя
касцюмы,тканыяабрусы,дываны,ільняное
палатно,кілімкі…Тыярукатворныяскарбы
наканцэрцедаставалізкуфра,паказвалігле
дачам.

Фэстадкрыўпершынамеснікстаршыні
ДаўгаўпілскайгарадскойдумыІгарПрэла
таў,якіадзначыўягоўнікальныфармату

культурным асяроддзі Даўгаўпілса. Над
звычайны і Паўнамоцны Амбасадар Бе
ларусі ўЛатвііВасільМарковіч, вітаючы
грамаду, падкрэсліў аб’яднальную ролю
ЦэнтрабеларускайкультурыіБеларускага
таварыства “Уздым” ва ўсёй вялікайпра
цы, скіраванай на захаванне, пашырэнне
беларускайкультурыўЛатвіі.АМіністэр
ства замежных спраўБеларусі адзначыла
25гадовую паспяховую дзейнасць “Уз
дыму”Ганаровайграматай—заподпісам
Міністра Уладзіміра Макея. Амбасадар
уручыў высокую ўзнагароду Жанне Ра
маноўскай,якаяцяперначале“Уздыму”.
Удзельнікаўігасцейфэстувіталатаксама
консулсаветнікГенеральнагаконсульства
РасііўДаўгаўпілсеНаталляПуставалава.
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Свя та 
з ляль ка мі. 

Бе ла рус кі мі!  
 Стар. 6

гоДМалойраДзІМы

Шматгалосае рэха з Айчыны

Полька 
ў Аргенціне

  Стар. 4

У Таліне – 
вобразы 

з Нясвіжа
   Стар. 5

У восьмы ўжо раз ладзіўся вясёлы “Беларускі кірмаш” у латышскім Даўгаўпілсе 

Фотаальбом Уладзіслава Цыдзіка

Гурт “Купалінка” ды іншыя артысты на “Беларускім кірмашы” ў Даў гаў піл се

Важныя дэталі ў кадрах жыцця

СвятаязяМля
Будславу—
слава!
знакамітыўжойдалёка
замежаміБеларусі
Будслаўскіфэст—
успісенематэрыяльнай
культурнайспадчыны
чалавецтваЮНЕСКа

Радаснуюнавінуданесланам
прэсслужбаМіністэрствазамеж
ных спраў Беларусі. На сайце
МЗСабвешчана,што28лістапа
да Міжурадавы камітэт па ахо
ве нематэрыяльнай культурнай
спадчыныЮНЕСКАўходзе13й
сесіі(праходзілаўгорадзеПорт
Луі,Маўрыкій)аднагалоснапры
няў сваё рашэнне. А яно такое:
уключыцьбеларускі элементне
матэрыяльнай культурнай спад
чыны“Святкаваннеўгонаріконы
Маці Божай Будслаўскай (Будс
лаўскіфэст)”уРэпрэзентатыўны
спіс нематэрыяльнай культурнай
спадчынычалавецтва.

Хто яшчэ не чуў, што та
кое Будслаўскі фэст, а таксама
шматтысячныяпілігрымкізроз
ныхкуткоўБеларусідызамеж
жадасвятыні—паглядзіцехаця
бунэцешматлікіявідэасюжеты.
“Будслаўскіфэст—гэтаадзінз
сімвалаў беларускай ідэнтыч
насці,—чытаемнасайцеМЗС.
— Святкаванне адбываецца ў
атмасферы ўсеагульнай павагі
й дружбы, аб’ядноўвае розныя
групы людзей, незалежна ад іх
рэлігійных поглядаў, сацыяль
нагастатусуйгендэрныхадроз
ненняў”.

УключэннеўспісЮНЕСКА
—вынікшматгадовайсумеснай
працы Нацыянальнай камісіі
БеларусіпасправахЮНЕСКА,
Мінкультуры, МЗС, а таксама
ймясцовыхорганаўулады,су
польнасцяў,няўрадавыхаргані
зацый,экспертаў.

КарыСНыДоСвЕД
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З далечы гадоў агледзець даўнія
падзеі, прыадкрыць важныя дэта
лі гістарычнай дзеі, прааналізаваць
надзвычай складаную тагачасную
грамадскапалітычную сітуацыю ў
беларускім грамадстве паспрабава
лі ўдзельнікі круглага стала “Шля
хі беларускай дзяржаўнасці: выбар і
вынікі”. Праводзілі яго 28 лістапада
сумесна Прэсцэнтры Дома прэсы і
“Выдавецкі дом “Звязда”” — яго ж
дырэктар – галоўны рэдактар Павел
Сухарукаўстаўмадэратарамзацікаў
ленайразмовы.

Юбілейная дата з гісторыі бела
рускай дзяржаўнасці ўжо блізка, і
значыць—самычасасвяжыцьупа
мяцітое,штомыведаемпрамінулае
Бацькаўшчыны.Яквядома,бальша
віцкі Часовы рэвалюцыйны рабоча
сялянскі ўрад Беларусі, які ўзнача
ліў ЗміцерЖылуновіч, абнародаваў
свой “Маніфест” аб утварэнні Са
вецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
Беларусь(ССРБ,пазнейБССР)уна
чыз1на2студзеня1919года.Іхоць
месцамяговыданнябыўпазначаны
Мінск,аднакдзеяадбываласяўСма
ленску (ён таксама раней лічыўся
беларускім горадам). А 5 студзеня
кіраўнікі БССР пераехалі ў Мінск.
І хоць Савецкую Сацыялістычную
РэспублікуБеларусь(ССРБ)непры
знала ніводная дзяржава у свеце,
акрамяіншыхсавецкіхрэспублікды
РСФСР, аднак ролю ў станаўленні
беларускай дзяржаўнасці адыграла
янаграндыёзную.

Уразмовезакруглымсталомпаў
дзельнічалі дырэктар Інстытута гіс

торыіНАНБеларусі ВячаслаўДані
ловіч,супрацоўнікігэтагаінстытута:
загадчык аддзела навейшай гісторыі
Беларусі, кандыдат гістарычных на
вук, дацэнтСяргей Траццяк, вядучы
навуковысупрацоўнік,кандыдат гіс
тарычных навук, дацэнт Валянцін
Мазец,навуковысупрацоўнікаддзела
ваеннай гісторыі Беларусі, кандыдат
гістарычных навук Алена Трубчык.
Сваімі думкамі дзяліўся, расказваў
празнаходкіўархівахізагадчыкка
федрыгісторыіБеларусігістфакаБе
ларускагадзяржаўнагапедуніверсітэ
таімяМаксімаТанкаАнатольВялікі.

Чаго ўсё ж такі больш было ў
тым грамадскім руху напрыканцы
1918га: нацыянальнага ці савецка
га?Штостаяланапершыммесцы?
Якімбыўраскладсіл?Такіяняпрос

тыя пытанні прапанаваныя былі
для абмеркавання. Пад час гутаркі
ўсплыўнаваттакітэрмін,якбелнац
камунізм: імкненнешэрагу грамад
скіхдзеячаўбудавацьсавецкую,але
нацыянальна арыентаваную краіну.
Звярталасяўвагайнатое,штоБССР
тады“дазволіліўтварыцца”менаві
таякбуфернайкраіне.Алештогэта
значылаўтойчас, іціневыконвае
Рэспубліка Беларусь тую ж функ
цыю ў сённяшніх геапалітычных
умовах?

Больш падрабязна пачытаць пра
ходразмовы,паглядзецьяефрагмен
ты ў відэазапісе, больш даведацца
пра даўнюю гісторыю можна цяпер
на партале ВД “Звязда” ў інтэрнэце
http://zvіazda.by/be

Іван Жда но віч

залатыяперспектывы
ўСудане

ЗафіцыйнымвізітамуБеларусіпабываўПрэ
зідэнт Судана Амар Хасан Ахмед альБашыр.
Паслясустрэч,перамоваўзімПрэзідэнтБеларусі
АляксандрЛукашэнкараспавёўжурналістампра
чатыры галоўныя дамоўленасці, якіх дасягнулі
бакі.УСуданепаўстанемашынабудаўнічыцэнтр,
ітудыбудуцьпастаўленыпершыякамплектыбе
ларускайтэхнікідлязборкі.Датагожёсцьнамер
пабудавацьсельскагаспадарчыкомплексдлявы
творчасцімалакаймясаўСудане.Яшчэплануец
цаарганізавацьцяплічныкомплекспабеларускіх
тэхналогіяхдлявырошчваннягародніныйрасады
ў закрытымгрунце.Ёсцьтаксамадамоўленасць
распачаць здабычу золата на тэрыторыі Судана
беларускімікампаніямісумесназсуданскіміспе
цыялістамі—кабпалегчыцьўзаемаразлікіпаміж
дзяржавамі.

Кіраўнік дзяржавы даручыў беларускім мі
ністрамнеадкладацьрэалізацыюдамоўленасцяў,
прыняцьіхданяўхільнагавыканання:“Лагістыка
вельмі зручная, парты ўХартуме адкрытыя для
вас.Вязіцетудыабсталяваннейпачынайцеўста
лёўваць, дамаўляйцеся пра ўзаемаразлікі.У нас
нямачасуцягнуцьгэтыяпраектыза2020год—іх
трэбарэалізавацьубліжэйшычас”.

Будучыняпачынаецца
здабрыні

Цэлы месяц у пару Калядную, навагоднюю
праходзіць традыцыйная Дабрачынная акцыя
“Нашыдзеці”—ваўсіхрэгіёнахБеларусі,укож
ным населеным пункце. Акцыя распачалася 10
снежняіпрадоўжыццапа11студзеня2019года.
Кіраўнікі дзяржорганаў і прадпрыемстваў, ліда
ры грамадскіх аб’яднанняў наведаюць сацыяль
на значныяаб’екты іпавіншуюцьдзяцей,падо
рацьімкамп’ютарнуютэхніку,цацкі,спартыўны
інвентар,ласункі.Асабліваяўвагаўтакуюпару
надаецца дзецям, якія апынуліся ў складанай
жыццёвай сітуацыі, выхаванцам школінтэрна
таў, дзецям са шматдзетных, апякунскіх, пры
ёмных сем’яў, дзецямінвалідам. Гасцейдабра
чынцаўчакаюцьубольшяк120дзіцячыхдамах,
сацыяльных педагагічных цэнтрах, сацыяльных
прытулках—усягожакцыязакранебольшза15
тысячдзяцей.Галоўнайпадзеяйакцыістанедаб
рачыннаенавагодняесвятадлядзяцейзудзелам
кіраўнікадзяржавы:уПалацыРэспублікінапярэ
дадніНовагагода.Наёлкузапрошаныбольшза
2тысячыдзяцейваўзросце814гадоўзрозных
рэгіёнаўкраіны.

ПрыгажэйшыяўЕўропе—
беларускіядзяўчаты!

У 90я гады —
памятаеце!— вель
міпапулярнаюбыла
на Беларусі песня
з прыпевам: “Пры
гажэйшыя на свеце
— беларускія дзяў
чаты”. Дарэчы, яе
створыў кампазітар
Зьміцер Яўтуховіч,
які пазней з’ехаў
жыць у ЗША, на
верш “Беларускія
дзяўчаты” тамтэй
шага паэтаэмігран
та Міхася Кавыля
(ёнбыўродамзпад
Слуцка, пражыў
большза100гадоў).
Тады, праўда, не
каторыя ўспрымалі
туюбадзёрую,крыхузадзірыстуюпесню—як
жартаўлівую.Аднаквосьжанавінаўтэму:сту
дэнткузМінскаМарыюВасілевічпрызналітакі
нядаўнаўКітаінайпрыгожайдзяўчынайЕўро
пынаконкурсе“Міссвету2018”.Янаўвайшла
ўэлітнуюпяцёркупрыгажунь(Беларусь,Мексі
ка,Ямайка,ТайландіУганда)—адзінаязусёй
Еўропы.Аўфіналеконкурсу,якізавяршыўся8
снежня ў кітайскім горадзе Санья, паўдзельні
чалідзяўчатыз118дзяржаў.Каралевайпрыга
жосцісусветнагамаштабу(таксамаўпершыню)
прызналі грамадзянкуМексікі ВанэсуПонс дэ
Ляон.

Іван Ждановіч — па вод ле ма тэ ры я лаў БелТА
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Шлях да не за леж нас ці
Вя до мыя гіс то ры кі паў дзель ні ча лі ў круг лым ста ле, пры мер ка ва ным 
да 100-год дзя аб вя шчэн ня Бе ла рус кай Са вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі

Салісткамінскагатэатрафальк-
лору“Матулінахата”Кацярына
Пяршлевічнезабываеродныкут
наПалессі

Мы зноў у дарозе: кіруем наПа
лессе,нагэтыраз—уКармянскіраён
Гомельшчыны.Зарулёмаўтоўнасне
абыхто—генералуадстаўцы!Гэты
прыветнычалавек—АлегКурчэўскі,
добры сябар Тэатра фальклору “Ма
туліна хата”. Ён і вырашыў завезці
нас, артыстаў, на канцэртсустрэчу ў
палескіявёскіБераставеціХізава—
родныямясцінысалісткі,пявунніКа
цярыныПяршлевіч.Увогулеж сама
дзейныя артысты з мінскага Тэатра
фальклоруўГодмалойрадзімынавед
ваюцьсвае“родныякуты”іўЖытка
віцкім,Рэчыцкім,Столінскімраёнах.

КацярынаІванаўназкалыскіжыве
ўплынінародныхпесень:адматулі

ныхкалыханак.Самапотым,расказ
вае,спявалаўшколе,клубе,навясел
ляхвясковыхдыпровадаххлопцаўу
салдаты.Ікалікаровыпасвіла.Пасля
школызакончыламузвучылішча,пра
цавалакіраўніцайхаравогакалектыву
вядомай кандытарскайфабрыкі “Ка
мунарка”. І вершы піша, у кнігу іх
сабраладывыдала.Карацей—тале
навітаяйпрацавітаянашаКацярына.
Алевосьпад’язджаем, іваўсевочы
янаўглядаеццаўвёскуроднуюБерас
тавец.Клубаўёйняма,дыйсустрэ
чанашадалей—едземуХізава.Там
сустракаюцьнасмясцовыяработнікі
культуры, родныя абдымаюць зям
лячкугосцю: слёзы радасці, цёплыя
словы… І ўжо ў хуткім часе ляціць
песня: “Зялёная вішня/ Зпад кораня
выйшла./Аддалажмянемаці/Дзея
непрывычна…”

Насустрэчуспецыяльнапрыехала
зГомеляйцётканашайКацярыны—
НінаАстапенка.Там,казала,спяваеў
хорыветэранаў“Верасень”.АтутНі
назКацяю,такпасвойскуназываюць
іхвяскоўцы,радавалінаспрыгожым
дуэтам. На імпрэзу прыйшлі людзі
сталага веку, школьнікі. Што ні ну
мар—апладысменты.Ітанчылівяс
коўцызнамі,бодзежуседзіш:хвац
ка грае наш малады баяніст, мінскі
васьмікласнікСашаМішчарыкоў.Эх,
казалі,добрывырасцемузыка!Іадо
рваліСашу кветкамі.Нуймы зКа
цярынай Пяршлевіч, Рыгорам Кляй
ко, шаноўным генералам, ды Нінай
Астапенкай— стараліся. Аж крыху
ўзмакрэлі,каліпашчырасці.Боякжа
інакш?Якнасцэне,товыкладваемся
напоўную.Саміжвяскоўцырасказ
валінам,штоіхсыныдочкіжывуцьі
ўзамежжы:Расія,Малдова,Украіна.
Алеродныкут—наведваюць.

Інамтакіясустрэчыўглыбінцы,
вядомаж,грэюцьдушу.Іякоежгэта
шчасце—несцілюдзямрадасцьсва
імі талентамі!Не зоркі мы эстрады,
вядомаж,аднакціабавязковатое,ка
ліпесні—здушыльюцца,каліапла
дысменты—адсэрца?Восьінагэты
раз, якпакідалімыродныкутКаця
рыны,усцешаныяцеплынёйзносінз
удзячнымі людзьмі, то ўсе разам за
спявалі:“Родныпрытулак—матуліна
хата…/Родныздзяцінствапарог./Ты
праважала,тысустракала./Нізкітабе,
дарагая,паклон…”

Мі ко ла Ко таў, харэограф,
ганаровыграмадзянінгорадаТурава

Круглы стол праходзіў у Доме прэсы

Кацярына Пяршлевіч (трэцяя злева) з сябрамі-артыстамі 
Тэ ат ра фальк ло ру “Ма ту лі на ха та” на ганку Хізаўскага сельскага ДК

Зем ля кам у па да ру нак
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ПраЕКты гоНарІСлава

Ваш вы хад,  
му зы кан ты!

“Іграюць навучэнцышколы
пры кансерваторыі”— так на
зываецца новы праект, у якім
удзельнічаюць юныя музыкан
ты Рэспубліканскай гімназіі
каледжа пры Акадэміі музы
кі. Першы канцэрт з поспехам
прайшоў 5 снежня ў Вялікай
зале Акадэміі музыкі, што па
вуліцы Інтэрнацыянальнай, 30
уМінску.Іграліюныяталенты,
прызнаныя ўжо на міжнарод
ных і рэспубліканскіх спабор
ніцтвах, адзначаныя прэміямі
СпецыяльнагафондуПрэзідэн
таБеларусіпападтрымцытале
навітаймоладзі.Гучалі класіч
ныятворыіапрацоўкінародных
кампазіцыйнабаяне,цымбалах,
флейце,кларнеце,арфе,віялан
чэлі,скрыпцы,альце,фартапія
на.Паказаліўменнійвакалісты.
Шматапладысментаўатрымалі
школьны ансамбль салістаў
пад кіраўніцтвам заслужана
гаартыстаБеларусіУладзіміра
Перліна, малодшы хор хлоп
чыкаў пад кіраўніцтвамВольгі

Іжык, ансамбль скрыпачоўпад
кіраўніцтвам Вольгі Паповай.
Патрапіцьнаканцэртаматарам
добрай музыкі можна было па
бясплатных запрашальніках.
Праект—прадоўжыцца.

Яшчэ ў Рэспубліканскім
музычным каледжы стартуе
“Аркестроваяфантазія”:у гэ
тым праекце навучэнцы сыг
раюць як салісты ў суправа
джэннітворчыхкалектываў,а
таксамасімфанічнагаікамер
нага аркестраў Акадэміі. На
такія сумесныя творчыя кан
цэртывыканаўцыакадэмічнай
музыкі ўскладваюць вялікія
надзеі. Дырэктар гімназііка
леджа Сямён Кліманаў пера
кананы, што класічная музы
ка, выкананая таленавітымі,
добра падрыхтаванымі дзець
мі,падасцавельміцікавайдля
слухачоў:“УБеларусіёсцьпа
тэнцыял як уюных талентах,
такіўпубліцы,якаяхочаслу
хацьсур’ёзнуюмузыку”.

Ган на Лагун
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Адна з удзельніц канцэрта — флейтыстка Паліна Бабіліна
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СтудэнтыБеларускай
дзяржакадэміімастацтваў
мелівялікіпоспех
наміжнароднымфоруме
ўМаскве

Беларускаядзяржаўнаяака
дэмія мастацтваў прызнана
лепшай установай вышэйшай
адукацыі на ІІІ Міжнародным
форуме інавацый у прамысло
вымдызайне“PUSHKA”—ён
праходзіў нядаўна ў Маскве.
Поспех—невыпадковы:убе
ларускай Акадэміі мастацтваў
нафакультэцедызайнуйдэка
ратыўнапрыкладнога мастац
тва існуе не зусім “мастацкая”
кафедрапрамысловагады
зайну. Яе загадчык Алесь
Фаменкарасказаўнам,што
міжнародныфорум,наяго
думку,змогзлучыцьмала
дыхівядомыхдызайнераў,
якія маюць багаты досвед
рэалізацыі прадукцыі, а
таксама маркетынгавыя
службы розных агенцтваў
івну.

Беларускія студэнты
прызнанылепшыміадразу
ўнекалькіхнамінацыях.А

распрацоўвалі яны “Аўтаном
нытранспартнысродак”, самы
гіперразумны праект у намі
нацыі “Сталешніцы”, выйгра
лі конкурс па дызайне фільтра
для вады, прапанавалі цікавае
тэхналагічнае вырашэнне для
змяшальніка, а таксама зрабілі
дызайн выцяжак у намінацыі
“Ціхаяноваякласіка”.Першыя
месцысяродмаладыхдызайне
раў занялі ІванВарановіч— з
праектам транспартнага срод
ку “Plus 50”, Дар’яШэматовіч
з праектам фільтра для вады
Multіtool і ГаннаТарасюк— з
выцяжкай для кухні. Тэхнала

гічнаевырашэннедлязмяшаль
нікапрапанаваліЯгорАралін і
Паліна Сухадольская— і ў іх
другое прызавое месца. Ула
дзіслаўПатапчыкзаняўтрэцяе
месцаздызайнамсталешніцы.

Дар’я Шэматовіч, адна з
канкурсантакпераможцаў, рас
казала нам, што яе фільтр для
вадыможаспадабацца іспарт
сменам, і турыстам. Бо акра
мя асноўнай сваёйфункцыі ён
выконвае і дадатковыя— ска
жам, нагадвае пра пітны рэ
жым спажыўца і мае каляндар
замены картрыджаў. Асобная
жісамаяцікаваяфункцыяпры

вандроўках ускладваецца
наліхтарыксветадыёд,які
ўстанаўліваецца ў герме
тычнайасновефільтрадля
вадыпобачзакумулятарам
і рассейвальнікам. Дар’я
расказала, што распра
цоўваць дызайн бытавога
прыбора ёй вельмі спада
балася.Гэтадлядзяўчыны
новы досвед, бо звычайна
яна займалася дызайнам
транспартныхсродкаў.

Ган на Лагун

Па да ро зе нам з ды зай нам

Спяваць— гэта вельмі модна! Ужо не ка
жучыпратое,штопеснязаўсёдыбылазбела
русамі:якурадасці, так іў горы.Штослова
мінескажаш—упеснівыкажаш.Паглядзіце
на аўдыторыю, гледачоў спеўных тэлеконкур
саў—іўтымпераканаецеся.Дыйнядаўнікон
курс дзіцячага “Еўрабачання2018”, што з вя
лікім наплывам гледачоў (аншлагі!) праходзіў
увелізарнай“МінскАрэне”,тамусведчаннем.
Заўважым:паказвалісваеталентыюныяпрад
стаўнікі ажно 20і краінудзельніц. Рэкордная
колькасць за ўсю гісторыю міжнароднага пе
сеннага форуму!Шкада, вядома ж,што бела
рускі прадстаўнікДаніэльЯстрэмскі па выні
ках галасавання— толькі на 11й пазіцыі. А
Хрустальны мікрафон дастаўся Раксане Вен
гельзПольшчы.

А цяпер, як гаворыцца, зменім рэгістр: па
слухаем класіку… Каму не ў тэму сучасныя
рытмыдысцэнічныявыкрунтасынепрадказаль
найкапрызуліэстрады—тойслухаерамансы,
оперу. І ўявіце сабе: днямі Беларусь зноў па
радуе шматлікіх аматараў высокага вакальна
гамастацтва.Якгаварыліўдзельнікінядаўняй
прэсканферэнцыі ў Вялікім тэатры, сёлетні
пяты, юбілейны Мінскі міжнародны Калядны
конкурс вакалістаў будзе рэкордным па коль
касці ўдзельнікаў. (Як і дзіцячае Еўрабачанне,
заўважым…)Алемаштаб!Ужоне20,абольш
за300(!)заявакдасланаўтэатрадмаладыхса
лістаўз26краін.Адкульканкрэтна?Пералічва
ем,зудзячнасцюАленеБалабановічзВялікага
задасланыпрэсрэліз:Беларусь,Расія,Украіна,
Італія,Канада,ЗША,Кітай,Карэя,Фінляндыя,
Румынія, Грэцыя, Германія, Турцыя, Венесуэ
ла,Сербія,Швецыя,Ізраіль,Польшча,Эстонія,
ПаўднёваяАсеція,Казахстан,Манголія,Грузія,
Узбекістан,Арменія,Літва.

Іёсцьужотакаядаўняя(братняя!)традыцыя
ўвакальнагаконкурсу:большзаўсёзаявакпа

дадзенаадудзельнікаўзРасіі,БеларусідыУкра
іны.Да нас едуць спевакі з сапрана,меццаса
прана, тэнары, барытоны, басы, басбарытоны
й нават контртэнары (самы высокі мужчынскі
голас) і кантральта (самы нізкі жаночы голас).
Калядныконкурсвакалістаўмаеўжосвойтвар,
канстатаваў на прэсканферэнцыі генеральны
дырэктар Вялікага тэатра Уладзімір Грыдзюш
ка—ёнжаіўзначаліцьжурыконкурсу.Шмат
лікіхягоўдзельнікаўіфіналістаўцяперведаюць
аматарыоперыпаўсімсвеце!

Маладыхвакалістаўчакаетрытурыспабор
ніцтва:пасляпершагаіхзастанецца30,дафіналу
дойдуць10.ЯныйбудуцьзмагаццазаГранпры
(акрамявысокагазваннягэтаі10тыс.даляраў),
першыятрыпрэміі(па8,6і4тыс.даляраўадпа
ведна),заспецыяльныяпрызыадчленаўжуры,
атаксамазаПрызглядацкіхсімпатый.Хтостане
пераможцамійлаўрэатамі—пратоедаведаем
ся 19 снежня на Галаканцэрце. Трыўмфатараў
пачуем і 21 снежня— на Галаканцэрце зорак
сусветнайоперы.

Іван Жда но віч

Устудыігістарычныхфільмаў
“МайстэрняУладзіміра
Бокуна”—цікаваяпрэм’ера

Фільм“ЗыгмундУрублеўскі.
Гарачы кісларод” апавядае пра
навукоўцафізіка,якіпершыму
свецездзейсніўсенсацыйнаеад
крыццё:у1883годзе(паіншых
звестках—1884м)уКракавеў
лабараторыіатрымаўкіслароду
вадкім стане. З энцыклапедый
вядома,штородамёнбыўзГа
родні (цяперГродна), тамжаў
1862 годзе закончыў гімназію
й паступіў на фізікаматэма
тычны факультэт універсітэта
Св.УладзіміраўКіеве.Аднаку
1963мвярнуўсядадому—каб
паўдзельнічаць у знакамітым
Паўстанні.Затоеўрэшцейбыў
арыштаваны, сасланы на 6 га
доў у Сібір (Томск, Цывільск).
Паамністыіў1969мвярнуўся
ўБеларусь,потым—выехаўна
вучобу ў Берлінскі ўніверсітэт.
Стаў знакамітым еўрапейскім
вучоным. І зрабіўтакі рэвалю
цыю — у фізіцы. Бо з вадкім
кіслародам вучоны змог пера
тварыцьувадкасцьіншыягазы:
азотівокісвугляроду.

Стваральнікі фільма сцвяр
джаюць,штоадкрыцціЗыгмун
та Урублеўскага сталі пунктам
адлікуновагаэтапуразвіццясу
светнайнавукі.Дзякуючыім,на
прыклад,зчасамстаўмагчымы
запусккасмічныхракет,з’явіліся
тэхналогіізамарозкіжывыхтка
нак. Вадкі кісларод, азот, гелій
шырока прымяняюцца ў сучас
найпрамысловасціймедыцыне.

Фільм пра Зыгмунда Уруб
леўскага—чарговыў праекце
“100 імёнаў Беларусі”, створа
ныпрыпадтрымцыМіжнарод
нагафонду“Навукаваколнас”.
Аўтары сцэнарыя—Анжаліка
НовікаваіУладзімірБокун,рэ
жысёр — Аляксей Макаран
ка. Прэм’ерныя паказы фільма
прайшлі ў мінскім кінатэатры
VELCOMCІNEMA,што ў но
вым гандлёвым цэнтрыDANA
MALL. У тэлекампаніі “Май
стэрня Уладзіміра Бокуна” ро
бяць дакументальнае кіно ра
зам рэжысёры, сцэнарысты,
рэдактары,відэаінжынеры,апе
ратары, акцёры. Там створана
большза300фільмаў.

Ры гор Га рэш ка

НаПярэДаДНІ

І оперны форум, 
і вакальны 
конкурс
Сотні заявак ад спевакоў з розных краін 
паступілі на пяты – юбілейны! – Мінскі 
міжнародны Калядны конкурс вакалістаў, 
які пройдзе з 14 па 19 снежня ў Вялікім 
тэатры Беларусі. Таксама і ІХ Оперны 
форум прымае беларуская сталіца.

Фізік з Гродна
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Прэс-канферэнцыя ў Вялікім тэатры

Маргарыта Ляўчук — 
у ліку лаўрэатаў 
конкурсу

Гэта яны, 
маладыя 

дызайнеры 
з Мінска
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Вядучыя канцэрта Жанна

Раманоўская і Уладзімір Ста
севіч прадставілі таксама ін
шых ганаровых гасцей фэсту:
Генеральнага консула Беларусі
ў Даўгаўпілсе Уладзіміра Клі
мава, 1га сакратараАмбасады
Беларусі ў Латвіі Аляксея Ва
сількова, консулаў Беларусі ў
ДаўгаўпілсеЯўгеніюБарткевіч
іМікалаяРаманкевіча,Ганаро
вага консула Беларусі у Клай
педзе (Літва)Мікалая Логвіна,
дэлегацыібеларускіхпартнёраў
зВіцебскагадзяржуніверсітэта,
Наваполацка,Мёраў, Браслава,
Дуброўны, Нарачанскага сана
торыя“Спадарожнік”,атаксама
згорадаСветлагорска(Расія).А
потым з бадзёрай песнігімна
“Кірмашкірмашок” закружы
ласяпанеслася музычнатэат
ралізаванаедзейства,упрасто
русвятадалучылісяпрыгожыя
танцы з ручнікамі, дыванамі,
песнямі ды невялічкімі тэат
ральнымізамалёўкамізудзелам
усіхтворчыхгуртоўЦБК.Паэт
Станіслаў Валодзька прачытаў
свойверш“Да100годдзяЛат
віі”, а салістка Зінаіда Сіліня
акапэльна праспявала жартоў
нуюпесню.

Ну і, вядома ж, кірмаш бе
ларускі любіць гасцей! Калі

насцэнузтанцаміпесняйвы
лецеўвыпырхнуў заслужаны
аматарскі калектыў Беларусі,
дзіцячы харэаграфічны гурт
“Камарыкі” імя Чэслава Кляч
ко Палаца культуры “Нафтан”
зНаваполацка(кіраўніцаСвят
ланаБагаслаў),залавыбухнула
авацыямі.Звонкіягаласыкрана
лідаглыбінідушы,айтанцы,
музыканікомунедаваліспакой
наўседзецьнамесцы:ногісамі
пускаліся ў скокі. Незабыўныя
выступленні былі таксама ў
іншых гасцей: заслужанага ка
лектывуБеларусі,народнагаан
самбляпесніймузыкі“Крыні
ца”зДуброўны,салістаСяргея

ШабадалавазВісагінаса(Літва),
дзіцячага ансамбля “Буслікі”
з Таліна (Эстонія), дуэтаДар’і
дыЯўгенііШукзМёраў—гле
дачынешкадаваліапладысмен
таў,гучалінеразвоклічы“Бра
ва!”.Пасляканцэртаўсегурты
йсалісты,якіяпадарылігледа
чам дзівоснае свята, а таксама
рамеснікі,суполка“Уздым”,кі
раўніцамастацкай студыіЦБК
“Каларытны свет” Вэлта Лоцэ
(аўтар карціныбанэра фэсту),
быліадзначаныдыпломамі,па
дарункамі,кветкамі.Апотымпа
традыцыіўсеразам—ісцэна,і
зала—спяваліпеснюгімн“Бе
ларускідом”.

Кіраўніца ЦБК і старшыня
таварыства“Уздым”ЖаннаРа
маноўскаязадаволенатым,што
фэст “Беларускі кірмаш уДаў
гаўпілсе” расце й дынамічна
развіваецца: “Штогод мы пра
пануем гледачам цікавы сюжэт
і новыя ідэі, запрашаем яркіх
артыстаў,падпісваемдамовыаб
супрацоўніцтве,ахвотнадзелім
сядосведам—іпашыраемме
жы сяброўства беларусаў Бал
тыі.Сёлета, напрыклад,шэрагі
нашыхпартнёраўпапоўнілізем
лякізКалінінградскайвобласці
Расіі.Аў2019м,плануем,фэст
ужо атрымае канкрэтную ча
савую прывязку (другія выхад

ныя кастрычніка), вернецца ў
вялікую залуПалаца культуры,
пройдзе пад знакам 20годдзя
Цэнтрабеларускайкультуры”.

Цэнтр беларускай культуры
выказвае шчырую падзяку за
падтрымкуўарганізацыіфэсту
Даўгаўпілскай гардуме,Упраў
леннюкультуры,Генеральнаму
консульствуБеларусіўДаўгаў
пілсе,Цэнтрулатышскайкуль
туры, Артцэнтру імя Марка
Роткі, муніцыпальнай паліцыі
дыСМІДаўгаўпілса.

Ма рыя Па мець ка, 
метадысткаЦэнтрабеларускай

культуры,г.Даўгаўпілс.
Фота:Эду ард Ліць ві ноў скі.

КарыСНыДоСвЕД

Шматгалосае рэха з Айчыны

Выступае Сяргей Ша ба да ла ў І юным артыстам кірмаш даспадобы Спявае Зінаіда Сіліня 

Полька ў Аргенціне
Пратое,штоўсонечнымБуэнасАйрасе

нядаўнапраходзіўсаміт“Вялікайдваццат
кі”—ведаюцьмногія.Анапярэдаднізнач
най падзеі там была яшчэ адна, не менш

важная,намойпогляд:культурнымініфо
рум.Прадстаўнікірозныхнародаў,штожы
вуцьуАргенціне,празмастацтваўвасобілі
на сцэне актуальную для ўсіх ідэю “Праз
мастацтва— да міру і ўзаемаразумення”.
І калі ў “G20” Беларусь па аб’ектыўных
прычынахнепрадстаўлена,тонакультур
най імпрэзе мы такі занялі сваё пачэснае
месца.

То перанясемся ў думках ва ўтульную
канцэртную залу “Сірануш” Армянскага
цэнтракультуры:тампраходзіўдругіМіж
народны фестываль мастацтваў “Сузор’е
нацый”.(ЖаночаеімяSіranush,пашыранае
сярод армян свету, азначае: салодкая пры
гажуня.—Рэд.).Уфестывалі паўдзельні
чаліартысты,якіяпрадстаўляліАргенціну,
Арменію, Беларусь, Германію, Грэцыю,
Індыю, Расію, Ліван і Японію. Як бачым,
зусягосвету,зрозныхягокуткоўродавыя
каранітых,хтожывеўАргенціне.

Гонар першым вітаць гасцей фесты
валювыпаўсімфанічнамуаркеструНацы
янальнайжандармерыіАргенціны.Музы

кантыпарадавалігледачоўканцэртампад
адкрытым небам, гучалі вядомыя творы
аргенцінскіх кампазітараў. А крыху паз
ней,у глядзельнайзале,праходзілаяркая
цырымоніяпрадстаўленнякраінудзельніц
фестывалю.Артыстынафонедзяржаўных
сцягоўсваіхкраін,штолуналінавялікім
экраненадсцэнай,творчымінумараміві
талі гледачоў. Для нас, беларусаў, было
вельміпрыемна,каліад імяСпартыўнага
й культурнага клуба суайчыннікаў “Вла
димир Маяковский” (г. Кільмес, правін
цыя БуэнасАйрас) менавіта беларускія
ўдзельнікі прадставілі маляўнічы танца
вальнынумар.А ў клуб, нагадаю, увахо
дзяць беларусы, рускія і ўкраінцы. (Клуб
“ВладимирМаяковский”,падказваеінтэр
нэт, быў заснаваны ў 1951 годзе выхад

цамі з Расіі, Беларусі ды Украіны.Мэты
дзейнасціклуба:клопатпрасуайчыннікаў,
захаваннекультурныхтрадыцый,падтры
маннейразвіццёкантактаўзгістарычнай
радзімай.—Рэд.)

Яркія,каларытныянумарыбыліпрад
стаўлены на культурным мініфоруме:
традыцыйная “Калінкамалінка”, запаль
ныя індыйскія танцы, паўсходняму вы
танчаныя японскія... Гучалі, вядома ж, і
меладычныя армянскія матывы. І было
здорава,калінаіхфонеглядацкіяавацыі
сустрэліпесню“Полькабеларуская”(му
зыкаІгараЛучанка,словыЛеанідаДрань
коМайсюка).Яецудоўнавыканалатале
навітая спявачкаДар’я Ісаковіч.Дарэчы,
ёйнеўпершынюдаводзіццапрадстаўляць
Беларусьнарозныхкультурныхімпрэзах
далёка ад Бацькаўшчыны. У Аргенціне
ж,нарадзіметанга,прыемнабылоДар’і
знаёміць гледачоў з Беларуссю, выкон
вацьпеснінабеларускаймове.Азгодуна
тое,кабпраспявацьпапулярнуювясёлую
кампазіцыю, пад якую кожнаму хочацца
танчыць,Дар’япапыталаўАнатоляЯрмо
ленкі— і знакамітыспявак, кіраўнік ан
самбля“Сябры”зямлячцыўтым,вядома
ж,неадмовіў.

Утойвечарнасцэне іў залепанавала
атмасферапоўнагаўзаемаразумення.Прад
стаўнікірозныхкультурздолеліўвяноксяб
роўствапрынесцісваенепаўторныяфарбы.
І—сцерцімежы,якіяпадзяляюцькраіны.
Так, гэтане быў самітG20, і не былона
фестывалі “Сузор’е нацый” гарачых бата
лійпалітыкаў.Аднактут,заакіянам,сярод
прадстаўнікоўіншыхкраінібеларусызноў
выказалі—намовемузыкі,танцаў,спеваў
—сваёпамкненнежыцьумірыйгармоніі.

Па вел Мі ро наў,Першысакратар
АмбасадыБеларусіўАргенціне,

БуэнасАйрасДа р’я Іса ко віч на сцэне у Бу э нас-Ай расе 

Дзяржаўны сцяг Беларусі над сцэнай

вІНшУЕМ!

алене—адЮлія
зруквядомагарэжысёра
Юліягусманаважкуюўзна-
гародуатрымалакіраўніца
праекта“Фестывальнацыя-
нальныхкультур—Сузор’е
дружбы”аленаСіпакова

Сяброў газеты па свеце —
шмат, сярод іх і кіраўніца Ір
куцкага таварыства беларускай
культуры імя Яна Чэрскага.
Нядаўна дайшлі да нас весткі,
што праект суполкі “Сузор’е
дружбы” стаў лепшым у рэгі
ёне ў намінацыі “Наш агульны
дом—Расія”.Тоепацвердзілай
АленаСіпакова.Даслалаздым

кізурачыстасці.Штозаўзнага
рода? “Нацыянальную прэмію
“Грамадзянскаяініцыятыва”за
снаваўКамітэт некамерцыйнай
арганізацыі “Фонд Кудрына па
падтрымцы грамадзянскіх іні
цыятыў”,— патлумачылаАле
на.— Прэмію прысуджалі ўжо
ў25ыраз.А званнелаўрэатаў
прэміі прысуджаюць як знак
грамадскага прызнання — за
асабліваважныясацпраекты”.

УІркуцкуцырымоніюўша
навання лаўрэатаў рэгіяналь
нага этапу арганізавалі ўпер
шыню. Адзначыць лепшых
прыехаў прадстаўнік Камітэта
грамадзянскіхініцыятыў,рэжы
сёрЮлійГусман.

Віншуем,Алена!Новыхпос
пехаў!Прасампраект“Сузор’е
дружбы”—яшчэнапішам.

Алесь Му ро чак

На пя рэ дад ні між на род на га са мі ту “Вя лі кай двац цат кі” 
ў Бу э нас-Ай ра се пры го жа гу ча лі бе ла рус кія пес ні
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Вершамі юбіляра пачалася
ў Таліне музычнапаэтычная
вечарына “Куточак родны лю
бай Беларусi”, прысвечаная
100м угодкам Паўлюка Пра
нузы,штожыў, працаваў у го
радзеНясвіжы.Зладзіўімпрэзу
наш Цэнтр нацыянальных
меншасцяў “Радзiмы” пры
падтрымцы і ўдзеле Амбаса
ды Беларусі ў Эстоніі. Ужо
некалькі гадоў цэнтр, а такса
ма Беларускі Цэнтр вучобы і
развіцця EVAStudiorum пры
падтрымцы Амбасады пра
водзяць у эстонскай сталіцы
літаратурнамузычныя імпрэзы
ў гонар юбілеяў беларускіх
паэтаў. Жыхары Эстоніі, што
цікавяцца беларускай куль
турай, знаёміліся з творчас

цю Янкі Купалы, Максіма
Багдановіча, Пімена Панчанкі.
Увагідабеларускайкультурыў
Эстоніі—усёбольш.

Чаму сёлета менавіта
ПаўлюкПрануза?Неяктрапіла
яўНясвіж—ітампачулапра
бібліятэку, якая носіць імя па
эта, да таго ж ён мой зямляк:
з поўдня Гомельшчыны. Паэт,
ветэран Вялікай Айчыннай
вайны,доўгічасжыў,працаваў
настаўнікам у Нясвіжы. Ка
жуць,гэтабыўЧалавекіПеда
гог—звялікайлітары.Імяне,
таксама педагога, зацікавіла
ягоная творчасць. У кожнага
з нас парознаму складаюц
цалёсы.Нехта, яккажуць,дзе
нарадзіўся — там і згадзіўся,
хтосьці ж пакідае родныя
мясціны,якмногіязбеларусаў
Эстоніі. А каб этнічныя бела
русынегубляліповязізмалою
радзімай, мы праводзім такія

імпрэзы. І такімчынамспрыя
ем умацаванню нацыянальнай
самаідэнтычнасці, захаванню
роднай мовы, традыцый, па
шырэнню беларускай куль
туры ў грамадстве. Дык вось,
калі ў сакавіку адзначаўся
100гадовы юбілей Паўлюка
Пранузы, мне захацелася рас
казаць у Эстоніі пра земляка,
пазнаёміцьзтворчасцю,бодля
многіх тут імя творцы невядо
мае. А 17 лістапада 2018 года
ў Цэнтры культуры Нымме ў
Таліне сабралася цэлая зала
тых, хто зацікавіўся творчас
цю паэта. З вітальным словам
да ўсіх звярнуўся Амбасадар
Беларусі Вячаслаў Качанаў, на
імпрэзе былі таксама іншыя
супрацоўнікіАмбасады,члены

іхсем’яў.Агасцейнапа
розе залы ў нацыяналь
ных строях сустракалі,
частавалі беларускімі
цукеркамі вучніБелару
скай нядзельнай школы
“Буслiкi” Ларэнза Пукк
іАрынаРажкова.

Уплынівечарынымы
зрабіліпрэзентацыюпра
жыццёвыйтворчышлях
паэта. Значныя моман
ты жыцця ілюстравалі
вершамі— чыталіж іх
вучні школы “Буслiкi”
ды іх бацькі, а таксама
вучніэстонскайЛауласмааскай
школы, Кехраскай гімназіі. А
яшчэ—вучнійнастаўнікібе
ларускай мовы з Мінска, за
прошаныя на імпрэзу. З кан
цэртнай праграмай выступілі
госцізЛатвіі (гурт“Пралескi”
з Цэнтра беларускай культуры
Даўгаўпілса) ды гурт “Лянок”

талінскай беларускай суполкі
“Лёс”. Гарачыя апладысменты
публікі атрымалі юныя танцо
ры: вучаніца мінскай гімназіі
№ 34Дар’яКанановіч і нашы
выхаванцы— Ларэнза Пукк і
АрынаРажкова.

На вечарыне падвялі
вынікі міжнароднага конкур

са дзіцячага малюнка “Чыта
ем і малюем вершы Паўлюка
Пранузы”, адкрылі выставу
дзіцячых малюнкаў “Куточак
роднылюбайБеларусi”.Укон
курсе паўдзельнічала больш
за 100 школьнікаў (109 ра
бот) з 18навучальныхустаноў
Беларусі, Эстоніі, Расіі, Латвіі,
Літвы, нават Італіі.Школьнікі,
далучаючы да справы й
бацькоў, настаўнікаў, спачатку
знаёміліся з вершамі белару
скага паэта, потым— тварылі
малюнкіўплыніягоныхслоўі
вобразаў,сваіхасацыяцый.

У склад журы ўвайшлі
бацьківучняўнядзельнайшко
лы “Буслiкi” Таццяна і Павел
Ражковы, Алена Пээрна, вядо
мыя ў Эстоніі мастакі, нашы
сябры Генадзь Яльцоў (ся
бар суполкі рускіх мастакоў
Эстоніі, Асацыяцыі рускіх
мастакоў Парыжа), і мастачка
Алена МіронаваЯльцова (ся
барТаварыствакультуры“При
чудье”.Творыацэньвалісяўча
тырох узроставых катэгорыях,
іўрэшцеабранабыло14прац
пераможцаўі25лепшыхуроз
ных намінацыях. На імпрэзу
мы запрасілі юных мастакоў
з бацькамі, педагогамі. Ам
басадар Вячаслаў Качанаў
уручыў граматы пераможцам,
а старшыня праўлення Цэн
тра нацменшасцяў “Радзiмы”
Кэтлін Пукк — падзячныя
лісты за ўдзел у конкурсе ды
падарункіўсімягоўдзельнікам.

Аўканцывечарыныгосці
з Даўгаўпілса запрасілі
вучняў Беларускай няд
зельнайшколы “Буслiкi”
паўдзельнічаць у “Бела
рускiм кiрмашы ў Даў
гаўпiлсе”.(Пракірмаш—
тэкст“Шматгалосаерэха
зАйчыны”ўгэтымнума
рыгазеты.—Рэд.).Пасля
быўвялікісвяточныстол:
усе змаглі паспрабаваць
стравыбеларускайкухні,
пагутарыць у нефар
мальнай абстаноўцы.
Вельмі прыемна было
нам, актывістам дыя

спары, чуць словы падзякі ад
бацькоў эстонскіх школьнікаў
затакуюцікавуюімпрэзу.

Мяркую,нашдосведпрацы
на карысць Беларусі на стыку
розных мастацтваў і культур,
з удзелам дзяцей, іх бацькоў і
педагогаў, з падтрымкаю бела
рускайАмбасадыбудзецікавы

і ў іншых беларускіх супол
ках па свеце. Дзякуючы асо
бам з беларускай літаратуры,
выкарыстоўваючы іх творы, а
таксамабеларускіяпесні,музы
кумызнаёмімжыхароўЭстонііз
роднайкультурайілітаратурай,
з беларускаю моваю. Заадно
ж і самі— застаемся ў плыні
матчынага Слова, умацоўваем
повязі з супляменнікамі, з
Бацькаўшчынай.

Ніна Пээрна, 
педагог,старшыня

Беларускагацэнтравучобы
іразвіццяЕVАStudiorum

Весткі з дыяспар
роДНаЕ

У Таліне – вобразы з Нясвіжа
Музычна-паэтычную вечарыну ў гонар Паўлюка Пранузы ладзілі эстонскія беларусы

Паўлюк Прануза (Павел
КузьмічПрануза)(18сакавіка
1918, вёска Вылева, цяпер
Добрушскі раён, Гомельская
вобласць – 14 сакавіка 2007,
Мінск) – беларускі паэт, пе
дагог. Закончыў у 1941 годзе
Гомельскі пед інстытут. Вай
назаспелаягоўГомелі–быў
мабілізаваны. Ваяваў на роз
ных франтах у артылерыі,
перамогу сустрэў у званні
сяржантаўБерліне.Быўуша
наваныардэнамі,медалямі.

У1945–1978гадахнастаў
нічаў у горадзе Несвіж: у
Педвучылішчы імя Якуба
Коласаі3йсярэдняйшколе.
Выкладаў беларускую мову
і літаратуру. Аўтар многіх
вершаў,паэм,шматпісаўдля
дзяцей. Друкаваўся з 1936
года, выдаў больш за 20 па
этычных зборнікаў. Многія
творы прысвяціў Нясвіжу,
ягонай самабытнай гісторыі,
культуры. Перакладаў з ру
скай,украінскай,польскайды
іншыхмоў.

Пахаваны ў Мінску на
Кальварыйскіхмогілках.

Напрыканцылютага2019-га
пройдземіжнародны
вільнюскікніжныкірмаш—
зудзеламбеларускіх
выдаўцоў

ТрадыцыйныМінскіміжна
родныкірмашвыстаўка,яквя
дома,збіраегасцейзусягосве
тунапачаткулютага,следамза
ім—ілітоўскікніжныфорум:
2124лютага.Літоўскіякалегі
даслалі запрашэнне й Мініс

тэрству інфармацыі Беларусі,
кнігавыдаўцам краінысусед
кі. Кніжны форум пройдзе ў
Літоўскім выставачным і кан
грэсцэнтры “Lіtexpo”. З мо
манту заснавання кірмаш —
буйнейшая выстава ў краінах
Балтыі: звычайна ягонаведва
юцьда60000чалавек.УВіль
нюспрыязджаюцьпісьменнікі
зусягосвету.Прадставіцьтам
беларускую кнігу збіраюцца

выдавецтвы “Мастацкая літа
ратура”, “Народная асвета”,
“Беларуская Энцыклапедыя
імяПетрусяБроўкі”,Выдавец
кі дом “Звязда”, “Пачатковая
школа”,“АдукацыяіВыхаван
не”дыіншыя.

Літаратурнамастацкія пе
рыядычныя выданні Беларусі
рыхтуюць адмысловыя “лі
тоўскія выпускі”. Друкуюц
ца новыя пераклады. Скажам,

на старонках часопіса “Мала
досць” з’явілісявершыкласіка
літоўскайлітаратурыМайроні
саўперакладахЮлііАлейчан
кі.На падыходзе й кніга паэта
на беларускай мове. “Літоўскі
спецвыпуск” з прадстаўлен
немшкольніцтва,дзяцейЛітвы,
пісьменнікаў, якія там працу
юцьугалінедзіцячайлітарату
ры,рыхтуечасопіс“Домік”.

Кас тусь Ладуцька

Частуйцеся, калі ласка!

Музычна-паэтычную вечарыну вяла Ніна Пээрна (ля мікрафона)

Малюнак Арцёма Худзякова 
да верша “Фарбы восені”

Зноў за пра шае кніж ні каў Літ ва
СяБры-СУСЕДзІ

Памятная дошка ў гонар 
 Ф. Скарыны ў Вільнюсе
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ДыялогКУльтУр

Беларускія гаворка і касцюмы, пес
ні,танцы…Пераступаюпарогтомскага
Дома дзяцінства й юнацтва “Факел”, у
якімдырэктарамбеларускаЛюбоўАда
скевіч,—ібыццамапынаюсязатысячы
кіламетраў,назямліяедымаіхпродкаў.
Зрэшты,Беларусь—гістарычнаярадзі
ма,Бацькаўшчынадлямногіхжыхароў
Томскайвобласці,чыепродкіўрозную
пару самастойна (падчас сталыпінскай
рэформы) ці пад жорсткім прымусам,
канвоем (у гады сталінскіх рэпрэсій)
апынулісянасібірскайзямлі.

Цяпер актывісты рэгіянальнай гра
мадскай арганізацыі “Нацыяналь
накультурная аўтаномія беларусаў у
Томскай вобласці” шмат робяць, каб
мясцовыя беларусы памяталі свае тра
дыцыі,мову,культуру.Западзвіжніцкую
працукіраўніцасуполкіЛюбоўАдаске
віч ушанаванашматлікімі ўзнагародамі
Беларусі,сяродіх—імедальФранцыс
ка Скарыны. Імпрэзы, якія праводзяць
беларусы,збіраюцьзвычайнашматлю
дзей:прыходзяцьяксупляменнікі,такі
тыя,хтоцікавіццагісторыяй,культурай
Беларусі.

А 16 лістапада праходзіла ў Томску
“Свята беларускай лялькі”: яго ў Бела
русі адзначаюць з 2010 года. Гісторыя
свята—зглыбіністагоддзяў,яноспалу
чаназгуляннямі,песнямі,застоллямі.А
таксама,вядомаж,вырабамсаміхлялек.
Беларусы Томскай вобласці з 15 каст
рычніка па 16 лістапада праводзілі тут
першыМіжнародны конкурс “Беларус
кая лялька”, заснавальнікамі, арганіза
тараміякогасталіРэспубліканскіцэнтр
нацыянальных культур Беларусі, НКА

беларусаўуТомскайвобласці,атаксама
Домдзяцінствайюнацтва“Факел”пры
падтрымцыКамітэтапамясцовымсама
кіраваннігорадаТомска.

Наконкурспаступілабольшза50ра
бот: іх прадставілі дарослыя, дзеці са
школ і дамоў дзіцячай творчасці Том
скай, Самарскай абласцей, Казахстана.
Сярод удзельнікаў і пераможцаў — як
дзяўчынкі, так і хлопчыкі: бо рабіць
лялькізаймальна,цікаваўсім.Інашыяж
продкінепростатакулялькігулялі.Пра
тоемногіядаведваліся,калідзеціразам
зпедагогамі,бацькамінапачаткупрацы
шукаліўінтэрнэце,бібліятэкахінфарма

цыю.Якаягісторыя,традыцыі,якіявіды
беларускіхлялек?Хтосьцікансультаваў
ся,ведаю,сасваімісваякамізБеларусі.
Дыйсампрацэс“лялькатварэння”апы
нуўсяняпростым.Затое—колькіўсяго
новага!Ціведаецевы,напрыклад,што,
робячытулавалялькі,нашыпродкініко
лінекарысталісяіголкай—усёпрымат
валіпрывязвалі. Іголку ж бралі толькі,
калі пачыналі ўпрыгожваць, прыбіраць
ляльку.Тканіныстаралісярваць,анерэ
заць:тамучасаміназывалілялькі:рван
кі.Яшчэлялькапавіннабылабыць—у
формекрыжа,ініўякімразененагад
вацьчалавекарэальнага.

Лялькіабярэгі абавязкова рабіліся з
добрымі,светлымідумкамі:толькітады
яныздольныяабараніцьчалавекаадліхіх
сіл і прыняцьна сябехваробыняшчас
ці.Перад нараджэннем дзіцяці будучая
маціабавязковамайстравалалялькупе
лянашку, рабіла яе змалітвай, добрымі
думкаміпрабудучынюдзіцяці,тканіны
брала“родныя”:адкашулібацькіцідзе
да,адсарафанамаці,бабулі.Гэтакабза
хоўваць родавую і генетычнуюпамяць.
Акабпаветраўхацебылочыстае,асон
моцный спакойны,майстравалі ляльку
“скарбонкутраўніцу”, спадніцумяшо
чак якой набівалі духмянымі, заспака
яльнымітравамі.

Знадыходамвясныбеларускіядзяў
чатырабілійдарыліаднадругойляль
ківяснянкі: з яркімі рознакаляровымі
валасамі. Лічылася, што такія лялькі
захоўваюць маладосць і прыгажосць.
Паслязаканчэнняўборачныхработся
ляне адбіралі найлепшае зерне новага
ўраджаю, рабілі з яго крупуй засыпа
лі яе ў палатняны мяшочак— тулава
лялькі“крупянічкі”.Жылі такіялялькі
наганаровыммесцы—побачзабраза
міўчырвонымкуцехаты.Болічылася:
толькі ў такім выпадку наступны год
будзе сытным, ураджайным. А ляль
ка“Неразлучнікі”дараваласямаладым
пад час вясельнага абраду і ўвасабля
ла сімвал доўгага й трывалагашлюбу.
Дзяўчына і юнак ў ёй былі злучаныя
агульнайрукой—гэтакабмаладыяўсё
жыццёішліпобачінеразлучаліся.Ігэ
та—толькінекальківідаўабярэгавых
лялек.Насамайжасправе іхмноства,
ізкожнайзвязанасваятрадыцыя,свой
абрад.

Акрамявідэапрэзентацыізаповедам
пратрадыцыібеларускайлялькі,насвя
цедзетакідарослыхчакалашматусяго
цікавага.Датагожяныпаўдзельнічаліў
майстаркласепавырабелялькі“заклад
кі”ўнацыянальнымбеларускімкасцю
ме. Гучалі ў “Факеле” беларускія песні
й вершы з вуснаў удзельнікаў творчых
гуртоў“Чараўніца”,“Медуніца”—яны
працуюцьпрыНКАбеларусаўуТомскай
вобласці.Яшчэахвочыямагліпавучыц
цатанчыцьбеларускіятанцы…

Хораша, з лёгкай добрай інтрыгай
праходзіла на свяце ўшанаванне пера
можцаўМіжнароднага конкурсу “Бела
рускаялялька”—імбыліўручаныдып
ломы, падарункі, салодкія гасцінцы ад
спонсараў.Дарэчы,прыехалінаўрачыс
тасць і госцібеларусы з казахстанска
га Паўларадара, з Самарскай вобласці:
лялькі—яднаюць!А гаспадыня свята,
старшыня беларускай суполкі Любоў
Адаскевіч атрымала ўзнагароду з Бела
русі:ПадзячнаепісьмоадМіністэрства
культуры.Потымбылопрыгожаезастол
ле,падчасякогапіражкі зрозныміна
чынкамі,атаксамадранікі госцісмака
валі—звялікімімпэтам.

Тац ця на Ер ма ліц кая,
журналістказбеларускімі

родавымікаранямі,г.Томск

Свя та з ляль ка мі. Бе ла рус кі мі!
На між на род ны кон курс, дзя ку ю чы яко му па шы ра ец ца бе ла рус кая куль ту ра, па сту пі ла больш за 50 ра бот: 
іх прад ста ві лі да рос лыя, дзе ці са школ і да моў дзі ця чай твор час ці Том скай, Са мар скай аб лас цей, Ка зах ста на

Да рэ чы. Калірыхтаваўсядадрукуартыкул,ЛюбоўАдаскевічпаведамілаўрэ
дакцыю:НацыянальнакультурнаяаўтаноміябеларусаўуТомскайвобласціпаспяхова
паўдзельнічалаўконкурсеграмадскаважныхініцыятыў—атрымалаперамогу.Гро
шы(амальтрымільёнырасійскіхрублёў)навялікуюпрацупатэме“Маепродкі—з
Беларусі”будуцьвыдзеленысуполцызФондупрэзідэнцкіхгрантаў.“Цяперпачына
емпрацавацьзКраязнаўчыммузеемдыархіваміТомскайвобласці,—пішаЛюбоў
Аляксандраўна.—Плануемвыданнеэлектроннагадаведніка”.Мызнайшліяшчэці
кавуюінфармацыюправыставу“Сибирякивольныеиневольные”,штодаўнопрацуе
ўТомскімабласнымкраязнаўчыммузеіімяМ.Шацілава:упраектаёсцьістаронка
ўінтэрнэце,звялікайколькасцюбеларускіхадрасоў,лёсаў,прозвішчаў.Спадзяемся,
БеларускіМацярыкдзякуючыпрацытамтэйшыхбеларусаўбудзепашырацца.Прапа
навалімыземлякампрыстварэнніэлектроннагадаведнікавыкарыстацьнапрацоўкі
беларускайкампанііСакраментІТ—янамаедосведпрацызвялікімібазамідадзеных
(сайтhttp://mbook.by/),стварэннямультымедыйныхкніг,падручнікаў.

Ул
а

 д
зІ

 м
Ір

 Б
а

Б
 ра

 ц
о

ў

У Томску прэзентуюцца беларускія лялькі, зробленыя ў Сібіры

трохібольшпрагісторыюісучаснасць
беларускіхлялекможнацяпердаведацца
іўрастове-на-Доне

Свята беларускай лялькі пашыраецца ў свеце. У
плыніягоўМузеірасійскабеларускіхэтнакультурных
традыцый “Избахатакурень”, што створаны па іні
цыятывейсіламіактывістаўСаюзабеларусаўДонуў
112йшколе РастованаДоне, 16 лістапада праходзіў
майстарклас па вырабе народнай беларускай лялькі.
Правялаяго,разамзэкскурсамугісторыю,кіраўніца
гуртка“Народнаялялька”НаталляМатвеева.Вучыліся
ўяемайстэрствуюныясябрызмастацкагааб’яднання
“Нашчадкі”імяКірылыТураўскага.

СамаНаталляПаўлаўнародамзРастоўскайвоблас
ці,паадукацыі—гісторык,народнаюлялькайзаймаец
цаз2009года.Вучыласясамаўнародныхмайстроўу
Валгаградскайвобласці:шматдаведаласяпрагісторыю,
тэхналогіі вырабу народных лялек. Цяпер вядзе курс
“Традыцыйнаятэкстыльнаялялька”ўсямейнымцэнт
рымайстэрствайтворчасці“ДарБожы”,штоствораны
ўрастоўскімпрыходзесвятогаГеоргіяПерамоганосца.
Дарэчы,началепрыходатам—айцецВалерый,бела
рус.НаталляМатвеевавядзекурсдлядзяцей(упрагра
медадатковайадукацыі)таксамаўэтнакультурнымБе

ларускім цэнтры імяФранцыска Скарыны
—прымузеі“Избахатакурень”.

Майстрыхарасказала,штолялькіздаў
на рабілі ў Беларусі глыбокай восенню,
пасля завяршэння гаспадарчых палявых
работ.Ібылітыялялькі—вельмірозныя.
Скажам,нашыпродкібаранілісваехатыз
дапамогай лялекабярэгаў, ці “Берагінь”,
хваробы ж адводзілі спецыяльныя лялькіліхаман
кі.А лялька “Дзесяціручка” дапамагала гаспадыні ў
хатніхсправах.УмеерабіцьНаталляПаўлаўнаяшчэ
такіялялькі:“Зернавушка”,“ДзеньіНоч”,“Скарбон
каТраўніца”, “Немаўлятка”, “Зайчыкнапальчык”,
“Санніца”, “Калядны анёл” ды іншыя. Іх і майстру
юцьдзецінакурсах.Анагэтыразрабіліляльку“Па
грамень”—зтэкстыльныхматэрыялаў.Адлягалоўкі
яе нашыпродкі выкарыстоўвалі макавую галоўку ці
пустыгрэцкіарэх.Унутріхзмяшчалінапаўняльнікі:
гарох,пясок,зерне,ракушкідыіншыя.Вядомаж,ігук
утакойбразготкібываерозны,авышыняўлялькі—
сантыметраў15.

Дзеці,зрабіўшылялькі,зраднілісяз імі—панеслі
дадому:якабярэгісвайгожылля.Уіхцудадзейнуюсі
луранейверылінашыпродкі,аяныж—мудрыябылі.

Датагожпрацэсвырабулялькінагэтыммайстаркласе
адбываўсянафонепераліваўгармоніка—беларускага.
Зтакіммузейнымэкспанатампадсеўдамайстрыхіды
яевучняўУладзімірМікалаевічБанцэвіч,нашнастаў
нікпавыяўленчыммастацтве.Аказваецца, і ён—на
ўсерукімайстар!Такштолялькіпаграменіўжоадна
раджэння,мяркуем,слыхмузычнымаюць.Івельмігар
манічнагучацьбудуць.

Тэкстгэтымнедапамагалі“змайстраваць”:Уладзі
мірБанцэвіч,НаталляМатвеева,ВікторыяШчарбакова
(маямама)інаватБагдана(сястрычка),атаксамасям’я
беларусаўСарнацкіх(таксама—знашаймузейнайка
манды).АГаннаФеакціставазрабілаздымкі.Усім—
дзякую!

Ган на Шчар ба ко ва, 
студэнткаРастоўскагакаледжакультуры

Цу ды па чы на юц ца з га ла вы

На Свя це бе ла рус кай ляль кі ў Растове-на-Доне
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Кніга “Трасцянец.Трагедыя
народаў Еўропы” выйшла на
беларускай,рускайіанглійскай
мовах у выдавецтве “Белару
скаяЭнцыклапедыяімяПетруся
Броўкі”.Выданне—прадаўнія
падзеілявёскіМалыТрасцянец
Мінскага раёна: там працавала
ў гады вайны нацысцкая “фа
брыкасмерці”Трасцянец.Адно
з 8 найбуйнейшых у Еўропе
месцаў масавага знішчэння
людзей. Падлічана колькасць
ахвяр: каля 206,5 тысячы
мірныхжыхароўБеларусі,Расіі,
Германіі, Аўстрыі, Чэхіі ды
іншыхкраін,атаксамаваеннапа
лонных. Навуковапапулярная
кнігадобра ілюстраваная—па
сутнасці,фотаальбом.Уёйвы
кладзенавядомаяінфармацыяаб
трасцянецкайтрагедыіўсціслай
форме.Асноўнуючасткутэксту
кнігінапісалазагадчыцааддзе
ла навуковадаследчай работы
Беларускагадзяржаўнагамузея
гісторыіВялікайАйчыннайвай
ны Наталля Яцкевіч, якая ўжо
каля 30 гадоў займаецца тэмай
трасцянецкайтрагедыі.

Мы сустрэліся з рэдакта
рам і суаўтарам кнігі Міхаілам
Нікіціным.Ёнпрацуеўрэдакцыі
гістарычных навук згадана
га вышэй выдавецтва. Міхаіл
Генадзьевіч рыхтаваў да друку
тэкст Наталлі Яцкевіч, вывучаў
дакументы, электронныя копіі
якіх па просьбе выдавецтва
прыслалі для праекта Нацы
янальны архіў і Нацыяналь
ны гістарычны архіў Беларусі,
Дзяржархіў Мінскай вобласці.
Гісторыя вёскіМалы Трасцянец
складзенаМіхаіламНікіцінымпа
тыхдакументах.Зягодапамогай
сённямыробімневялічкіэкскурс
уТрасцянец,кабзразумець:што
тамздарыласяўмінулым ічаму
пратоевартапамятаць.

апошняядарогаўтрасцянец
Трасцянецкілагерарганізоў

ваўся як дапаможная гаспадар
ка нямецкай “службы бяспекі”.
Утрымліваліся ў Трасцянецкім
лагеры ў асноўным вязні з
Мінскага гета, якія валодалі
нейкіміспецыяльнасцямі,атак
сама тыя спецыялістыяўрэі,
якіх прывозілі з краін Заходняй
Еўропы.Былідва асноўныяма
савыя патокі ахвяр. Адзін —
з Аўстрыі, Чэхіі, Германіі.
Другі—зМінскагагета.Яшчэў
лагер трапляла невядомая коль
касць мінскіх падпольшчыкаў,
вязняў мінскай турмы й лагера
па вуліцы Шырокай (там быў
такзванымінскі“рабочылагер”
СС—цяпергэтавугалпраспек
та Машэрава й вуліцы Куйбы
шава.—Рэд.),атаксаматысячы
людзей, схопленых у час аблаў
простанавуліцахгорада.

ЛюдзейзЕўропывезліпачы
гунцы спачатку ў пасажырскіх

вагонах да Ваўкавыску, потым
перасаджваліўтаварныя.Нафо
таздымкуўкнізебачныасабістыя
рэчыахвярТрасцянца:каструля,
талеркі, лыжкі, відэлец, шыль
дачка ад хатніх дзвярэй, расчо
ска, бутэлечка ад лекаў. Людзі
ехалісюдызнадзеяй,штобудуць
жыць. Імказалі:прывязуць іху
добраабсталяваныялагерыціад
правяцьнапрацуўнавакольныя
маёнткі.Выгляд,нібытаіхвязуць
на працу, захоўваўся да самага
канца. Каля Малога Трасцянца
быланаватабсталяваначыгунач
ная станцыя зневялічкімвакза
лам.Тых,хтопрыбыў,віншавалі
парадыёіабвяшчалі,штохутка
ўсепойдуцьнапрацу.Аднакда
лейбольшасцьлюдзей грузіліў
аўтамашыны чорнага колеру са
шчыльназачыненымкузавам—і
вывозіліўБлагаўшчыну:нарас
стрэл.

расстрэлыўБлагаўшчыне
У той ваенны час Благаў

шчынайназывалімясцовысасно
вы бор.Цяпер устаноўлена,што
там расстралялі 150 тысяч чала
век.Намесцырасстрэлаў,якмож
набачыцьнапасляваенныхфота
здымках,зробленыхадразупасля
вызвалення Мінска,— пясчаная
пустэча. Калі стваралі мемары
ял, то зноў тоемесцарасчысцілі
ад лесу й парабілі там “брацкія
магілы” па чарцяжах, якія былі
знойдзены ў нямецкіх архівах.
Справа ў тым, што калі людзей
расстрэльвалійзакопваліўямах,
то педантычныя немцы рабілі
план, дзе тыямогілкі знаходзяц
ца. Гэта й дапамагло ў нашым
часе дакладна вызначыцьмесца
знаходжанне“брацкіхмагіл”.

Гітлераўцыжсаміамальніколі
не афішавалі масавы характар
расстрэлаў. Калі й паведамлялі
ў сваёй прэсе, што расстраля
на столькі чалавек, то звычайна
стараліся прыхаваць сапраўдную
колькасць загубленых. І, вядома

ж,захопніківельмінехацелі,каб
савецкая ўлада, якая магла вяр
нуццазноўнагэтыяземлі,магла
выкарыстаць знойдзеныя трупы
ў мэтах прапаганды. Таму ўсе
магілыўБлагаўшчыненапрыкан
цы вайны былі раскапаныя, тру
пы—спаленыя,апопелзвалены
ў тыя ж ямы. Як мне расказалі
гісторыкі, колькасць ахвяр вы
значалася спецыялістамі надзвы
чайнай камісіі па расследаванні
злачынстваўакупантаўу1944го
дзе пасля вызвалення Беларусі
з дапамогай спецыяльных ме
тодык, якія ўлічвалі даўжыню
ямы і таўшчыню попелу. Разлікі
колькасцітых,хтозагінуў,зразу
мелаж,аказалісяпрыблізнымі.

У кнізе ёсць фотаздымак
рэшткаў крэмацыйнай ямыпе
чы ва ўрочышчы Шашкоўка.
Паводле дакументаў, у 1943–
44гадах,каліямапечпрацава
ла ў ваколіцах Трасцянецкага
лагера,тудывезлілюдзей,схо
пленыхпростаўвёскахпадчас
карных экспедыцый.Шматна
шых суайчыннікаў яўрэйскай
нацыянальнасці ды розных
іншыхзагінулатам.

МіхаілНікіцін,рэдактаркнігі,
гаворыць: яго асабіста ўразіла,
што сярод дакументаў, атры
маных з Дзяржархіва Мінскай
вобласці, быў і спіс загубленых
нацыстамі жыхароў вёскіМалы
Трасцянец,якаябылалітаральна
побач з лагерам. Людзей з
тае вёскі акупанты знішчалі
сем’ямі,нешкадуючыйдзяцей.
У1965годзеўМалымТрасцян
цыбыўусталяваныновыпомнік
на магіле 6,5 тысячы чалавек,
знішчаныхнацыстаміўадрыне.

У 1966 годзе паставілі
помнікуШашкоўцынамесцы
спалення 50 тысяч чалавек у
крэмацыйнайямепечы.

Маўклівыясведкі
Старая млынавая сажал

ка, якая захавалася да нашых
дзён і бачная на фотаздымку
ў кнізе, з’яўляецца маўклівым
сведкам таго, што адбывалася
і ў самім лагеры, і побач з ім.
Непадалёку ад берага сажалкі
й стаяла вялікая адрына, дзе
расстралялійспалілі6,5тысяч
чалавек.Наберазебыўілагер,
дзе эксплуатавалі й катавалі
людзей.Крэмацыйная ямапеч,
ля якой было расстраляна ды
ўёйспалена50тысяччалавек,
таксама непадалёк ад сажалкі,
ва ўрочышчы Шашкоўка. На
сённяшні дзень раскапаныя й
адноўленыя фундаменты ла
герныхпабудоў:натакзваным
“поліпахаванняў”.

Рыхтуючы кнігу да выдан
ня, рэдактар Міхаіл Нікіцін
палічыў важным яшчэ раз на
ведацца туды, дзе знаходзіўся
Трасцянецкі лагер, зноў паба
чыцьмесцы,дзелюдзейзнішчалі
тысячамі. Прайшоў ён і па так
званай “дарозе смерці”— алеі,
абсаджанайтаполямі,якаячаст
ковазахавалася.Высадзіліяева

еннапалонныялагераў1942го
дзе:адМагілёўскайшашывязні
пабудаваліспецыяльнуюдарогу,
якая вяла да лагера й па якой
траплялітудылюдзі.“Такаядэ
таль мяне ўразіла: калі ісці ад
Магілёўскайшашыдалагера,то
злеваможназаўважыцьмогілкі,
наякіхстаяладраўлянаяцарква
яшчэ з XVІ стагоддзя. На час
вайныянабылапаўразваленай.І
восьлюдзі,якіхгналіпатойда
розе смерці, бачылі ймогілкі, і

паўразваленуюцаркву,і,магчы
ма,прадчувалісвойлёс”,—рас
казваеМіхаілГенадзевіч.

гартаемстаронкі
Агледзім асноўныя раздзе

лыкнігі.Пачынаеццаяназка
роткай прамовы, далей змеш
чана гісторыя вёсак Малы і
Вялікі Трасцянец: пачынаючы
зXVІстагоддзяізаканчваючы
пачаткам Вялікай Айчыннай
вайны.Нааднойсастаронак—
фотакопіядакумента1600года

абперадачынейкіхзямельных
уладанняўзадныхрукудругія,
фотаздымак царквы, якая
паўтараеформутой,штостая
латамзXVІпаXXстагоддзе.
Далей выкладзена гісторыя
трагедыі, пачынаючы ад ства
рэнняМінскагагетаў1941м.
Мне патлумачылі: з Мінскім
гетавельміцесна звязанатра
гедыя вёскі Малы Трасцянец.
Бонеўсіхлюдзейадразувезлі
ў лагер — некаторых спачат
ку прывозілі ў гета, потым
адпраўляліназнішчэнне.

Затым у кнізе выкладзена
падрабязная гісторыя выву
чэння Трасцянецкай трагедыі
навукоўцамі: пачынаючы з
1941годаізаканчваючынашымі
днямі.Невялікіраздзелпрысве
чаныіншымнайбольшзнакавым
месцам знішчэння людзей на
Беларусі.Можнадаведаццапра
Масюкоўшчынскі лагер, Брон
нуюГору,Ляснянскі,Беразвецкі,
Лупалаўскі лагеры для ваенна
палонных, пра Азарыцкія ла
геры смерці, пра Калбасінскі
й Калдычэўскі лагеры смерці.
Апісаныўкнізейсучасныядзве
чаргіМемарыяльнагакомплекса
“Трасцянец”, якія адкрыліся ў
2015і2018гадах.

Сучасны Трасцянецкі ме
марыял складаецца з дзвюх
асноўных частак. Першая
чарга манумента называец
ца “Брама памяці”, другая —
“Благаўшчына”.

Апошні раздзел кнігі —
гэта экскурсія па мемарыяле
“Благаўшчына. Апошні шлях”,
складзеная Наталляй Яцкевіч.
Яна праводзіць чытачоў па да
розе,якойвялілюдзейадшашы
дамесцаўрасстрэлаў,тлумачыць
сімволіку такіх мемарыяльных
аб’ектаў, як “Плошча Жыцця”
і “Зала Чакання”, зала памяці
“Вагоны”,“ПлошчаПарадоксу”.
Усе іхможна бачыць нафотаз
дымках. Брукаваная чырвоным
каменем “Плошча Парадоксу”,
паводлезадумыаўтара,вядома
га архітэктара Леаніда Левіна,
сімвалізуе парадоксХХ стагод
дзя, калі чалавек стаў забіваць
чалавека.Ана“ПлошчыСмерці”
станавілася відавочным:жыцця
ўжо не будзе, далей — толькі
смерць, пагібель. На фота
здымкахмемарыяльныхмогілак
“Благаўшчына” бачны брацкія
магілы.Там,лядоўгіхямравоў
нацысцкіякатытысячамізабівалі
людзей.Адназмагілсфатаграфа
ванабуйнымпланам.Уархівах
аўстрыйскіх гарадоў захаваліся
спісы людзей, якіх вывезлі ў
Благаўшчыну.Прозвішчынека
торыхзіхувекавечанынасоснах
побачзмогілкамі.

Ганна Лагун 

Праз Трасцянец у Благаўшчыну
Выдадзена кніга пра месцы масавага знішчэння людзей пад Мінскам 
у гады Другой сусветнай вайны

“Восенню1943годаза0,5кіламетраадвёскіМалыТрас
цянецваўрочышчыШашкоўкагітлераўцыпабудавалікрэма
цыйнуюпечдляспальваннятрупаў,загубленыхлюдзей.Гэта
былозвязанасаспыненнемрасстрэлаўуБлагаўшчынейпа
чаткамаперацыіпаэксгумацыідыспаленніцелзабітыхтам
напрацягудвухгадоўлюдзей”.

З кнігі

“Мінскаяабласнаякамісіясадзеянняўрабоценадзвычайнай
дзяржаўнайкамісііправялаўліпені1944годарасследаваннезла
чынстваў нямецкафашысцкіх захопнікаў у Благаўшчыне, дзе
былівыяўлены34ямымагілы,замаскіраваныяяловымігалінка
мі.Некаторыяямыдасягаліўдаўжыню50метраў”.

З кнігі

“Да канца лістапада 1941 года, акрамя транспарту з
Гамбурга, у Мінск прыбылі яшчэ 6 цягнікоў з Дзюсельдор
фа,ФранкфуртанаМайне,Берліна,Брно,БрэменайВеныз
агульнайколькасцюкаля7тысяччалавек”.

З кнігі

“Трагічныя падзеі вакол Трасцянца пачаліся восенню
1941года,каліўрочышчаБлагаўшчына,штона11кіламетры
Магілёўскайшашыза1,5кіламетраадвёскіМалыТрасцянец,
былоабранаакупантаміўякасцімесцазнішчэннялюдзей”.

З кнігі

Экскурсію па Мемарыяльным комплексе праводзіць Наталля Яцкевіч

Зала памяці “Вагоны”

Вокладка кнігі
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Калізнаёмлюсязчалавекам,настрой

ваюсянаягонуюхвалю,цікавамнеўні
каць:зякіхёнкраёў,якіхродавыхкара
нёў.Тонепростацікаўнасць.Яквядома,
кожнызнас—“нечы”,кожны—“адне
куль”. І тыя адмеціны, безумоўна, пакі
даюцьпазнакіўдушычалавечай,ягоным
светапоглядзе.Якразтыя“зыходныяко
ды”часамнаватбольш,чымвышэйшая
адукацыя, што за плячамі, вызначаюць
нашыяшляхі пажыцці, дасягненні. Та
му, згадаўшы мемарыяльны праект у
Дзягільне, я запытаў: як увогуле з’яві
лася “тэма ссыльнага паўстанца, шлях
ціца Янушкевіча” ў жыцці дэпутата? І
аказалася—празАленуСтэльмах.Яна
працавала пяць гадоў таму галоўрэдам
дзяржынскай раённай газеты, што пры
ёй пачала называцца: “Узвышша”. Мой
жа суразмоўца быў дэпутатам якраз ад
Дзяржынскайвыбарчайакругі—даяго
й звярнулася журналістка. Набліжаліся
210яўгодкіЯнушкевіча, амагілавядо
магападарожніка ўДзягільне (тамдаў
нейжыліягоныяродзічы,таміёнпамёр,
вярнуўшыся з царскай высылкі ўСібір,
быўпахаваныпрыфамільным склепе ў
1857годзе)былазакінутаю,недагледжа
наю.ІУладзіслаўЦыдзік—неадмахнуў
ся,неперапіхнуўклопатынаіншых:сам,
як кажуць, закасаў рукавы. Калі было
ўстаноўлена месца пахавання Адольфа
Янушкевіча,трэбажбылойсцежкуда
рожку туды выкласці. “Мы там, з маім
памочнікамВіктарамФеакціставым,са
мі працавалі, мясцовыя жыхары да нас
падыходзілі,—згадваеУладзіслаўСтані
слававіч.—Аднынештазгадвалізапове
даўстарэйшыхпрамясцовуюгісторыю,
другія—дапамогупрапаноўвалі,паесці
прыносілі, бачачы нашае старанне. І ў
тым адчувалася: важную справу робім,
людзізнамізаадно”.

Увосень да святкавання юбілейнай
даты на могілках заклалі Алею памяці,
зрабілікапліцунадмагілаймаціАдоль
фа Янушкевіча (барэльеф Божай Маці
стварыў скульптар Валяр’ян Янушке
віч), правялі добраўпарадкаванне... Тое
бачыцца мне таксама сімвалічным: як
матэрыялізаванаясупольнаяпамяцьпра
слаўнагаземляка.Неведаю,штозбераг
лосяўбагатымфотаархівеспадараУла
дзіслава зфотаздымкаўвосені2013,ды
магусцвярджаць:гэтанадзвычайважная
дэтальукадрыягонагадэпутацкагажыц
ця.Такую здольнасць—самому, сваімі
рукамінештазрабіцьназямлі,анетолькі
арганізаваць грамадска карысную спра
ву—згадаміўапаратах,міністэрствах
многіяпрыўладныяначальнікі,нажаль,
страчваюць незваротна... Але ва Ула
дзіслава Станіслававіча, відаць, моцная
сялянская закваска, і, кажучы словамі з

паэмыЯкубаКоласа “Новая зямля”, на
панаёнпаранейшамунехварэе.Пэўна,
вялікуюпрыроднуюпрацавітасцьюнака,
ягонуюнастойлівасцьудасягненнімэты
прыгожа“шліфанулі”ўсвойчасзаняткі
лёгкайатлетыкай.Казаў,ягоныасабісты
рэкордпаскачкахувышыню—210сан
тыметраў! А як вучыўся ў Жытамлян
скайсярэдняйшколе,якуюёнзакончыўу
1971м,устанавіўрэкордшколы(170см)
—іцяпер,мусіць,тамнепабіты.“Неяк
вазіўтудысваіхдзяцей,паказваўнасця
недаўнімойздымакірэкорд,казаў:мо
жаце ганарыцца бацькам!”— з усмеш
кайзгадваесуразмоўца.

Штож,гонардляяго,якідобраеімя
—непустыясловы,боўродуЦыдзікаў
моцныя і сялянскія, і шляхецкія
карані.Уаўтарскімпасляслоўі
да фотаальбома “Бачу Бела
русь такой” ён з цеплынёй
згадвае родную вёску, дзе
“чуў ад маці роднае слова,
ад бацькі пераймаў навуку
сялянскай працы”. Гэта яна,
вёска Быльчыцы, вучы
лаягодабрыні,спа
гадзе, годнасці, да
таго ж выпаўняла
душу хлопца на
вакольнаю прыга
жосцю: “Разам з
сябрамі адчувалі
мы дыханне све
жаўзаранае рал
лі, басанож
бегалі

па росных тра
вах,цікавалізагняздоў
яміптушак,ведалісамыя
грыбныяйсунічныямяс
ціны”. Хораша напісана!
Не ўспаміны — проста
высокая, ды адначасова й
вельмізямнаяпаэзіяўпрозе.

Крыху пазней Уладзіслаў Цыдзік,
піша, захацеў даведацца: “Што тут,
нагэтайзямлібылораней?Хтоданас
праклаў гэтыясцяжыны?Хтояны—
нашы папярэднікі, якія абжылі такую

прывабную мясцовасць?”. І
адказы пачаў шукаць у ар
хівах. “Высветлілася, у
прыватнасці, што прозві
шча Цыдзік з’явілася на
польскабеларускіх зем
лях. Пачынаючы з 1415
года род Цыдзікаў меў
два фамільныя гербы,
упрыгожаныя страусі
нымі ды паўлінавымі
пер’ямі, каралеўскімі
каронамі, крэпасця
мій ваярамі.Ягона
шчадкі й цяпер жы

вуць у розных краінах
—ведаюпратоеўтымліку

й дзякуючы розным замеж
ным камандзіроўкам. А на
Гродзеншчынейцяперёсць
дзвевёскізназвайЦыдзікі”.

Водбліскіпрыгожых ім
гненняў жыцця, што ўмее
бачыць і ўвасабляць уфота

здымкахУладзіслаўЦыдзік,ця
пер уваходзяць у фотаальбомы

(першы,падназвай“Зача
раваны Беларуссю”, паба
чыўсвету2016м),дэман
струюццанавыставах.Іна
сустрэчуўрэдакцыюУла
дзіслаўСтаніслававічпры
нёснекалькіфотаздымкаў
на спецыяльным прэсава
нымпенапласце—утакім
фармаце прадстаўлены
яны(каля50і)навыставе
ў Нацыянальнай бібліятэ
цы нашай краіны. Там, у
галерэі “Ракурс”, 16 каст
рычнікабылапрэзентацыя
кнігі “Бачу Беларусь та

кой”, фотавыставы Уладзіслава Цыдзіка.
Гэта,якадзначаласянавернісажы,свое
асаблівы падарунак Саюза пісьменнікаў
Беларусі Году малой радзімы. Іміджавы
длякраіныпраектпадтрымалаМіністэр
ства інфармацыі,апрадмовудавыдання
падназвай “Уполі зроку душы і сэрца”
напісаў Міністр, вядомы радзімазнаўца
АлесьКарлюкевіч.

Іяшчэкольківажныхдэталяўзафік
савана ў маім блакноце пра шаноўна
га госця.Уразмовеён згадаў,штоўжо
ладзіў фотавыставы ў мінскім Чырво
ным касцёле, Прэзідэнцкай бібліятэцы,
ВыканаўчымкамітэцеСНД.Плануецца
выстава ў Дзяржаўным музеі гісторыі
беларускайлітаратуры,штоўТраецкім
прадмесці.АцяперзпадтрымкаюСаюза
пісьменнікаў Беларусі распачаў творчы

праект “Якою дзеці бачаць Беларусь!”.
ЁнпройдзепадзіцячыхбібліятэкахМін
ска, прычым фотаздымкі Уладзіслава
Цыдзікабудуцьаднымзвізуальныхка
мертонаў, каб настроіцьюных чытачоў
выяўляць свае думкі, пачуцці ў творах
мастацтва,фотаздымках,вершахіпрозе,
музыцы й песнях. Гэта— творчы кон
курс,іпераможцыўрозныхнамінацыях
будуцьушанаваныя.

Не выключае Уладзіслаў Станісла
вавіч,штозчасамягоныяфотавыставы
пройдуць іўмесцах,дзеёнвучыўся:у
Жытамлянскай школе, на факультэце
фізкультуры Гродзенскага дзяржунівер
сітэта імяЯнкі Купалы (створаны ён у
1992годзенабазеГродзенскагатэхніку
ма фізкультуры, які Уладзіслаў Цыдзік
закончыў з адзнакай у 1975м), у Гро
дзенскімаграрнымдзяржуніверсітэце(у
ранейшымГродзенскім сельгасінстыту
цеёнатрымаўу1980мдыпломвучонага
агранома).Пэўнаж,іўАкадэміікіраван
няпрыПрэзідэнцевартабудзе“паказац
ца”: там з 2005па 2007 годмой сураз
моўцавучыўся,ізакончыўпрэстыжную
вну—таксамазадзнакай.

АякжанаконтроднайвёскіБыльчы
цы, што “ад Гродна кіламетраў за 25 у
бокАзёр”?Там,нажаль,усёменшлю
дзей(аранейбылокаля70двароў),дый
Жытомля—немаладзее.Ічымтамдапа
можаш?АтымчасамспадарУладзіслаў
актыўнаўдзельнічаеўпраектах,дзеяго
ная дапамога сапраўды патрэбна. Гэта,
напрыклад, добраўпарадкаванне, аднаў
ленне хрысціянскіх храмаў у Вілейцы,
тамтэйшымраёне,наУздзеншчыне(зга
даўадноўленыдахнаКальвінскімзборы
ў Кухчыцах, дзе гаспадарыла вядомая
мецэнаткаМагдаленаРадзівіл, адноўле
нуюпрысадзеянніраённыхуладстаянку
партызанззямлянкамі...).Аяшчэ,аказ
ваецца,уШколеалімпійскагарэзервупа
лёгкайатлетыцы,штопавуліцыКаліноў
скага ўМінску,штогодпраходзяць спа
борніцтвынапрызыУладзіславаЦыдзіка
(іхёнкожныразуручаеажно72!).Самжа
ён актыўна займаецца грамадскаю пра
цай:узначальваеарганізацыюветэранаў
цэнтральнага апарата Камітэта дзярж
кантролю іМінскую абласную суполку
Беларускайфедэрацыілёгкайатлетыкі.

Яшчэаднацікаваядэтальусплылаў
нашайшчырайгутарцы:пратое,якпа
чыналася аднаўленне вядомага цяпер
Аўгустоўскага канала, пра ролю ў той
справесупрацоўнікаўтагачаснагаКамі
тэтадзяржкантролюначалезАнатолем
Тозікам.Дыпратое—іншымразам.Ну
такаяўжонатураУладзіслаўСтаніслава
віч:клопатаўуяго—мноства,інтарэсы
—шматбаковыя,адуша—вялікая,чул
ліваяйпрацавітая.

Іван Ждановіч.
Фота:Ула дзі слаў Цы дзік.  

тВорчае крэда

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: 14.12.2018 г.
Наклад  364 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

Ів
а

н
 Ж

д
а

н
о

в
Іч

Важныя дэталі ў кадрах жыцця


