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На па чат ку го да, 2 сту дзе ня, 
70-га до вы юбі лей ад зна чыў вя до мы 
мас так, пе да гог, кі раў нік Са ю за 
бе ла ру саў До ну, які ро дам з Па лес ся

Іван Ждановіч

Віншуем Уладзіміра Мікалаевіча!
Дзякуем яму за плённую супрацу з на
шай газетай, за многія добрыя справы,
што робіце з аднадумцамі ў імя Баць
каўшчыны, пашыраючы на растоўскай
зямлібеларускуюкультуру.Іўтымшэ
рагунайбольшмаштабныпраект,якнам
падаецца,— гэтаМузей расійскабела
рускіхэтнакультурныхтрадыцый“Изба
хатакурень”,створаныпаініцыятывей
сіламіактывістаўСаюзабеларусаўДону
ў 112й школе РастованаДоне. Яшчэ
адзін каштоўны набытак мастака —
створаныіму2007годзенабазеўласнай
творчай майстэрні гурток юнага ікана
пісцазбеларускайназвай“Абразок”.

Летась Уладзімір Банцэвіч дасылаў
нам у рэдакцыю свае нарысыабразкі,
тлумачыў:“Трэбажтрохіадчытаццапе
радБацькаўшчынай,чымяўдалечыніад
яезаймаюся.Аякжа:наносеўжо,якка
жуць,і70гадовыюбілей...Ястараўся,як
мог,увасобіцьукарцінеўласнагажыцця
тыя каштоўныя ўрокі, якія атрымаў ка
лісьціадсваіхбеларускіхнастаўнікаў—
нашвыпускбыўудалёкім1966м,уГоц
кайсярэдняйшколеСалігорскагараёна.
Міжтыміпасляваеннаедзяцінстванаву
чыламяневыжываць,знаходзіцьвыйсце
ўсамыхцяжкіхсітуацыях—аненыць,
нескардзіццанатыяцяжкасці.Дарэчы,
бацька ж мой быў кадравым афіцэрам,
алегэтабацька—незГоцка,тамумяне
ўжовотчымбыў:ЕрмаковічПавелІвана
віч.Зім,каліпашчырасці,усялякаебы
вала,алежяцяперямузамногаеіўдзяч
ны. Ідзедмойбыўкадравымафіцэрам,
ён— беларус з вёскі Камень, што пад
Пінскам,дзеяінарадзіўся”.

Намічытачамгазетыпомняццаэкспе
дыцыі2018УладзіміраБанцэвічаўБела
русь.Першая—зімовая(“Экспедыцыяна
Бацькаўшчыну”,14.03.2018),задметным
падзагалоўкам:“Нататкіпратое,дзеляча
говандроўнікізДонапраехаліпазімовых
дарогахРасіідыБеларусізвышчатырох
зпаловайтысячкіламетраў”.Ітоебыло
ўжоаднозпершых“святочныхмерапры

емстваў”дазнакавайдаты.Аўлеткубыла
йдругаядзея:пленэрная гістарычнапа
трыятычная экспедыцыя “Свяшчэнныя
палі Расіі ды Беларусі ў малюнках дзя
цей”. Уладзімір Мікалаевіч ладзіў яе з
юнымі мастакамі новастворанага ім жа
РастоўскаганаДоне творчага аб’яднан
ня“Нашчадкі.ХІІ—ХХІстагоддзе”імя

асветнікаКірылыТураўскага.(Большпра
экспедыцыю — у нататках Уладзіміра
Банцэвіча “Жывапіс белых дарог”, што
друкаваліся летась у двухнумарах газе
ты:31ліпеняі16жніўня).

Якмнепадаецца,вялікаяграмадская
працаУладзіміраБанцэвічаўсілавымпо
лібеларускайкультуры—гэта,вобразна
кажучы,ікрыжягоны(бодзейнасцьта
каяпатрабуевялікіхнамаганняў),ікры
лы(бошматузнёслых,радасныххвілін

перажывае душа творцы ў высокай па
яднанасці з Зямлёю Продкаў). І цяпер,
ведаю, ваУладзіміраМікалаевічашмат
клопатаў,прычымнетолькі святочных.
Уадказнарэдакцыйнаевіншаванне“Хай
збываюццаВашынайлепшыямары—і
раскрываюцьсваецёплыяабдымкілеп
шыя небасхілы новага дзесяцігоддзя!”
ёнзудзячнасцюнапісаў:“Самаецудоў
наепажаданненовагадзесяцігоддзя,бо
—амальстагоддзя:цяперяжывуякгод
задзесяць.Трэбапаспецьнетолькіма
люнкізрабіць,алежідзвекнігіпадрых
таваць:упрацыбеларускізборнік“Мая
Прыпяць”іфантастыкадлядзяцей“По
гружениевбезднубудущего”.

АперадНовымгодамзямлякпадзя
ліўсязнаміпрыемнайнавіною:штостаў
аднымзпераможцаўконкурсу“Россий
скаялитературнаяпремия2018”унамі
нацыі“Малаяпроза”.Пратоесведчыць
дыплом3йступені,медаль“Зазаслуги
вобластикультурыиискусства”—яны
дасланы з рэдакцыі літаратурнага ча
сопіса “Российский колокол”. Па гэтай
узнагародзе, патлумачыў творца, яго
прымаюць у Інтэрнацыянальны Саюз
пісьменнікаў.

Некаторыязбеларускіхпатэматыцы
тэкстаў, што рыхтуе Уладзімір Банцэ
віч для будучых кніг, прапануем вашай
увазе.➔ Стар. 6

Спяшаемся падзяліцца ра
даснай навіною: перад Новым
годамунасбыліхвалюючыясу
стрэчы,новыязнаёмствынабе
ларускайзямлі.Калі27снежня
ўМінску ладзілася навагодняе
свята для дзяцей у плыні даб

рачыннайакцыі“Нашыдзеці”з
удзелам Прэзідэнта Аляксанд
ра Лукашэнкі, то запрошаны
былі на яго сярод іншых і вы
хаванкі беларускай нядзельнай
школы “Вясёлка” нашага Даў
гаўпілскага беларускага куль

турнаасветніцкага таварыства
“Уздым”.

Як вядома, у навагоднюю
пару здараюцца розныя цуды.
У тым пераканаліся й чатыры
дзяўчынкі з Даўгаўпілса ды іх
бацькі.Гэтаздорава,штоўБе
ларусі памятаюць супляменні
каўззамежжа,штонадзяржаў
ным узроўні падтрымліваюцца
з намі сувязі. Вось і запрасілі
нас, як беларусаў замежжа, у
Мінск: на галоўную ёлку кра
іны. Пераднавагодняя паездка
сталамагчымайдзякуючыАм
басадзеБеларусіўЛатвіі,зякой
у нас даўно складваецца плён
наесупрацоўніцтва.

Школьніцы, іх бацькі ўба
чылі, як запальваюцца агні на
ГалоўнайёлцыБеларусі,прагу
лялісяпасталіцы,якаязіхацела
ўнавагодняйілюмінацыі.Алеў
асноўнуюпадзеюзахапляльнай
паездкіакунулісямыраніцай27
снежня, у Палацы Рэспублікі.
Якраз там праходзіла навагод
няесвятазудзеламПрэзідэнтаў

плыніУсебеларускайдабрачын
найакцыі“Нашыдзеці”.Наяго
запрасілібольшза2300дзяцей
зусіхрэгіёнаўБеларусі:дзяцей
сірот,дзяцейзсем’яўбежанцаў,
выхаванцаў кадэцкіх вучылі
шчаў, пераможцаў алімпіяд,
творчых конкурсаў і фестыва
ляў,спартыўныхспаборніцтваў,
юных грамадскіх актывістаў.
Дляіхпадрыхтавалінасычаную
культурнуюпраграму.Спачатку
дзеці гулялі, весяліліся ля ёлкі
разам з пацешнымі мульцяш
нымі героямі.Яныж забаўлялі
дзятвуіўканцэртнайзалеперад
пачаткамімпрэзы.Падапладыс
ментынасцэнувыйшаўПрэзі
дэнт Аляксандр Лукашэнка. У
сваёй цёплай прамове кіраўнік
дзяржавы падкрэсліў, што дзе
ці—гэтагалоўнынабытакна
шай Беларусі. Прычым гэта,
прадоўжыў ён, не проста пры
гожыясловы, за імі—шчырая
любоў, а таксама жаданне да
рослых клапаціцца пра дзяцей,
абараняцьіх.➔ Стар. 3
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Іван ды Ма рыя 
з Азер шчы ны 

Стар. 8

Па да ру нак пад Но вы год

Лён 
кла дзец ца 

ў лё су 
па лат но

  Стар. 5

Да Паэ та —  
з чыр во ны мі 

ру жа мі
Стар. 7

На Га лоў най ёл цы Бе ла ру сі ў Па ла цы Рэс пуб лі кі па бы ва лі ся род ін шых  
і вы ха ван кі Бе ла рус кай ня дзель най шко лы “Вя сёл ка”
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З ча го яна скла да ец ца,
Ра дзі ма?
Шу кае кож ны
ў сэр цы 
свой ад каз,
Бо жыць нам
без Ра дзі мы —
не маг чы ма...
З Ка ля да мі,
Рас твом
і Но вым го дам вас!

Іван Жда но віч

РАЗАМ

Крыж і кры лы Ула дзі мі ра Бан цэ ві ча

Дыплом за літаратурную творчасць

Аляксандр Лукашэнка з дзецьмі на свяце

Пакланенне Радзіме
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ЖЫВАЯ СПАДЧЫНА

СВЕТАПОГЛЯД СА СТУЖ КІ НА ВІН

Ранейпрабалімыведаліхібазме
муараў пра дарэвалюцыйнае жыццё
асоб з вышэйшага свету, з класікі на
кшталт “Вайны і міру” Льва Талсто
га ці пушкінскага “Яўгенія Анегіна”.
Яшчэ—зказакдыфільмаў:памятаю
“Папялушку”,якуюмы,вяскоўцы,гля
дзеліпачорнабелымтэлевізарыўневя
лічкайкаморцыбылогапанскагодома,
дзепаслявайнызнайшласабепрытулак
шматдзетнаясям’якалгаснікаў.

І восьжа: 100 гадоўБССР адзнача
ем—дызноўвяртаемсяўчараўніцтваса
праўднагабалю:зпрыгожайжывой,“іск
рыстай”,нібышампанскае, аркестровай
музыкай (не дыскатэка ж!), класічнымі
танцамі, непаўторнымі ўборамі дзяўчат
і жанчын, строгімі касцюмамі мужчын,
вытанчаныміманерамі...Праходзіўбаль
длямоладзіупераднавагодніядніўзна
кавыммесцы.Студэнтыйстаршакласні
кі, якіх запрасілі на імпрэзу, казалі: тут
кожны нечага варты, праявіў сябе, да

сягнуўпоспехаўунавучанні,творчасці,
спорце.АляксандрЛукашэнка, вітаючы
ўдзельнікаўбалю,падкрэсліў:“Шчаслі
выбачыцьвастут—такіхмаладых,на
тхнёных, вельмі прыгожых. Дзякуючы
вам гэтая заўсёды строгая зала Палаца
Незалежнасці сёння становіцца неафі
цыйнай,такойпрыгожайіўрачыстай”.

Хоцьтакінавагоднібальукласіч
ным,яккажуць,фармацепраходзіўу
ПалацыНезалежнасціўпершыню,ды
“шлях”даягоўжобыўадкрытыўБе
ларусіХХІстагоддзя.Давялосяймне
аднойчы пабываць, напрыклад, на
Вялікімнавагоднімбалі:ёнладзіцца
ўВялікімтэатрыўночз13на14сту
дзеня.Ці,яккажуцьнапостсавецкай
прасторы,уСтарыНовыгод.Ісёлета
такі баль, што карыстаецца вялікай
папулярнасцю,прайшоў—ужоўдзя
сятыраз.

Не сакрэт: культурны код многіх
народаўмаеўпатаемныхсховахтан

цы. Як у вышэйшым свеце, так і на
вясковых вячорках таленавітыя тан
цоры мелі аўтарытэт. Бо праз танец,
яквядома,добрабачнасутнасцьчала
века.Цяпержаўвялікайцане—гар
манічнае развіццё: высокі ўзровень
культуры,павагадатрадыцый,уменне
валодаць як думкай, словам, рукамі,
эмоцыямі,такі—нагамі...Дарэчы,бе
ларусыІркуцка,напрыклад,звядомым
танцорамэнтузіястамАлегамРудако
вымужодаўновыкарыстоўваюцьна
родныятанцыяксродакгарманічнага
адпачынку, далучэння прадстаўнікоў
іншыхнародаўдабагатайбеларускай
культуры.Тамніводнае свята без на
родныхтанцаўнеабыходзіцца!Іўжой
ніхтонесумняваецца,наколькікарыс
ныятанцы—ваўсіхсэнсах.Гэтакалі
ведацьуіхмеру...І,безумоўна,ведаць,
штопаміжтанцамінакласічнымбалі
йнасучаснайдыскатэцыёсцьвялікая
розніца.Зрэшты,усякультура—гэта
тонкіянюансы.Авяртаннемаладзёж
нагапераднавагоднягабалюўграмад
скаежыццёБеларусіможнарасцаніць
якважныкрокубудучыню.

Ніколіранейнебачылімы,яктан
цуюцьразамзмоладдзюпершыяасобы
нашай дзяржавы. Скажам, Аляксандр
Лукашэнка, павіншаваўшы дзяўчат і
юнакоў з навагоднімі святамі, валь
саваўразамзМісБеларусь2018,Міс
Еўропа2018 Марыяй Васілевіч пад
акампанементПрэзідэнцкагааркестра.
ПобачтанцаваліўпарахКіраўнікАд
міністрацыіПрэзідэнтаНаталляКача
нава,Прэм’ерміністрСяргейРумас...
Мяркую,уНовымгодзетанцыбудуць
умодзе.Аднакжа ў народзе кажуць:
якпапрацуеш—такіпатанцуеш.Пе
ракладаючы на сучасную мову: хто з
хлопцаў і дзяўчат жадае патрапіць у
будучыні на такі прэстыжны баль—
тамутрэбаўжосённябраццазапрацу.

Іван Ждановіч

СУПОЛЬНАСЦЬ

Балі вяртаюцца
На ва год ні баль для мо ла дзі прай шоў у мін скім Па ла цы Не за леж нас ці

Пры го жае свя та пад наз вай “Укра ін скія вя чор кі”  
пра вя лі ў мін скім пры га ра дзе сяб ры  
су пол кі “Об рій”

ПасёлакКалодзішчы—побачзМінскам,тамжывуць
прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў. Якраз у гэтым
прыгарадзе ў 1992 годзе ўкраінцы стварылі Культурна
асветнаетаварыства“Обрій”(“Далягляд”).Пазней,дарэ
чы,паініцыятыве“Обрія”іўшэрагуіншыхмесцаўБела
русіўтварылісясуполкіўкраінцаў.АўКалодзішчахчаста
ладзяцьвечарыны,творчыяімпрэзынашысябрыўкраін
цы,якіясталажывуцьуБеларусі.Ябыўтамнавечарыне,
прысвечанайКабзару—ТарасуШаўчэнку,іў2016мгодзе
пісаўу“ГоласеРадзімы”пратуюпадзею.

Анядаўна,уснежні,упасялковымДомекультуры,дзе
кіраўнікомініцыятыўнаяВольгаЖылко,зладзілісветлае,
прыгожае свята “Украінскія вячоркі”. Ва ўтульнай зале,
упрыгожанай украінскімі ручнікамі, фотаздымкамі мас
тацкіхкалектываў,сабраласяшматгледачоў:якзКалодзі
шчаў, так і з іншых гарадоў краіны. І пакульдоўжыўся,
большчымдзвегадзіны,канцэрт,узалепанавалаатмас
фера сардэчнайрадасці, амаль сямейнага свята.Прагра
мужвялакіраўніца“Обрія”ТаццянаБей.Перадкожным
нумарамраспавядалапра святыйпрысвяткі снежняме
сяца ды як іх святкуюцьнаУкраіне.У канцэрцежпаў
дзельнічалінародныкалектыўМузычнагатэатра“Надія”
(кіраўнікІ.Несцярчук),гурты“Вольніца”,“Пісочніца”ды
іншыя.Звялікіммайстэрствамукраінскіянародныяпесні
выконвалі салістыРаманРафеенка,ЛізаРэут,ЛіляГры
шчанка.ВесяліўгледачоўсваімібайкаміАляксандрГлуш
коў.Звялікімзамілаваннемсустрэлігледачывыступленне
дзіцячагахарэаграфічнагагурта“Пісочніца”,яківыканаў
іскрамётнытанец“Букавінскіякаламыйкі”.АкаліМарыя
РудыкіАлаШэкоспявалі“Рэквіем”,прысвечанызагіну
лымгероямУкраіны,тоўсеўзалеслухаліпеснюстоячы.

Напрыканцыканцэртабыўмайстарклас:артыстыан
самбля“Вольніца”дапамагалігледачамасвоіцьасноўныя

элементы знакамітага ўкраінскага танца “Казачок”. Да
тых,хтонавучаўсямайстэрству,далучылісяПершысак
ратарАмбасадыУкраіныўБеларусіІванБашнякзунуч
кай.ДыпламатпазнейуручыўграматыпадзякіадАмба
садыУкраіныкіраўніцы“Обрія”ТаццянеБей,народнаму
калектывуМузычнагатэатра“Надія”,гурту“Пісочніца”,а
таксамаЛілііГрышчанцыйЛізеРэут.

На “Украінскіх вячорках” яшчэ казалі: беларускіх
украінцаўведаюцьіўзамежжынетолькідзякуючыпес
нямдытанцам, з якімі выступалі яныўмногіх гарадах
Беларусі, у Чэхіі, Балгарыі, Славакіі ды іншых краінах
Еўропы.ТаццянаБейнагадала,штосябрысуполкі“Об
рій”натэрыторыіБеларусівысадзілібольшза4тысячы
саджанцаўдуба,якіяўтвараюцьсённятакзваныя“Шаў
чэнкаўскіягаі”.Восьтак,упрыгожыхікарысныхсправах
мацнеедружбапаміжукраінскім ібеларускімнародамі.
Прычымірэсурс“народнайдыпламатыі”ўгэтымсяброў
стве—найкаштоўны.Акрамя“Обрія”,вызначаюццаўБе
ларусіграмадскайактыўнасцюсуполкіўкраінцаў“Трэм
біта”,“Берегіня”,“Барвінок”дыіншыя.

Ля вон Це леш

“Ка за чок” у Ка ло дзі шчах

Выступаюць артысты музычнага тэатра “Надія”

На балі ў Палацы Незалежнасці разам з моладдзю  
танцуюць і першыя асобы дзяржавы
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Мы ўзвя лі гэ ты храм
УБеларусі,яквядома,жывуцьпрадстаўнікіроз

ныхплыняўхрысціянства, тамуйдва святочныя
дніўдзяржаўнымкалендарыёсцьуКаляднуюпа
ру:РаствоХрыстовамысвяткуемяк25снежня,так
і7студзеня.Традыцыйнараніцай7студзеня,калі
ладзяццасвяточныянабажэнствыўправаслаўных
храмах,давернікаўдалучаеццаАляксандрЛука
шэнка.На гэтыраз ёнбыўунядаўна асвечаным
ХрамепомнікуўгонарУсіхСвятых.Тамкіраўніка
дзяржавывіталіПатрыяршыЭкзархусяеБеларусі,
МітрапалітМінскі і ЗаслаўскіПавел, настаяцель
прыхода Усіх Святых протаіерэй Фёдар Поўны,
Упаўнаважаныпасправахрэлігійінацыянальнас
цяўЛеанідГуляка,сталічнымэрАнатольСівак.

УзвароцедавернікаўПрэзідэнтпадкрэсліў,
штосвятаБожагаНараджэннядлянашаганаро
да—большчымхрысціянскаятрадыцыя:бояно
яднаелюдзейнезалежнаадступенідухоўнасцій
сілыверы.Закранаеўсэрцахглыбінныяпачуцці:
жаданне любіць, дараваць, жыць у міры й зго
дзе.Прытымкіраўнікдзяржавыадзначыў,што
РаствоХрыстова—аднознайглыбокіхпасваім
сэнсехрысціянскіхсвятаў.Яносімвалізуенара
джэнне чалавека, якому наканавана здзейсніць
подзвіг,ахвяравацьсабоюдзелявыратаваннялю

дзей.Тамуасабліваезначэннегэтаесвятамаедля
беларускайзямлі:янастраціламільёнысыноўі
дачок,якіяцанойсваіхжыццяўабараняліАйчы
нупадчасвойнаў.“Лёсымногіхбясследнасцёр
час.Але імёныгерояўмінулага стагоддзяйна
шыхдзёнмыўвекавечылі,пабудаваўшыгэтыве
лічныХрампомнік.Усёўгэтымпраекце,адідэі
даўвасабленнязадумы,служыцьгалоўнаймэце:
захаваннюгістарычнайпамяці,сцвярджэннюмі
руізгодыўграмадстве”,—сказаўПрэзідэнт.

АляксандрЛукашэнка падкрэсліў,што бела
русы—горды,незалежны,талерантны івельмі
добрынарод,якізаўсёдыдобраставіццадаўсіх
сваіхсуседзяў,утымлікурасіяніўкраінцаў.

Тое, што ўзвышае
АляксандрЛукашэнкаўчарговыразпрысудзіў

штогадовыя прэміі “За духоўнае адраджэнне” і
спецпрэміідзеячамкультурыймастацтва.Павы
ніках2018годапрысуджаны4прэміі“Задухоўнае
адраджэнне”.Іміадзначаныпрацоўныякалекты
вы,прадстаўнікірэлігійныхаб’яднанняўзаактыў
нуюдзейнасцьугуманітарнайсферы.

Шэраг калектываў, творчых асоб адначаны
спецыяльныміпрэміямі(іхбыло9)дзеячамкуль
турыймастацтва.Наўрачыстайцырымонііўзна
гароджання,штопрайшлаўПалацыРэспублікі,
ушанаваныятаксаматрылаўрэатыпрэміі“Бела
рускіспартыўныАлімп”.

Нам прыемна, што ў спісе лаўрэатаў спец
прэмііПрэзідэнтадзеячамкультурыймастацтва
сёлета— і творчы калектыў былых малалетніх
вязняўфашызму“Судьбы”,праякімынеразпі
салі.Калектыўадзначанызазначныядасягненніў
справезахаванняпамяціпраВялікуюАйчынную
вайну,патрыятычнаевыхаваннемоладзі,дастой
наепрадстаўленнеБеларусіпадчасакцыі“Нефа
шызму!Дзяцінствабезвайны!”

Пад рых та ваў Іван Жда но віч —  
па вод ле ма тэ ры я лаў БелТА

Вольга Мазуронак — у ліку лаўрэатаў

На святочным набажэнстве ў храме
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У Мін скім кас цё ле  
Свя то га Ро ха ў свя точ ную 
па ру гу ча ла ін стру мен таль-
ная і ар ган ная му зы ка

КасцёлНайсвяцейшайТрой
цы(СвятогаРоха)збіраўнаКа
лядныя вечары шмат прыхіль
нікаў духоўнай музыкі, якая
дапамагае нам глыбей адчуць
таямніцу Раства. Фэст “Каляд
ныя вечары на Залатой горцы”
ладзіццаз2003года.Хоцьшто
раз там— новая праграма, ды
нязменна пераважаюць кампа
зіцыідухоўнагазместу.Датаго
ж у каталіцкай святыні абавяз
кова гучыць арган: унікальны
інструмент чэшскай фірмы
“Rіegerkloss”жыве ўАлтарнай
частцыхрамаз1986года.

Гэтымі Каляднымі вечара
мі на аргане гралі беларускія
выканаўцы Вольга Падгайская,
Аляксандр і Юлія Бурдзялёвы,
Кацярына Нікалаева, госці з
СанктПецярбургаДзіна Іхіна і
ДзянісМаханькоў.Ладзіўсякан
цэрт студэнтаў спецыялізацыі
“Арган” Беларускай дзяржака
дэміімузыкі(класдацэнтаУла
дзіміраНеўдаха).Арганіст кас
цёлаВіктарКісценьграўтворы
І.С.Баха,С.Манюшкі,М.Рэге
ра,Р.Свірыдаваісваеўласныя.
Яшчэ студэнтам аддзялення
кампазіцыі Акадэміі музыкі ён
аблюбаваў залатагоркаўскі ар
ган.У1996мпрыйшоўукасцёл,
кабагучыцьсвае“Варыяцыідля
аргана”.ПотымграўнаСвятой
імшы.Такіпрыкіпеўсэрцамда

аргана,касцёльнаймузыкі.Кам
пазітару яшчэ грэе сэрца, што
яго асабістыя музычныя творы
даспадобыпарафіянам.

Каляднымі вечарамі ў кас
цёлегучалійсвецкіядушэўныя
мелодыі.5студзеняпрайшліКа
лядыўфальклорнымстылі:вы
ступіліўзорныфальклорныгурт
з Украіны “Перлинка” ды гурт
украінскайпеснійабраду“Ват
ра”(дарэчы,ёнзМінска:дзейні
чаепрыРэспубліканскімцэнтры
нацыянальныхкультур).“Нара
даснаесвятаБожаганараджэння
мыможамсабедазволіцьікрыху
больш інструментальнай музы
кі”,—патлумачыўмнемастацкі
кіраўнікфэстуВіктарКісцень.

Даў канцэрт ансамбль “Bon
voyage”, што сабраў музыкан
таў са скрыпкай, віяланчэллю,
флейтай ды іншымі інструмен
тамі.Канцэртмузыкібарокана
гістарычныхфлейтахпадараваў
ансамбль“Brevіs”.

А сяброўства між касцёлам
СвятогаРохайвыканаўцамікла
січнаймузыкі—даўняе:святыня
была залай камернай ды арган
наймузыкіпрыБелдзяржфілар
моніі ў 1983—2006 гадах. По
тымфілармоніяміжканцэртамі
дазваляла каталікам праводзіць
набажэнствы, цяпер жа вернікі
не супраць музканцэртаў у бу
дынку,якіперайшоўдаіх.Адно
слова: добразычлівасць!Каталі
кіўдзячныямузычнымвыканаў
цам:калібдзеляпатрэбапошніх
усавецкічаснебыўустаноўле
ныў святыні арган і янанепе
раўтварыласяўканцэртнуюзалу,
тойневядома,цібылабувогуле
адноўлена.

У плыні фэсту працавала
фотавыстава “Арганы. Еўра
пейская спадчына Беларусі”.
Экспазіцыюблаславіўарцыбіс
купТадэвушКандрусевіч,Міт
рапалітМінскаМагілёўскі.

Ган на Лагун

ТРАДЫЦЫІ

Ка ляд ныя ве ча ры ў кас цё ле

РАЗАМ

Па да ру нак пад Но вы год
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

АляксандрЛукашэнкаразам
з дзецьмі глядзеў маляўнічае
музычнасцэнічнае шоу — на
сцэне працавалі лепшыя твор
чыякалектывыБеларусі.Юныя
гледачы, затаіўшы дыханне,
суперажывалі дзяўчынцы й яе
хвораймаме, ганарыліся іхне
абыякавымі сябрамі, назіралі,
якэнергічнасветлыясілызма
гаюцца з ліхімі — а ўрэшце
вывелі Формулу Дабрыні. Ка
зачны мюзікл суправаджаўся
эфектнымі сюррэалістычнымі
кадрамінатрохвялікіхэкранах.
УфіналеДзедМарозіСнягур
ка віншавалі дзяцей з Новым
годам.

Пакідаючы Палац Рэспуб
лікі, удзельнікі свята павезлі з
сабой незабыўныя ўражанні,
падарункі ад імя Прэзідэнта
Беларусі. Дарэчы, у навагодні
падарункавы камплект, пры
свечаны Году малой радзімы,
увайшлі паштоўкавіншаванне
з календаром, вялікая скрынка
беларускіхцукерак,штодзённік
школьнікаізаплечнікзлісянём
Лесікам—талісманамІІЕўра
пейскіхгульняў,якіяўлеткубу
дзепрымацьБеларусь.

Усю дарогу дадому юныя
даўгаўпілчане—ЛаймаіЛалі
та Казлоўскія, Элеанора Мар
чанкаіСафіяБлізнакова—рас
казвалі пра найяркіямоманты,
што іх уразілі, запомніліся.
“Гэта проста навагодні цуд,
неверагодны падарунак, яго
нашы дзеці запомняць на ўсё
жыццё!” — не ўтойвалі сваіх

эмоцыйтаксамайбацьківыха
ванак Беларускай нядзельнай
школы“Вясёлка”.

Удзельнікі дэлегацыі вы
казваюць шчырую падзяку за
магчымасць наведаць Мінск і
ГалоўнуюёлкуБеларусі—Ам
басадзе Беларусі ў Латвіі, за
візавую падтрымку— Генкон
сульству Беларусі ў Даўгаў
пілсе, за высокі ўзровень пры
ёму — Кастрычніцкаму раёну
Мінгарвыканкама, за арганіза
цыюпаездкі—праўленнюсу
полкі“Уздым”.

Дарэчы, беларусы Даў
гаўпілса таксама далучаны ў
плынь дабрачынных акцый,
якімі ў НавагоднеКалядную
пару поўніцца наша Бацькаў
шчына. Напярэдадні Каляд, 24
снежня, моладзь Беларускага
культурнаасветніцкага тава
рыства “Уздым” наведала вы
хаванцаў мясцовага дзіцячага
домапрытулку “Прыедытэ”—
зпадарункамі,канцэртам.Уво
гуле мы паслядоўна рэалізуем
праграму дабрачынных акцый.
А тут моладзь суполкі высту
піла з ініцыятывай: падарыць
святатым,хтосустракаеягоне
дома з бацькамі, а ў дзіцячым
прытулку. Валанцёры сабра
лі “Скрынку радасці”— кнігі,
размалёўкі,гульні,канцтавары,
прысмакі. Марозным ранкам
паехаліўСтропы:тамдзіцячы
дом—усасновымбары,побач
з возерам. Дабрадзеяў чакалі:
дзеці з цікавасцю сустрэлі Вя
дучую і Фей, уважліва слуха
лі паэта Станіслава Валодзь

ку, песні пад гітару, актыўна
ўдзельнічалі ў гульнях, чыталі
вершыдляДзедаМарозайСня
гуркі, радаваліся падарункам.
“Наша ўвага — найвялікі па
дарунак, які мы змаглі зрабіць
дзецям.Спадзяемся,штодзяку
ючы такім добрым прыкладам
яныбудуць верыць у людскую
дабрыню”,— адзначыла сябар
праўлення суполкі “Уздым”
Марыта Кавалеўская. І мы
ўдзячны ўсім сябрам суполкі,
якіяпаўдзельнічаліўКаляднай
дабрачыннайакцыі.

Жан на Ра ма ноў ская,
старшынятаварыства
“Уздым”,гДаўгаўпілс

Фотааўтаркі.
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Ад рэ дак цыі. Як паведаміла на прэскан
ферэнцыіўМінскусупрацоўніцаМіністэрства
адукацыіАленаСімакова,улікуіншыхнаГалоў
нуюёлкукраіныбылізапрошаныйдзеці,што
навучаюцца ў Вільнюскай беларускай гімназіі
імя Францішка Скарыны і Рыжскай асноўнай
беларускайшколе імяЯнкіКупалы.Цісустра
каліся з імі дзеці зДаўгаўпілса? “З намі была
дэлегацыязРыгі:22школьнікіплюс2настаўні
цы,—удакладнілаЖаннаРаманоўская.—Аз
вільнюскайдэлегацыяйнесустрэліся.Нашаня
дзельнаяшколкаліцэнзаванаязпраграмай—як
гурток па інтарэсах, а не па навучальнай пра
граме як “сапраўдныя”школы.Алеждзякую
чыАмбасадзенасдадалідабольшайдэлегацыі
Рыжскай школы. У наступным годзе, спадзя
емся,будуць імесцыўжоменавітадлядзяцей
нашай школкі”. Спадарыня Жанна пахваліла
ся,штоўМінскубеларусыдаўгаўпілсцыкупілі
прыгожыяфутравыястроіДзедуМарозуйСня
гурцы(Жлобінскайфабрыкі),тамуіўтаварыст

ве,іўнядзельнайшколцынаКалядахбыліяны
ўновымубранні.“Цудоўнейшыябеларускіявы
рабы!”—нехаваеэмоцыйзямлячка.

Нагадаем:Усебеларускаядабрачыннаяакцыя
“Нашыдзеці”праходзілаз10снежняпа11сту
дзеня.Пад час яештогод адказныя службовыя
асобы,кіраўнікіарганізацыйіпрадпрыемстваў,
парламентарыі, бізнесмены наведваюць дамы
інтэрнаты,педцэнтры,установыадукацыі.Асаб
лівая ўвага надаецца дзецям з дзіцячых дамоў.
Прычым, адзначала Алена Сімакова, у многіх
устаноў, дзе выхоўваюцца дзецісіроты, дзеці
інваліды,ужоёсцьтрывалыяшэфскіястасункі.

Вельмі прыемна, што Эстафету Дабрачын
насціпадхапілійбеларусызамежжа.Бокаліў
свецебеларусаўбудуцьведацьяклюдзейдоб
рых, спагадлівых, міласэрных— гэта ж будзе
толькінакарысцьусямубеларускамуруху,на
шайБацькаўшчыне,кожнамузнас.Такшто—
дзяліцесясваімдосведамбеларускіхдабрачын
ныхспраў,сябры!

Школьніцы Даўгаўпілса на Прэзідэнцкай ёлцы

Рознамоўны Дзед Мароз

Артысты фальклорных гуртоў “Перлинка” і “Ватра” на канцэрце

СВЯТОЧНЫ НАСТРОЙ

Аляк сандр (спра ва) і Ма рыс. Фран цыя, лі пень 1996.

Мін ча нін Аляк сандр  
Се мя но віч рас сы лае  
ві дэа він ша ван ні на роз ных 
мо вах — у роз ныя кра і ны

Упошце“ГоласуРадзімы”—
дзясяткі віншаванняў: у асноў
ным прыйшлі па элпошце ад
актывістаў беларускіх суполак
замежжа, няштатных аўтараў.
Ёсць паштоўкі, званкі,СМСкі...
Усім—дзякуй!Усім,хтозаста
юццазнамінасувязі,прывітан
не. Івіншаванне зчатырмасвя
тамі: Калядамі, Новым годам,
Раством Хрыстовым ды — са
СтарымНовым годам...Святка
ванніўБеларусіпачынаюцца25
снежнязКаляд.Гэтаенароднае
святаўшанаванняСонца—най
старэйшае,збераглосязязычніц
кіхчасоў.ДатуКалядаўпрылю
бойуладзейкалендарывызначае
Сонца,ягоныпаваротнавясну.

Упошцеёсцьіпасланнеад
Аляксандра Семяновіча: з бе
ларускайпесняй,відэаівінша
ваннямінарозныхмовах.Дарэ
чы,наёлкахёнвыконваеролю

ДзедаМароза—магічнуюсілу
мае!Слухаем.Беларуская,рус
кая,французкая,англійская,ня
мецкая, польская, італьянская,
іспанская,чэшская—9моваў!
Мы ўдакладнілі па тэлефоне:
выпускнікМінскага інстытута
замежныхмоў (1974)вывучаў
французкуюінямецкую—на
іхразмаўляе.Іншыяасвоіўса
мавукам,нанекаторыхчытае.І
ўкраінскуюведае(спяваў“Не
сеГаляводу”,“Нічякамісяч
на”,“Ріднаматымоя”...).Зча
су працы перакладчыкам, у
Бюроміжнароднагамаладзёж
нага турызму “Спадарожнік”
сяброў мае ў розных краінах.
З французам Марысам Тала
барам сябруюць з лета 1973
га.На здымку—яныразаму
Марсэлі, на ўзбярэжжы Між
земнагамора.Тоймыжадаем
сябрам“ГР”уНовымгодзе—
верных сяброў, паразумення з
імі,цёплыхісонечныхдзёнды
МораРадасці.

Іван Жда но віч
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Пры све ча ная Пес ня ру вы-
ста ва бу дзе дэ ман стра вац ца 
на вя лі кім Кніж ным фо ру ме

Па традыцыі ў Мінску з 6
па10лютага2019годапройдзе
чарговая Мінская міжнародная
кніжная выставакірмаш.Сярод
іншыхпрэзентацый,імпрэз,аў
тографсесій—іадмысловаяпе
расоўнаявыстава“Завусяятоль
кіЯнкаКупала” (набеларускай
іанглійскаймовах).Арганізатар
яе — Дзяржаўны Літаратурны
музейЯнкіКупалы.“Мыведаем,
штоў2019годзеКраінай—Га
наровым госцем на беларускім
кніжным кірмашы будуць Злу
чаныяШтатыАмерыкі,—рас
казвае дырэктар Купалаўскага
музеяАленаЛяшковіч.—Віда
вочна,шырокабудзегучацьанг
лійскаямова.Тамумывырашылі
расказацьпратворчасцьнашага
класікаіпаанглійску.Магчыма,
і гасцям са Злучаных Штатаў
Амерыкі будзе цікава даведац
цапраповязінароднагапесняра
Беларусізамерыканскайтэмай.
ЯнкаКупалабыўдобразнаёмы
з амерыканскай літаратурай. У
аднымсасваіхпубліцыстычных
артыкулаўпісаўпрасваечытац
кія зацікаўленні творчасцюЭд
гараПо,УолтаУітмэна,Тэадора
ДрайзераіЭрнэстаХэмінгуэя”.

Таксама Купалаўскі музей
правядзеўчаскніжнайвыставы

кірмашу грамадскакультурную
акцыю“ЧытаемКупалуразам”,
учасякойбудуцьгучацьвершы
беларускага класіка на розных
мовахнародаўсвету.Учарговы
разбудзепрэзентаваныіадмыс
ловы зборнік Янкі Купалы “А
хто там ідзе?”намовах свету”,
дзе легендарны верш класіка
надрукаванына101мове.Маг
чыма,чытачыўбачацьіперавы
данне зборніка “Санеты” Янкі
Купалы—кнігі,дзебудуцьзме
шчанытворыславутагацыклаў
перакладзеболейякнадваццаць
моў.Надгэтымтворчымпраек

тамрупяццаўвыдавецтве“Мас
тацкаялітаратура”.Восьштона
гэтыконтпатлумачыўдырэктар
выдавецтва, паэт і літаратурны
крытык Алесь Бадак: “У свой
часкнігакупалаўскіхсанетаўна
мовахнародаўсвету,укладзеная
вядомымлітаратуразнаўцамВя
чаславамПятровічамРагойшам,
мелашырокірозгалас.Цяперда
ўжо добра вядомых перакладаў
дадаліся й перастварэнні “Са
нетаў”насербскую,чачэнскую,
чувашскую,кітайскуюдыіншыя
мовы. І праца над укладаннем
кнігіяшчэдоўжыцца.Хацелася

б у гэтым міжнародным твор
чым праекце аб’яднаць розныя
народы, розныя краіны, розныя
нацыянальныялітаратуры”.

Кас тусь Ла дуць ка

НА ПЯ РЭ ДАД НІ ПА ДЗЕІ

Ян ка Ку па ла на Мін скай кніж най вы ста ве

Су бот ні канцэрт у Клай пе дзе

У суботні снежаньскі вечар
Цэнтр нацыянальных культур
горадаКлайпедыўчарговыраз
адчыніў дзверы для ўсіх ахво
чых далучыцца да беларускай
культуры. Утульная зала цэнт
ра—перапоўнена,тутзаўсёды
рады нас бачыць: сяброўская
атмасфера, цёплыя й шчырыя
стасункі.Тутможамадпачыць,
пагаварыцьпабеларуску,атры
маць добрую параду ці дапа
могу. Прадстаўнікі розных на
цыянальнасцяў адгукнуліся на
запрашэнне наведаць канцэрт
“Усё,штопоўніланамсэрца...”,
зладжаныБеларускайсуполкай
“Крыніца” й прысвечаны Году
малойрадзімы.Імпрэзападара
вала слухачаммора станоўчых
эмоцый, прыемных успамінаў
аб Радзіме, гадах дзяцінства
ды юнацтва. І ўсім было што
ўспомніць, бо пакінулі ж мы
родныямясціны даўно, і спра
вы, межы, кіламетры заўжды
паміж намі й Бацькаўшчынай.
Дапамагліжнамзноўнаблізіц
ца да яе таленавітыя выканаў
цы,праякіхіраскажу.

ВалянцінаСнігур—салістка,
нязменнаякіраўніцафальклорна
гагуртабеларускайпесні“Купа
лінка” пры Беларускай суполцы
“Крыніца”городаКлайпедызмо
мантуягостварэння(кастрычнік
2005).Гуртнеразужостанавіў
ся лаўрэатам міжнародных кон
курсаў, паўдзельнічаў у розных
літоўскіхфестывалях ісвятах,у
другімФэсцемастацтваўбелару
саў свету ўМінску (2014). Гурт
запрашаюцьвыступацьурозныя
гарадыЛітвы,заяемежы.Атры

гадытамупаініцыятывеВалян
ціны,падяекіраўніцтвамітакса
ма пры беларускай суполцы го
рада ўзнік дзіцячы фальклорны
гурт“Верасок”.Ёнужо—дып
ламантМіжнароднагафальклор
нага фестывалю “Покровские
колокола”ўВільнюсе.Нетолькі
зашэрагзаслуглюбяцьклайпед
чане Валянціну Снігур — най
перш за яе сардэчнасць і шчы
расць,завялікіпрыродныталент.
Ведаю:нагарадскіх імпрэзахяе
выступу на сцэне гледачы чака
юцьзнецярпеннем.Імы,сябры
“Крыніцы”,некалькігадоўчака
ліяесольныканцэрт.Алеж—і
сціпласцьВалянціны,іклопаты,
жаданнезрабіцьусёякнайлепш
уносілі карэктывы ў планы. Ды
шчаслівывыпадакзвёўяенаад
ной сцэне з СяргеемШабадала
вым. Таленавіты выканаўца бе
ларускіх песень— зВісагінаса,
гэтабольшза400кмадКлайпе
ды. Пры падтрымцы, непасрэд
ным удзеле гэтага рознабакова
адаронагачалавекаіўдаўся,пры
поўныманшлагу,канцэртуКлай
педзе.А“маторам”,галоўнымар
ганізатарамімпрэзыстаўГанаро
выконсулБеларусіўКлайпедзе,
старшынясуполкі“Крыніца”Мі
калайЛогвін.

Зрадасцювіталімыўсябе
СяргеяШабадалава. Ён— са
ліст гурта “Світанак”, акты
віст БКЦ “Крок” з Вісагінаса,
член Кансультатыўнага савета
пасправахбеларусаў замежжа
прыМЗСБеларусі,сябраРады
Згуртавання беларускіх гра
мадскіхарганізацыйЛітвы.Ця
гам10гадоўСяргей—іаўтар

сцэнара, і рэжысёр, і вядучы
штогодняга “Свята беларускай
песні”: яго ладзіць ЗБГА Літ
вы.Ёнішматразовыўдзельнік,
вядучы свята “Купалле”. Хоць
апошніятрыгадыСяргейсоль
на выконвае беларускія песні,
алезастаеццайсалістамгурта
“Світанак”.Удзельнічаўумно
гіхміжнародныхфэстах,твор
чых сустрэчах, канцэртах у
Літве,Беларусі,памежныхкра
інах.ПесніаброднайБеларусі,
малой Радзіме, пра каханне, а
таксама жартоўныя песні, па
родыі, вершы, жарты—шмат
чагоёсцьуягорэпертуары.На
канцэрцекожнамунешталягла
насэрца.Сяргейасобнавылу
чыў песні на словы Станісла
ва Валодзькі, творчасць якога
ведаюцьмногія гурты й выка
наўцы Літвы. Прагучаў блок
песень на вершы беларускага
паэтазДаўгаўпілсаўвыканан
ніСяргеяйВалянціны:“Позірк

Еўфрасінні”, “Матулін пірог”,
“Чаромха”, “Рабіны”, “Сена
духмянае”,“Касцёрдлядваіх”,
пераклад на беларускую мову
песні “Галіна”. Сяргей плануе
запісаць кампактдыск песень
насловыСтаніславаВалодзькі,
зякімдаўноплённасупрацоў
нічае.

Канцэрт пачаўся ды скон
чыўся дуэтам таленавітых вы
канаўцаў.Напрыканцыімпрэзы
МікалайЛогвінпадзякаваўусім
прысутнымузалезаіхлюбоўі
цікавасцьдабеларускайкульту
ры,авыканаўцам—завыдатны
канцэрт. Мікалай Аляксеевіч
таксамаўручыўВалянцінеСні
гуріСяргеюШабадалавупадзя
кізапрацуйталенты,атаксама
сувенірынапамяцьпрацёплую
сустрэчу.

На тал ля Да мнен ка,
намесніцастаршыні
Беларускайсуполкі

“Крыніца”,г.Клайпеда

КНІЖНЫ СВЕТ

На шы ёсць і там 
сля ды
Пра даў жа ец ца вы дан не 
кніж най се рыі 
“Ад ра сы Бе ла ру сі ў све це”

Выдавецкі дом “Звязда” вы
даўтрыкнігісерыі“АдрасыБела
русіўсвеце”.Кожнызтамоўрас
казваепраповязізнашайкраінай
тыхцііншыхмесцаўнапланеце.
Першая кніга была прысвечана
беларускарасійскім стасункам.
Другая—расказвалапраўкраін
скіяадрасыбеларускайкультуры,
пранашыхземлякоўваУкраіне.

Запланаваныдавыданнячар
говыпраект.Гэтымразам“Адра
сы Беларусі ў свеце” прывядуць
насуцэнтральнаазіяцкіякраіны:
Казахстан, Кыргызстан, Таджы
кістан,Туркменістан,Узбекістан.
Пад адной вокладкай сабраны
нарысы, карэспандэнцыі, арты
кулы, якія расказваюць пра на
шыхземлякоў,штоўрознуюпа
рутрапіліўтыякраіны.Нарысы
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Бе
ларусіАлесяМарціновічарасказ
ваюцьпраАдамаСузіна,Адоль
фаЯнушкевіча,СымонаХурсіка,
Мікалая Пржавальскага, Аляк
сандра Ходзьку, якія вандравалі
ўЦэнтральнайАзіі,збіралісвед
чанні гісторыі, прыгожага пісь
менства, іншыя артэфакты, што
падкрэсліваюцьгоднасць і гонар
розныхнародаў.Укнізеёсцьтак
самазгадкіпраказахаў,кыргызаў,
таджыкаў, туркмен, узбекаў, якія
ўнеслі сваю долю працы ў раз
віццёстасункаўБеларусізіншы
мі краінамі. Чытач пазнаёміцца
з “беларускасцю” перакладчы
каў,пісьменнікаў,вучоныхАдзія
Шарыпава, Нурлана Аразаліна,
ТаўшанЭсэнавай,ГулрухсорСа
фіевай, Саліма Зарофшанфара,
Зульфіі...

Асобнаемесцаўвыданнізай
маюцьтворыбеларускіхпаэтаў,
прысвечаныядалёкімпрасторам
ды іх насельнікам: “Гаспадыня
Медэо”, “Джайляу” народнага
паэтаБеларусіРыгораБарадулі
на, “Гульсары (Чынгізу Айтма
таву)”,“СветлайпамяціМуміна
Канаата” Міколы Мятліцкага,
“Таджыкістан” Веры Вярбы,
вершыМаксімаТанка,Казіміра
Камейшы,ВольгіІпатавай...

Мі ко ла Берлеж

У кан цэр це, зла джа ным Бе ла рус кай су пол кай “Кры ні ца” ў го нар Го ду ма лой ра дзі мы, 
паў дзель ні ча лі та ле на ві тыя спе ва кі Ва лян ці на Сні гур і Сяр гей Ша ба да лаў

Мікалай Логвін (у цэнтры) дзякуе за выдатны канцэрт 
артыстам Валянціне Снігур і Сяргею Шабадалаву 

Ад рэ дак цыі.НасайцеКупалаўскагамузеяўінтэрнэцеперад
Новымгодамзмешчанабылацікаваяінфармацыя(зпрыгожымі
фотаздымкамі!)пратое,што14снежня2018годаўНацыяналь
ным кангрэсе Аргенціны адкрылася выстава “Завуся я толькі
ЯнкаКупала” зфондаўДзяржаўнага літаратурнагамузеяЯнкі
Купалы.Прайшлатаміўрачыстасцьпрэзентацыя,зладжанаясу
меснаКупалаўскіммузеемдыАмбасадайБеларусіўАргенціне.
“Наадкрыццёсабраласябольшзасточалавек!—паведамляюць
купалаўцымузейшчыкі.—ГучалівершыЯнкіКупалынамове
арыгінала і ў перакладзе на іспанскуюмову”.Шчыруюўдзяч
насць захавальнікі Купалаўскай спадчыны выказваюць Над
звычайнаму і Паўнамоцнаму Амбасадару Беларусі Уладзіміру
АстапенкуіКонсулуБеларусіПаўлуМіронаву—заўшанаванне
памяціПесняраўАргенціне.

Насайцежчытаем:15снежнявыстава“ЗавусяятолькіЯнка
Купала”прэзентаваласяіўклубесуайчыннікаў“ВиссарионБелин
ский”упрыгарадзеБуэнасАйрэса,СанМарцін.Утымклубе,што
вельміпарадавалагасцейзБеларусі,ёсцьзалаЯнкіКупалы.Там
прадстаўленыйматэрыялызДзяржаўнагаЛітаратурнагамузеяЯн
кіКупалы,штобыліперададзеныяшчэў2002годзе.“Цяпермы
перадаліўдарклубуадбіткіграфічныхработЯнкіРаманоўскага
іАрленаКашкурэвіча,—удакладняюцьмузейшчыкі.—Былоне
магчымабезхваляванняглядзецьіслухацьбеларускія,украінскія
дырускіяпеснійтанцыўвыкананнісамадзейныхартыстаў!Як
важна,штоянылюбяцьсваюгістарычнуюРадзімуіганараццаёй!
НашавыставаперададзенаўдарАмбасадзеБеларусіўАргенціне,
янапраедзепаўсёйкраінеібудзепаказанаўклубахдыяспары”.

Утых,хтоездзіўзаакіян—аназдымкахбачымідырэктара
КупалаўскагамузеяАленуЛяшковіч—засталісясамыяцёплыяй
шчымлівыяўражанніадсустрэчзбеларусаміАргенціны.

Алена Ляшковіч з юнымі беларусамі Аргенціны



5Голас Радзімы  панядзелак, 14 студзеня, 2019 5

Чытачы“ГоласуРадзімы”ве
даюць пра наш праект “Куфар
беларускіх скарбаў”, які пры
свячаўся 100годдзю Латвійскай
Рэспублікі. Летась у сярэдзіне
кастрычніка ў Цэнтры беларус
кайкультурыпрайшлафінальная
вечарынапраекта,тэмайяестаў
лён і льняныя палотны. На тых
вячоркахмыйзачынілікуфар,які
напаўнялі народнымі вырабамі
цягамгода,—іяныдэманстрава
лісянафэсце“Беларускікірмаш
уДаўгаўпілсе”.(Гл.:“Шматгало
саерэхазАйчыны”—ГР,№35,
14снежня2018г.—Рэд.)

Кожная імпрэза праекта
прыцягвала ўвагу да нейкага
аднаго з прадметаў, якія мож
на знайсці ў бабулінымкуфры.
І штомесяц у “Куфар беларус
кіх скарбаў”мы складвалі сак
ральныя аўтэнтычныя вырабы:
тканыя й вышытыя ручнікі,
плеценыя паясы, пашытыя на
цыянальныя касцюмы, абрусы,
кілімкі,ходнікі—усётое,што
называюць рукатворнай матэ
рыяльнайспадчынайбеларусаў.
Ітакпатрохімыпадышлідата
го,што лічыцца асновай асноў
беларускагапобытуйкультуры:
лёнуільняныхпалотнаў.

Многіябеларускіяпаэтыапя
валі лён. Гэта — сімвал нацыі,
брэндкраіны:кветкірасліныёсць
інаДзяржаўнымгербе.Льняная
тканіна трывала спалучана з ве

лізарнай беларускай культурай,
у тым ліку й вуснапаэтычнай,
песеннай творчасцю. З палатна
рабілі й нацыянальныя ўборы.
Толькі з лёну ткаліся беларускія
ручнікі,наякіхвышываўсяарна
мент.Злёнуйсённяшыюццаяк
нацыянальныястроі,такісучас
ныя адзенне і аксэсуары, лялькі,
ручнікі, пасцельная бялізна, ро
бяццадывановыядарожкі.

Заключную імпрэзу праекта
мы зладзілі як вячоркі, у аснове
былотэатральнаедзеянне.Вячор
кі,яквядома,былітрадыцыйнай
сезоннай формай правядзення
вольнага часу ў нашых продкаў.
Пачыналіся пасля заканчэння
летневосеньскіх палявых работ,
кульмінацыя ж прыходзілася на
паруда іпасляКаляд.Дзяўчаты
навячоркахспачаткушылі,пра

лі,вязалі,ціхаразмаўлялі,спявалі
працяглыяпесні, апотымнаста
ваўчасгульняўітанцаў.Восьіна
вячоркіўсельскуюхатусабраліся
нашыяжанчыны (гурт народнай
песні “Купалінка”), якія селі на
лаўкі ды за няспешнай гутаркай
вышывалі,вязалі,пралі,спяваю
чыбеларускіяпесні.АГаспады
ня(ГалінаСантоцкая)іГаспадар
(Віталь Міхайлоўскі) разыгралі
гумарыстычнуюпастаноўку,згу
лялі з гасцямі ў пацешную даў
нюю беларускую гульню “Кана
пелькі”.

У той вечар усё ў нас было
прысвечана Яго Вялікасці Лё
ну.Вядучаявечарыны,кіраўніца
ЦБКЖаннаРаманоўскаядастала
зкуфравялікіскрутак(ягоназы
валі сувой) ільнянога палатна і
распавяла прашматлікія, праца
ёмкія этапы стварэння палатна.
Колькі ўсяго трэба зрабіць, каб
з маленькага льнянога насення
ўрэшцеатрымацьбагатае іпры
гожаепалатно!Зякогабеларускія
дзяўчаты,жанчынышылімногія
неабходныя ў жыцці рэчы, без

якоганемаглі абысцісяўпобы
це. Спадарыня Жанна паказала
прадметыпрацы, якімі карыста
лісянашыпродкі,кабапрацаваць
лён:церніцу,грэбень,шчоткі,ве
рацяно, трапло. Распавялашмат
цікавагаправытворчасцьлёну—
тымсялянезаймалісяўБеларусі
састаражытныхчасоў.Іяшчэда
сталавядучаязкуфрапатаемныя
ікаштоўныяскарбы:упрыгожан
нідымаленьківузельчыксаста
радаўніміграшыма.

Казкабыль пра лён, пачутая
ад бабулі, жартоўныя народныя
песнійпрыказкіГаспадыні,вер
шый загадкі адпаэтаСтанісла
ва Валодзькі, зухаватая полька
Матлёт ад танцавальнага гурта
“Лянок”...Потымяшчэсцэнічна
абыгранаяпесня“Пасеялідзеўкі
лён”увыкананнівакальнагагур
та “Пралескі”, знакамітая пес
ня“Сінілён”(яехараваякапэла
“Спадчына”спяваланабеларус
кай,рускай ілатышскаймовах),
займальныаповедіверш,атакса
маакапэльнаяпесняадсябровак
суполкі “Уздым” Яўгеніі Гуляе
вайіЗінаідыСіліні.Потымбылі
вершыпралён, з душойпрачы
таныяТэрэзайПаўлавай,Ліліяй
Воранавай, Марыяй Памецькай,
ІнэсайКазлоўскай,ІнайВалюш
кай...Увеськалейдаскопзяркіхі
цікавыхнумароўгледачыўспры
малізнепадробнайцікавасцю.

Лагічнае завяршэнне праект
“Куфарбеларускіхскарбаў”меў
навышэйзгаданым“Беларускім
кірмашы”. Дарэчы, з макулінак
кожнай імпрэзы праекта скла
дзенабылаўсяасновагалакан
цэрта.ІмыўжоствараемуЦБК
цікавуюэкспазіцыю“Беларуская
хатка”— з падораных нашымі
сябраміэкспанатаў.Тоякбудзе
це ў Даўгаўпілсе — заходзьце
навул.Алеяс,681A:унасёсць
на што паглядзець. Запрашаем
усіх,кагоцікавіцьбагатаябела
руская гісторыя й культура, яе
матэрыяльнаяінематэрыяльная
спадчына,наведацьімпрэзыБе
ларускагадома.

Ма рыя Па мець ка

Прыгожымі атрымаліся фінальныя вячоркі праекта “Ку фар бе ла рус кіх скар баў” 
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ВЕСТКІ З ДАЎГАЎПІЛСА
СПАДЧЫНА

Лён кла дзец ца ў лё су па лат но

Пад пі са на Да мо ва аб  
су пра цоў ніц тве па між  
Даў гаў піл скім цэнт рам  
бе ла рус кай куль ту ры і Ві цеб скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ там 
імя Пят ра Ма шэ ра ва

Заўважана: кола сяброў пашыраецца
ў таго, хто самумее сябраваць.Да таго
ж,каліразмоваідзепрасяброўстваміж
розныміарганізацыямі,дызрозныхкра
ін,важнасваенамерызамацоўвацьадпа
веднымідамовамі.Дзелячаго?Мынераз
пераконваліся:тадызначнапрасцейвы
рашацьрозныяарганізацыйныяпытанні,
каліёсцьнагодадлясустрэчысяброў.

Напрыканцы мінулага года яшчэ
адзін сяброўскі адрас з’явіўся ў бела
русаў Даўгаўпілса. У лістападзе ў Ві
цебскім дзяржуніверсітэце імя Пятра
МашэравапабывалідырэктаркаЦэнтра
беларускай культуры, старшыня супол
кі “Уздым”Жанна Раманоўская і сябар
СаюзапісьменнікаўБеларусіСтаніслаў
Валодзька.ТамбылазаключанаДамова
абсупрацоўніцтвепаміжДаўгаўпілскім

цэнтрам беларускай культуры і Віцеб
скімдзяржуніверсітэтам,якуюпадпісалі
ЖаннаРаманоўскаяірэктаруніверсітэта
АляксейЯгораў.Затымпрайшласустрэ
ча са студэнтамі й выкладчыкамі філа
лагічнагафакультэта:спадарыняЖанна
прэзентавалаработуЦБКі“Уздыма”,а
спадарСтаніслаўчытаў свае вершы. Іх
чыталі,дарэчы,таксамайстудэнты.Ці
кавымбылойзнаёмствагасцейзунівер
сітэцкімЛітаратурныммузеем.

Разамзсувенірамігосціатрымаліў
падарунакзборнік“Літаратурныяўзае
масувязі Віцебшчыны йЛатгаліі”, вы
дадзены ў гэтай вну. Ушэрагу іншых
навуковых работ у ім ёсць артыкулы
ВольгіРусілкі“Літаратурныяўзаемасу
вязіВіцебскайДаўгаўпілсаўХХ—ХХІ
стагоддзях” і “Творчасць латгальскага
паэта Аляксея Салаўёва”, Ванды Ба
роўкі“Геапаэтыкаўтворчасціпісьмен
нікаўВіцебшчыныйЛатгалііўдругой
паловеХХ—пачаткуХХІстагоддзя”і
“ТворчасцьВіктараВальтараібеларус
каякласікапачаткуХХстагоддзя”,Іры

ныСаматой “БеларусЛатгаліі: творчы
партрэт Станіслава Валодзькі”, Вольгі
Лапацінскай “Пастаноўка п’ есы Яна

Райніса “Ветрык, вей!”: параўнальны
аспект”.

Ма рыя Памецька

Наш ся бар — уні вер сі тэт
КАРЫСНЫ ДОСВЕД

У “Ку фар бе ла рус кіх скар баў”, што збі ра лі ў Даў гаў піл се, па кла лі льня ное па лат но

Дэлегацыя беларусаў з Даўгаўпілса ў Віцебскім дзяржуніверсітэце

МЕР КА ВАН НЕ
Я — за га зе ту дру ка ва ную!

Мінулайвосенню,ведаю,уактывістаўбеларускіхсуполакдыяспарыпыталіся:ціпа
трэбнаянамбудзенадалейгазета“ГоласРадзімы”ўдрукаванымварыянце?Цяпермногім
даступныінтэрнэт—томожадастатковаразмяшчацьгазетунасайце,рассылацьусуполкі
нумарыўэлектроннымфармаце?

Безумоўна,шматхточытае газетуў інтэрнэце. Імы,беларусыўДаўгаўпілсе, гэтай
зручнасцюахвотнакарыстаемся.ЗастаемсяактыўныміінтэрнэтчытачамігазетызБаць
каўшчыны.Вельмічакаемкожнынумар“ГоласуРадзімы”!Іспрыяемпашырэнню:ПДФ
варыянткожнаганумарарассылаемнаэлектронныяпаштовыяскрынкісябрам,якіясталі
актыўнымікарыстальнікамісусветнайсеткі.

Алеяшчэбольш,чым“ГР”уінтэрнэце,мычакаемпаштальёназдрукаванымінумара
мі“ГоласуРадзімы”.ЯнынампахнуцьРадзімай!Іх,аддрукаваныяўколеры,нацудоўнай
паперы,такпрыемнабрацьурукі.Гэтаж,дарэчы,вельміпрацуенаіміджБеларусі!Унас
ёсцьпадшыўкізашматгадоў.СвежыягазетныястаронківывешваемнаДошкуаб’яў.Іёсць
завядзёнка:пагазетнымнумарыдаёмтымсябрам,праякіхнапісанаўчарговайпубліка
цыі.Мяркую,трэбаўсёж,прымаючырашэнне—быцьцінебыцьпапяровайверсіі“ГР”
—улічваць:большаяколькасцьактывістаўдыяспар—людзісталагаўзросту,закулярамі...
Далёканеўсеўінтэрнэце“сядзяць”.Астаноўчыхэмоцыйунасбольшадчытаннягазетына
паперы.Тамуя—загазетудрукаваную,высокайпаліграфічнайякасці,якуюможнаўзяць
урукідыўважліва,доўга,зцікавасцючытаць.Дацьіншаму.Ізберагчы—надоўгіягады:
длясябе,длянашчадкаў.

Жан на Ра ма ноў ская,г.Даўгаўпілс
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Спад чын насць
Я,можа,іневартытаго,каб

гукацьдумкі,шукаючыўшляху
сваім—удалечыні адБацькаў
шчыны—нейкаесабеапраўдан
не.Дыжыццё—адно,інекаліж
трэбавыгаварыцца.

Вельмітужлівамнечасамбы
ваеўсённяшнімпобыце.Таяра
ніцасветлая,зпалескагадзяцін
ства,даўнознікла—нібысіняя
птушка незабыўная, калыхнуў
шы ў нябёсах вясёлкавым кры
лом.Анезніклавясёлка,якуюў
дзяцінстве ўпершыню пабачыў.
Яе згадваю, калі навокал мяне
штосьці вельмі маркотнае адчу
ваецца. І трывога, як тая рысь,
крадзецца ў маім Заказніку: мя
генька,бязгучна...Дысэрца—не
футра:кожныяекіпцюрыкадчу
ваебалюча.Навоштамнетыяту
гадымаркота,навоштатрывога?
Алежпакульжывы—немагуне
пазіраці,немагунеадчуваці.

Там, на палескім балоце, я
хацеў сюды: у сваюбудучыню.
ЦяпержазваколіцДона—імк
нусяўсёйдушойтуды,дзерэчка
Лань яшчэ русалкаю лясною, з
лотаццюкветкамі ў космах зя
лёныхводарасцяў,ціхасплывае
міжлазнякуйкрушыны,бярозі
алешын.Эх, няма цяпер толькі
тыхбярозіалешын,аЛаньужой
нерусалкалясная—уполікана
вапрамая.Іадяедзявочайпры
гажосцінезасталосяйрэшткаў.

“Дзе ж ты, казачны край
мой?”—парываеццасэрцагук
нуць. Толькі казкі ў дзяцінстве
маімзасталіся,адзяцінстватой
кошыклазовы—моўлесека
лісьцізгубіў?..Алеж,наперакор
цемрыву,ідуядасвятла.Ісветлы
абразокмаёйцудоўнайРадзімы
ніколінезнікне,пакульназям
ліёсцьбеларусы:дзебніжылі
мы.Бопаўсюльзнамі—наша
спадчыннасць. Усюды родных
мне людзей магу пазнаць па
светлым і спагадлівым позірку,
аяшчэ—пасціпласціпрырод
най, працавітасці. Тая спадчы
набеларускасціўнасукрыві,у
душы,урозуме...Яквекавечная
ахова нам у свеце, пранізаным
халодныміскразнякамітрывог.

Ку жа лё вы руч нік
Мая любая Радзіма! Ты, як

матуля,выпесціла,узгадава
ламянеўнялёгкуюдляцябе
пасляваенную гадзіну. Род
наеПалессеназаўсёдыўду
шызберагаю—зверасковай
дрымотай яго,журавіннымі
коўдрамі, незабыўным дух
мяным настоем сунічных
палян.Ах,якхочаццачасам
дадому!Дзесьцітам,напоў
нач, пад знаёмым каўшом
Вялікай Мядзведзіцы мой
позіркблукаепанебе:шукае
зорку дзяцінства, юнацтва
майго.

Ніколі не забыць мне тых
росных ранкаў. Тамна поплаве,
пасвітанніразгортваліжанчыны
доўгіяшэрыяпалотны:кабстана
віліся яныпад сонечныміпром
нямі, пад бялёсымі траўнымі
росамібелымійпрыгожымі.Цу
доўнайякасцюяшчэаднойвало
даюць палатняныя “сцежкі”: як
тыяабярэгі,дорацьнамцяплосо
нейкайматуліныхрук.Ікожны,
хто апранаематуліну светлавы
шываную кашулю, хто ўціраец
цаўраннібелізноюпахучаютых

ручнікоў—празкужалёвыяніці
таемныяповязізродам,народам,
радзімайзямліцаюладзіць.

Заўсёды хвалююся трохі, як
бачу ў крамах ільняныя ручнікі.
Альбо з каляровымі кветкамі аб
русы.Мнехочацца іхне тоешто
купіць—хоцьбыпатрымацьуру
ках,памацацьіхжасткаватую,але
жвельмізнаёмуюфактуру.Іадра
зу: нешта цёплае і радзімае нібы
светлаюхваляйуздымаеццаўмя
неўнутры.Аможагэтавытворыз
тых паплавоў майго дзяцінства?..
Хацяж ведаю,што цяпер—ма
шыныўсюды,іпалатнобялюткае
ствараеццаўжонетак.Алежсу
вязь—празпамяцьдалоняў,праз
кужалёвыяніці—зрадзімайзям
лёй,белыміросамі,зранішнімсо
нейкамзаўсёдыпаднаўляецца.Ія
купляютойабрусціручнік—як
здзяцінствадзівоснуюзгадку,каб
асвечвалахатучасцінкажываяма
ёйлюбайстаронкі.

“Здобрымранкам!”—кажу
яштодзённа,каліўрукібяругэ
тысветлыручніккужалёвы.

Крыж
З дзяцінства помніцца: на ся

ле —такунашайвёсцыназываўся
цэнтр—пры скрыжаванні галоў
ных вуліц стаяў высокі драўляны
крыж.Ёнбыўапаясанымноствам
палатняных ручнікоў з хрысці
янскай сімволікай. Мы, вясковыя
хлапчукі, у нейкіх сваіх гульнях
насілісяпаблізу,нібыйнезаўважа
ючытойзвычныдлявокакрыж.А

ён,абветраны,пацямнелыаддаж
джоўісонечныхпромняў,стаяў—
як былінны старац, і матылялася
ўягонаветрыбялёсаяпалатняная
“барада”.Намніхтоніколінерас
казваў:хтоягоікалітампаставіў,
з якое патрэбы. Але ж таямнічае
нештадлянашагадзіцячагарозуму
былоўтымпростымвырабе.Чаму
ёнстаіцьпраматут,уцэнтрысяла?
Можа,гэтанеякзвязаназнейкімі
трагічныміпадзеяміваеннагаліха
лецця?Мы,дзеці,тоетакінеўве

далі.У тыя суровыя гадзіныйне
прынятабылопытаццаўдарослых
пранештапатаемнае,адрывацьіх
адштодзённыхспраў.Ранастана
вілісядарослымідзецінашагачасу
—убацькавыхкерзавыхчобатах,у
паношаныхдадзіраккуфайках.

Анядаўна,раптоўнадляся
бе, я зрабіўневялічкае адкрыц
цё. Аказваецца, вуліцы сяла
ў сваім плане, па баках свету,
скрыжоўваліся з галоўнай вулі
цайтак,штонагадваліўсеразам
праваслаўныкрыж.Галоўнаяву
ліцапраляглааднізутагокрыжа
назаходзе,дземясціныбыліба
лотныяйназывалісяЧарцеж,на
ўсход.Вяршынякрыжазягопе
ракрэсцем—насамайвысокай
мясціне, якую называлі Гарой.
Азаёйужобыловозера.Япалі
чыў:гэтаневыпадкова,івельмі
сімвалічна.Бойтоевозера,над
такім геадэзічным “крыжам”,
было як неба: у ім люструюц
ца белыя аблокі.Пэўна, буслы,
прылятаючы штогод у нашыя
мясціны,такімвялікімкрыжам,
знебамнавяршыні,бачылівёс
кузвышыні.

Мы,дзеці,усебыліроўныяпе
радбудучыняйнагэтыхвясковых
вулачках. А мінулае, вайна былі
вельмі блізка, нагадвалі ўсюды
сваімі смяротнымі слядамі. Да
рослыя імкнуліся пра мінулае не
думаць. Як вандроўнік збягае ад
гіблаймясціны,так ілюдсасва
імідобрымімарамі—кіруеццаў
будучыню,падалейадгора,бяды

істрат.Месцамдіцячыхгуль
няў была невялікая плошча
на Гары, дзе й стаяў крыж.
НібыдобрыГасподнівартаў
нік, ён ахоўваў нас і нашае
ціхае шматклапотнае жыццё
ад розных непрыемнасцяў.
Амы,вераб’інаеплемя,дзе
ці пасляваенных 50х, ужо
ў 70я разляталіся хто куды.
Мывырасліпадкрыжамна
шагадзяцінства,ідалейкож
ны ўжо нёс жыццёвы свой
крыж—хтоякмог.Напоўне
ныявятраміюнацтва,мыўжо

адчувалісябешчаслівымі,боне
ведалі, якая будучыня чакае нас.
Незнаёмыяшляхі, далёкія мясці
ны й гарады... І ў мяне ўжо быў
горад мары. Пра РастоўнаДоне
частарасказваламаямаці,богэты
горадбыўнекалі горадамяедзя
цінства іюнацтва.Праўда, прай
шлі яны ў дзіцячым доме, бо яе
маціранапакінуласвет,абацькаў
тыягадыбыўкадравымваенным.

Неразнасенакосеяпразша
патлівуюлістотудрэў,балотнага
кустоўя ўглядаўся ў паўднёвае

неба,падякім,ведаў,жыветой
цудоўны горад.Прыцягвала та
ямнічаядалеч, іўбалотныхмі
ражах нібыта бачыліся абрысы
яго.Там,пэўнаж,усёнетак,як
набалоце...Маямаленькаямара
заўсёдымнедапамагалаўцяж
кія хвіліны. Вечарам, кінуўшы
позіркнапоўдзень,ярадаваўся,
штобачутыяжзоркі,штойжы
харыгорада,ітоезбліжаламяне
зімі.Алесялянскаежыццёзяго
суровайрэальнасцюмоцнатры
маламянепрысабе.Мы,агаль
цы, нароўні з дарослымі неслі
ўжо—кожнысвойкрыж.

Толькізгадаміяспазнаўса
праўдныкоштпарыпадназваю
дзяцінства. Хоць і трохі пакут

лівайдынясытнайбылатаяпа
ра, ды ўсё роўна— цудоўнаю.
Ботамябыўчыстым,светлым,
яккажуць,душойіцелам.Інёс
невялікі свойкрыжыксашчас
лівымімараміпрасветлую,леп
шуюбудучыню.Дыхтожведаў,
якіяспакусыўтойбудучыніўжо
чакалінас,якчакаездабычухіт
ры драпежнік, стаіўшыся ў за
раслях.Аяныжчакалінас,га
товыя накінуцца на даверлівых
вясковыхпрастачкоў.

У школе, помню, вучылі нас
упершуючаргу—атэізму.Хаця
паўсюль вакол нас былі абразы,
былівернікі.Томыверылі—іне
верылі,бошматчагонеразумелі.
Усё змяшаласяўвясковымсвеце
з новымі парадкаміпавевамі. Да
народных,прадаўніхстараславян
скіхіхрысціянскіхсвятаўдадалі
ся—савецкія.Новаеістароечас
тасупярэчылааднодругому.Таму
ўшколебылодлянасадножыццё,
дома—другое,анасяле—ужо
нашынскае,дзіцячае.Нашыгуль
нібылі,вядомаж,большваенныя.
Хаця, помню, было вельмі ня

простадзяліццанасваіхічужых.
Мы знаходзілі ў лясах зямлянкі,
бліндажы, нямала розных ваен
ныхрэчаў,утымлікуйсмяротна
небяспечных.Алеж—Боглітас
цівы,іўшколенасдобравучылі.

Што найбольш яднала лю
дзей у цяжкім ваенным ліха
лецці? Народ і дзяржава, хоць
яны й спрадвечныя антыподы,
як тыя перакладзіны крыжа, у
цяжкуюдляіхпару,аказаўшы
сяўпастцыаднойвялікайбяды,
стойкаразамнеслісвойадзіны
крыж.Перакрэсцекрыжабыло
тыммесцам,дзеядналісяіхнад
зеі,справы.Цяпержадлямяне
крыж ёсць сімвал планетарнай
канструкцыі: зямногапрастору
йнашайбытнасціназямлі.Мы,
вядома ж, прывязаны да гэтай
“канструкцыі”жыццёвайпупа
вінай.Крыж—паяднанневер
тыкалійгарызанталі,якзямных
арыенціраў.Мынеможамжыць
інакш, як “на крыжы”, бо такі
нашфізічнылёс.Вертыкаль—
галоўныарыенцір,азначаекіру
нак руху ўверх (узыходжанне)
ці то ўніз (сыходжанне).Пада
ецца мне, ніякія іншыя ўмоў
насці не адолеюць прыродныя
інстынктыжыццёвагавыяўлен
ня. Але— каму ўверх, а каму
ўніз? Вечнае пытанне. Кажуць
нават, што ў жыцці многае
прадвызначана,ды,хочаццаве
рыць,штоймысваімразумен
нем,характарам,дзейнасцю(ці

бяздзейнасцю...) нешта можам
выяўляць, карэктаваць у сваім
лёсе. Гарызанталь крыжа, як і
лінія гарызонту, дзеліць нашу
сутнасць на дзве часткі. Верх
няя частка, мяркую, сімвалізуе
ўсёнябеснае,узвышанаеўнас,
утымлікуйгалаўнымозгзін
тэлектам,аніжняяадгарызонту
частка—зямное.

Такіямаедумкінагэтыконт.
Зрэшты,урозныхаўтараў,філа
софскіхшколах,рэлігіяхпароз
наму прачытваецца сімволіка
крыжа.Мнежблізкаемеркаван
не,штотыянашыарыенцірына
зямлі—гэтайсімвалічныявек
тарынапрамкаў развіцця духоў
най,фізічнай,біялагічнайсфераў
нашага быцця. Так што, пэўна,
зусімне выпадкова крыж— га
лоўны сімвал розных рэлігій. Я
жнесумняваюся:усё,штоязмог
зрабіць і выявіць у сваім жыц
ці—гэта“разгорткаўчасейпра
сторы” таго імгнення, калі я, ад
нараджэння,атрымаўсвойкрыж.
Якінясупажыцційпагэтычас.

Уладзімір Банцэвіч

Зярняткі майго лёсу

Уладзімір Банцэвіч разам з юнымі мастакамі-выхаванцамі ўрачыста дорыць мазаічны 
партрэт атамана Платава ў калекцыю Мірскага замка. 11 ліпеня 2018 года.

“Здымак ля роднай хаты. Я пакінуў яе, пайшоў у людзі ў 
1967 годзе. Ужо няма на свеце бацькоў, брата. І мне часам 
вельмі балюча, калі здаецца: здрадзіў я тады хаце, у якой 

вырас. У 2017-м у канцы жніўня ў яе заходзіў. Там жыве мая 
равесніца: разам у школу хадзілі. То на душы паспакайнела, 

бо хата – не пакінута, з гаспадарамі”. 

Уладзімір Банцэвіч. “Мая Беларусь”.
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“Калядкі ля помніка Адаму Міцке
вічу”— назвалі сустрэчу ў скверы, які
носіцьімяпаэта,дзяржаўныяікультур
ныядзеячы,польскія дыпламаты,прад
стаўнікі польскайдыяспарыўБеларусі,
каталіцкіявернікі.Традыцыямаліццаза
земляка,спявацьпеснійчытацьяговер
шыўзніклаў2003годзе,каліўМінскупа
ініцыятывепольскайдыяспарыбыўуста
ляваныбронзавыпомнікбеларускамуй
польскамупаэту—гэтанаГарадскімВа
ле,непадалёкадскрыжаваннявуліцНя
мігайРаманаўскаяСлабада.

СвятойімшойукасцёлесвятыхСымо
наіАлены(Чырвонымкасцёле)распача
лосяўшанаванневыбітногабеларуса.Пас
лялітургііпрацэсіяначалезпробашчам
ксяндзомУладзіславамЗавальнюкомзру
жамі ў руках і каляднымі спевамі рушы
ла да помнікаПаэту.На імпрэзе каталікі
дзяліліся з усімі аплаткамі, пасвенчаным
хлебам.Святарперакананы:калічалавека
сустракаюцьзхлебам,ёнможаспадзявац
ца,штотам—ягобратыйсёстры.Гучалі
святочныяспевы,якіянеслірадасцьісупа
койусэрцы,верніківіншаваліпрысутных
знадыходзячымсвятамнараджэнняЕзуса.

Будучыпаэт,яквядома,нарадзіўсяў
вілігійны вечар 24 снежня, напярэдадні
святаБожаганараджэння,у1798годзеў
фальваркуЗавоссеНаваградскагапавета
(цяперБаранавіцкіраён).Быўахрышча
ны 2 лютага 1799 года ў наваградскім
фарнымкасцёлеПерамяненняПана,дзе
ёсцьцудатворны абразМаціБожайНа
ваградскай, і з’яўляўся каталіком. Таму
беларускіякаталікінебезгонаруўгэты

дзеньпыталіся:“ЦіжнецудучыніўБог,
каліпадарыўсветувялікі талентАдама
Міцкевіча?”

Анапярэдаднісвяткавання220гадовага
юбілеюпаэтаягоцяперашніяземлякізНа
вагрудкапазапрашэнніпарафіісвятыхСы
монаіАлены16снежнягасцяваліўМінску,
паўдзельнічалі ў вечарыне “Адамаў шлях
пад вечным небам”. Гэта былі гурткоўцы,
штовывучаюцьпольскуюмовуйкультуру
пры касцёле святога Міхала Арханёла —
гурткудвагады,створаныёнпаініцыятыве
пробашчаксяндзаЮрыяЖэгарына.Высту
поўцызрабіліспектакльпаматывахтвораў
Адама Міцкевіча “Дзень добры”, баладаў
“Свіцязь” і “Вяртанне таты”. На польскай
мовебыўпастаўленыспектакльмініяцюра

“Рowrot taty”. Напрыканцы гурткоўцы чы
таліпароляхбаладуМіцкевіча“Люблюя”
на беларускай, рускай дыпольскаймовах.
Сюжэтразварочваеццаўродныхдляпаэта
мясцінах:Наваградчына,лявёскіРутка.

Вядомыпісьменнік,дзяржаўныдзеяч
АнатольБутэвічупэўнены:такіяКалядныя
спатканні вельмі патрэбныя.Ён звярнуў
увагупрыхільнікаўтворчасціпаэтанавы
сілкіпробашчаЧырвонагакасцёлаксяндза
УладзіславаЗавальнюка,дзякуючыякому
ўсталяваласятрадыцыяштогодсустракац
цаляпомнікаАдамуМіцкевічу.Анатоль
Іванавічрасказаў,як,працуючынадсваёй
кніжкайпрагісторыюМірскагазамка,зра
зумеў:менавітажёнапісаныўзнакамітым
творыАдамаМіцкевіча “ПанТадэвуш”.

АпісаласяпаэмаўПарыжы.Паэтдумаў
прародныямясціныйдалёкаадРадзімы.

Жыцьдалёкаадроднагакраю,быць
выгнаннікампрыйшлосяАдаму, вядома
ж,непасваёйволі. Інтэрнэтпадказвае:
у кастрычніку 1824га па раздзьмутай
“Справефіламатаў” (гуртокпатрыятыч
наймоладзі) ёнбыўвысланы з тэрыто
рыіЛітвы, у склад якой тадыўваходзіў
і Наваградак. У выгнанні паэт жыў у
СанктПецярбурзе, Адэсе, Еўпаторыі,
Сцяблёва,Харкаве,Маскве.Умаі1829
гаёнвыехаўзСанктПецярбургазамяжу,
іжыўтадыўГерманіі,Швейцарыі,Італіі
дыФранцыі.Дрэздэн,Парыж,Лазана—
гарады, дзе ў эміграцыіАдамМіцкевіч
займаўсяпубліцыстыкай,чытаўлекцыі:
да 1840 года выкладаў антычную літа
ратуруўЛазане,затымстаўпрафесарам
кафедры славянскіх літаратур у Калеж
дэФранс.ПамёрёнуСтамбуле,кудыпа
ехаўу1855годзе.У1890мпрахМіцке
вічабыўперавезенызПарыжаўКракаў
іперазахаваныўсаркафагуўВавельскім
кафедральнымсаборы.

УПольшчыАдамМіцкевіч лічыцца
адным з трох вялікіх паэтаў эпохі ра
мантызму:побачзЮліушамСлавацкімі
ЗыгмунтамКрасінскім.Сённявідавочна,
штойнабеларускуюлітаратуруXІXста
годдзяёнтаксамааказаўвялікіўплыў.

ВыступоўцыляпомнікаАдамуМіцке
вічугаварылі,штоўнашыднівартадумаць
непратое,даякойнацыянальнасціаднесці
песнярабеларускайзямлі,апратое,што
ёнзрабіўнакарысцьроднагакраю.

Ган на Ла гун

Да Паэ та — з чыр во ны мі ру жа мі
24 снеж ня ў Мін ску ўша на ва лі па мяць вя лі ка га сы на бе ла рус кай зям лі Ада ма Міц ке ві ча

Бе ла ру сы Еў па то рыі  
ўша на ва лі па мяць 
пра Ада ма Міц ке ві ча, 
які бы ваў у ста ра жыт ным 
го ра дзе ў 1825 го дзе

Актывісты мясцовай Бела
рускай нацыянальнакультурнай
аўтаноміі “Крым — Беларусь”
24снежняўшанаваліпамяцьпра

Адама Міцкевіча. Спачатку мы
ўсклалі кветкі да мемарыяльнай
дошкі,штонадомепавул.Караім
скай,53.Дошканагадвае:у1825
годзевялікіпаэтбыўунашымго
радзе.ЗатымубібліятэцыімяЛесі
Украінкімыправяліімпрэзу,пры
свечаную 220м угодкам паэта.
Глядзеліфільмнабеларускаймо
ве“Нарадзіўсяялітвінам”(Белві
дэацэнтр,2006),дзеёсцьаповеді
праАдамаМіцкевіча,пабеларус
кугучалійвершыпаэта.

Варта яшчэ нагадаць: у сяб
роў суполкі цяпер ёсць трады
цыя:праводзіцьгасцейзБеларусі
(яктворчыягурты,такіасобных)
па турмаршруце “Малы Еруса
лім” і ля дома №53 на Караім

скай распавядаць пра жыццё і
творчасцьнашагаземлякаАдама
Міцкевіча. Летась я запрашала
ў Еўпаторыю пагасцяваць узор
ны вакальны гурт “Чиполлино”
зМазыра(Гомельскаявобласць),
якімкіруеКлаўдзіяПуш.Дарэчы,
іяж—таксамародамзГомель
шчыны. Гэты калектыў — лаў

рэат і дыпламант міжнародных
конкурсаў іфэстаў.Правяладля
гасцейэкскурсіюпагорадзе,рас
казалапраАдамаМіцкевіча.Вя
домаж,уюныхбеларускіхсяб
роўбыўвыдатнынастрой,весела
блішчалівочы—іяпрапанавала
ім паспяваць беларускія песні.
Адгукнуліся, дружна ўступілі ў
шматгалосыхор.Праспяваліад
нупесню,потымяшчэ.Гэтабы
лотакздорава!Бопесніжгучалі
вельмізладжана,датагож—бе
ларускіянародныя.Такілірычны
экспромт, мяркую, ацаніў бы й
самАдамМіцкевіч!Аўнашым
часе сабраліся вакол гледачы:
слухаліўзахапленні,прытанцоў
валі,апладзіравалі.

Адам Міцкевіч, як вядома,
нарадзіўся паблізу Наваград
ка, быў ахрышчаны, дзіцячыя
гадыправёўутымгорадзе.Пі
саўтворы—напольскаймове,
аднак знакамітая паэма “Пан
Тадэвуш” пачынаецца слова
мі “О Lіtwo!Ojczyznomoja...”,
што ў перакладзе азначае: “О,
Літва! Мая Айчына...” І мы ж
ведаем:Літвоюўтойчасназы
валасяякразгістарычнаячастка
Беларусі— тэрыторыі падНа
ваградкам. У 1824м распачы
наўся ягоны шлях выгнанніка.
У1825мпаэтнаведаўпаўвост
раўКрым.УЕўпаторыіагледзеў
караімскія кенасы, дзе гутарыў
са старэйшым газзанам Іосі
фамСаламонамЛуцкім. (Кена
са — малітоўны дом караімаў
ва Усходняй Еўропе. Кенасамі
называюць і караімскія храмы
ўЕўпаторыі.Акараімамінася
рэднявечным усходзе называлі
цюрак і крымскіх візантыйцаў,
якія вырашылі вызнаваць юда
ізм.Газзан—караімскісвятар,
які праводзіць набажэнствы ў
кенасе.—Рэд.)

Гасцяваўпаэт і ўдоме еўпа
тарыйскага гарадскога галавы
й кіраўніка крымскіх караімаў
ХаджыагаБабовіча—якразна
тымдомеіўстаноўленамемары
яльнаядошка.ДлягасцейзМа
зырапрачыталаянабеларускай
мовесанет“Выглядгорсастэпаў
Казлова”АдамаМіцкевіча—ён
пятыўцыкле,напісаныпасляна
ведванняЕўпаторыі.(Гэтысанет
у перакладзе УладзіміраМархе
ля друкаваў часопіс “Наша Ве
ра”(№4,2008),ёсцьуінтэрнэце:

http://medіa.catholіc.by/nv/n46/
art13.htm—Рэд.)Распавялапра
знаходжаннепаэтаўКрыме,міц
кевічавы“Крымскіясанеты”:гэ
та18лірычныхвершаў.Восьтак
паэзіяАдамаМіцкевіча,беларус
кіяпеснідынашысяброўскіяста
сункі з землякамімазыранамі й
перакінулімастокдружбыпаміж
народамі.Асяродудзельнікаўім
правізаванагаканцэртубылібела
русы,украінцы,рускія,крымскія
татары.

Цяперярыхтуюновынумар
часопіса,якіраскажапражыц
цё, дзейнасць беларусаў, якія ў
розныягадыгасцявалійжыліў
Крыме, пра іх творчасці. Мяр
куюадкрыцьнумарпублікацы
яйправялікагасынабеларускай
зямлі, класіка сусветнай літа
ратурыАдамаМіцкевіча, якога
ўшаноўваюць і беларусы Кры
ма,горадаЕўпаторыя.

І яшчэ трохі — пра повязь
часоў.Усуполцы“Крым—Бе

ларусь” зберагаецца ксерако
пія каштоўнай кнігі “Крымъ
въ русской поэзіи. Сборникъ
стихотвореній”. Зборнік склаў
вялікібеларусАрсеньМаркевіч,
якіжыўіпрацаваўуКрыме,кні
гавыйшлаўСімферопаліў1897
годзе. У прадмове да зборніка
ўкладальнік пісаў: “Усім, каму
мілаяпрыродаКрыма,камудо
рага ягомінулае, прысвячаецца
гэты зборнік”. Ён выбраў леп
шыявершы,наякіятворцаўна
тхнілацудоўнаяпрыродаТаўры
ды,яежыццёдылёсызмінулага.
Якразтамураздзеледругімпад
назвай “Горы, долиныи степи”
надрукаваны лірычны верш
Адама Міцкевіча “Видъ горъ
изъ степейКозлова”ўперакла
дзеМіхаілаЛермантава.“Стэпы
Казлова”—такранейназывалі
сяЕўпатарыйскіяваколіцы.

Унашайсуполцыёсцьікні
га “Адам Міцкевіч. Выбраныя
творы” (“Беларускі кнігазбор”,
2003), дзе змешчаны гэты ж
верш, пераствораны Максімам
Танкам. І якраз гэты тэкст па
беларускуяйчытала24снежня
лямемарыяльнайдошкіўгонар
АдамаМіцкевічаўЕўпаторыі.

Дзіна Шаўчэнка,
старшыняпраўлення

Беларускайнацыянальна
культурнайаўтаноміі
“Крым–Беларусь”

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

Лі рыч нае рэ ха “Крым скіх сан етаў”

Кветкі і лампадкі ля помніка Адаму Міцкевічу. Мінск, 24 снежня 2018 г.

Кветкі памяці ў Еўпаторыі

Пад час ускладання кветак

Ансамбль “Чиполлино”  з Мазыра на вуліцах Еўпаторыі
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У кожнага паселішча бе
ларускага ёсць свой характар,
свой нораў і запал. І ў вёс
цы Азершчыне, што багатая
на рэчку, лес, азёры, ёсць сваё
эмацыйнае жыццё. Прыгожы
куток у нашым раёне Гомель
шчыны,ілюдзітут—працаві
тыя, з адкрытымідушамі,доб
рымі сэрцамі. Звязалі свой лёс
зАзершчынай, з людзьмі, якія
сталі аднавяскоўцамі, Іван ды
Марыя Гапоненкі. Прыгледзь
цеся ў тварымужа і жонкі: як
яныпадобныяіякіяпрыгожыя!
Нібытагадыіхупрыгожваюць.
Яны стварылі сям’ю 60 гадоў
таму,ісвяткавалілетасьразамз
роднымі,блізкімісваёдыямен
таваевяселле.

МарыяІванаўнародамзвёс
кіБаравікі:ранейтобыўПарыц
кі раён, Бабруйскай вобласці,
цяпер—Светлагорскі раён Го
мельшчыны. З сялянскай сям’і.
Як і ўсевяскоўцы, здзяцінства
— у працы. Ад маці, родных
пераняла шмат традыцый і аб
радаў,згадамісамасталаіхза
хавальніцай.Выдатнавышывае,
шые,вяжа.УЦэнтрыкультуры
йвольнагачасувёскіАзершчы
ны ладзіліся выставы яе прац:
“Зкрыніцынароднай”,“Адвы
токаў да сучаснасці”, “Жыва
творныявытокі”дыіншыя.Су
стрэнешяепрацыйнагарадскіх
імпрэзах,выставах,наабласных
святах,Дажынках.Іўпрацы,іў
творчасці дапамагаюць спада
рыніМарыінародныяпесні,яны
жпадтрымліваюцьзаўсёды,на
ваткалібываенясцерпнацяжка.

Расказвала: у маленстве ад
нымзнайвялікіхжаданняўМа
шы было — вырасці. Але па

чалася вайна. Марыя памятае
ўсе жахі фашысцкай акупацыі:
як голадам людзей марылі, як
зганялі ў Нямеччыну. І як ма
ці ратавала дзяцей, хаваючы іх
у склепе й падполлі, а потым
не стрымлівала слёз радасці,
калі прыйшло вызваленне. Та
муцяперМарыялічыць:самая
вялікая радасць для чалаве
ка—жыцьпадмірнымнебам,
працаваць, бачыць шчаслівыя
ўсмешкі блізкіх, родных. Пас
ля вайны дзяўчына пайшла ў
школу пераросткам, потым, у
50я,падлеткам,з’ехалаўгорад
Шчучын да родзічаў: дзяцей
даглядаць. Дзядзька яе праца
ваўрэдактарамраённайгазеты,
цётка выкладала ў тэхнікуме.
Тамдзяўчыназакончылавячэр
нююшколу.Далей—працана
Рэчыцкай ткацкай фабрыцы, у
Светлагорску—набудоўлі.Але
менавітаўродныхБаравікахяна
сустрэла Івана Гапоненку. Ён
пяцьгадоўадслужыўувойску,у

СевераморскуМурманскайвоб
ласці, потым закончыў Рэчыц
кую школу механізацыі. Улад
каваўся памочнікам машыніста
намеліярацыйнуюстанцыю—і
таксамапрыехаўуБаравікі.Там
і сустрэліся, пакахалі адзін ад
наго. Марыя прызнаецца: пад
купіла яе высакароднасць, вы
хаванасць і дабрыня Івана. У
хуткімчасе,6кастрычніка1958
года, згулялі вяселле, атрымаў
шыаджыццякаштоўныпадару
нак:вялікаекаханне.

Сёння для іх найдаражэй за
ўсё — дзеці: сын Павел, дочкі
Ала,Людміла,Валянціна.Цяпер
яшчэйчатырыўнукідыпраўнуч
каАмелія.Троедзяцейзсем’ямі
жывуцьуТаліне,Валянціна—у
Рэчыцы. Усе яны вельмі друж
ныяйпрацавітыя:увёсцыжусё
навідавоку,ілюдзіведаюць,хто
чаговарты.Суседзікажуць,што
дзеці Гапоненкаў пабралі ўсе
лепшыяякасціадмаційбацькі.
Змаленствадапамагалівесцігас

падарку:нарыхтоўвалісена,дро
вы, умелі даіць карову, трымалі
курэй, качак, гусей. У нядзелю
ўхацебылосвята:насталесвя
точныястравы,прысмакі.Адпа
чынакуіхсям’ібыўпрадуманым
і зладжаным. І пажыцці бацькі
навучылідзяцейтаму,штоведалі
самізвуснайнароднайтворчас
ці,традыцый,абрадаў.

ЖывучыўТаліне,Ала,Па
вел і Людміла шануюць бела
рускіяабрады,акаларытхатніх
святаў і сямейных традыцый
перадаюцьсваімдзецям іўну
кам. Штогод дзеці едуць да
бацькоў, у Азершчыну. Бацькі
— пенсіянеры:Марыя Іванаў
наадпрацавала26гадоў,аІван
Паўлавіч— 40 гадоў у ПМК
73.Летасьбылаяшчэаднаваж
наяпадзеяўродзеГапоненкаў:
у Дзень Перамогі нашчадкі
ўдзельніка Вялікай Айчыннай
вайны Паўла Іванавіча Гапо
ненкі пабывалі у Расіі, ускла
лі кветкі на яго магілу. Гэта
бацька ІванаПаўлавіча. Родам
ён з вёскіВятхінь, працаваў у
Рэчыцкім вайсковым каміса
рыяце.Якпачалася вайна, сы
шоў на фронт. Аднавяскоўцы
памятаюць словы малодшага
лейтэнанта Гапоненкі: “Мы
вернемся...”. Потым прый
шла пахаронка... Ведалі, што
ёнзагінуў,пахаванынедзепад
Ленінградам. Дзеці Івана на
стойліва шукалі магілу дзеда,
аб’ездзілі ўсю Наўгародскую
вобласць, чыталі прозвішчы
на многіх абелісках і брацкіх
магілах. І, нарэшце, знайшлі
на адной імя дзеда: у вёсцы
Кузьмінка, дзе пахавана каля
330савецкіхсалдат.9мая2018

годаўнукііпраўнукіпабывалі
намагіледзедаПаўлаІванавіча
і ўшанавалі ягопамяць.У год
75годдзя вызвалення Рэчыцы
іРэчыцкагараёнааднямецка
фашысцкіх захопнікаў дарога
памяціпрывялаягонашчадкаў
зПрыбалтыкіпразНоўгарадна
родную Рэчыцкую зямлю, дзе
заўсёды іх чакаюць дзядуля і
бабуля—ІвандыМарыя.

Жыццёгэтыхпрыгожыхвяс
ковыхлюдзейпаранейшамуна
поўнена сэнсам, яно суладнае,
гарманічнае. Іван ды Марыя
застаюцца жыццялюбамі, пра
цавітымі, закаханымі кожны ў
сваюпалавіну. Іжыццёвымдо
сведам, шмат перажыўшы ды
перадумаўшы, падзяліцца мо
гуць, іншым нешта каштоўнае
падказаць.Ніводнаепасяджэнне
клубаў“Жывіца”і“Сям’я”,што
былі створаны 25 гадоў таму ў
Азершчынскім Цэнтры культу
ры й вольнага часу, не абыхо
дзіцца без удзелу гэтай пары.
Тутлічацьіхстарэйшынаміаб’
яднання,ганаровыміягоўдзель
нікамі. Мае старэшыя сябры
стаялі ля вытокаў клуба, іхні
жыццёвыдосвед іншымсем’ям
дапамагае ўмацавацца, прайсці
праз усе выпрабаванні— з го
нарам.

Люд мі ла Гры зу но ва,
мастацкаякіраўніцаРэчыцкага

гарадскогапалацакультуры
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БЕЛАРУСКАЯ ДУША

Іван ды Марыя Гапоненкі на пасяджэнні клуба “Жывіца”

Іван ды Ма рыя з Азер шчы ны

Пад На ва год няй ёл кай у 
крым скім го ра дзе  
Еў па то рыя ёсць  
і дэ ка ра тыў ны твор 
з Бе ла ру сі

У нашым Еўпатарыйскім
краязнаўчым музеі 7 студзеня
прайшлацёплаясустрэчазпрад
стаўнікамінацыянальнакультур
ных аўтаномій “Рождественские
праздникииобрядынародовКры
ма”.Старшынясуполкі“Крым—
Беларусь”ДзінаШаўчэнкабыла
на імпрэзеўроліцёткіШчодры
з беларускага Каляднага фальк
лору.Віншавала ўсіх з зімовымі
Святкамі,частавалапрысмакамі,

распавяла пра зімовыя беларус
кіятрадыцыі,абрады—Каляды,
калядоўшчыкаў,штотакоеКуцця
дыЗвязда (з якоюходзяцькаля
доўшчыкі).Шчодразнаёмілаўсіх
з працамі беларускіх майстроў
народнайтворчасці,штопрывез
лазБеларусі.Амузеюпадарыла,
паставіўшы пад ёлачку, дэкара
тыўныкошыкзбеларускайлазы.

Алеякёнуяеаказаўся?“Яшчэ
ў2007мякгалоўнырэдактарчасо
піса“Крым—Беларусь”яўдзель
нічалаўМіжнароднайспецыяліза
ванайвыставе“СМІўБеларусі”ў
Мінску,— расказала ДзінаШаў
чэнка. — З групай журналістаў
наведалі выставу, што ладзіў Бе
ларускі саюз народнай творчас
ці.Мы патрапілі ў цудоўны свет
народнага мастацтва, экскурсію
правяла Тамара Харланчук. Мя
неўразілавялікаяразнастайнасць
вырабаў:аплікацыясаломкай,пля
ценне з прыродных матэрыялаў,
мастацкая апрацоўка дрэва, ткац
тва,ганчарства,карункапляценне,
вышыўка, традыцыйныя лялькі...
Гэта самабытнымастацкі свет.А
паколькімыўЕўпаторыіпашыра

емведыпрабеларускуюкультуру,
тояпалічыла:вартанештакупіць!
Вось і набыла некаторыя творы
майстроў народнай творчасці. А
БСНТ, арганізатарамвыставыпа
дарыласвойчасопіс,прысвечаны
Еўпаторыі”.

ДзінаШаўчэнкаперакананая:
працымайстроўнароднай твор
часці—каштоўны складнік ба
гатай культуры беларусаў. Такія
творы звязваюць пакаленні бе
ларусаў,якіяжывуцьізамежамі
Бацькаўшчыны.

Зі на і да Зда раў цо ва,
г.Еўпаторыя

Успамін у лазовым кошыку

Вяс ко вая сям’я Га по нен каў, што жы ве ў Рэ чыц кім ра ё не, спра ві ла дыя мен та вае вя сел ле

РОДНЫЯ ЛЮДЗІ

Вырабы народных майстроў

Цярэшка ў Іркуцку
 А ЯК  У ВАС?

Бе ла ру сы ў Сі бі ры 
вы ка рыс тоў ва юць 
каш тоў ны до свед 
су поль на га жыц ця  
прод каў, каб  
пры ўнес ці ў зі мо выя  
ве ча ры бе ла рус кі ка ла рыт

Учарговыразунашайпо
шце—абвесткапратое,што
ў сібірскім Іркуцку 29 снеж
ня ўДоме афіцэраў ладзіліся
Калядныя вячоркі: адметная,
каларытная “Жаніцьба Ця
рэшкі”.“Іркуцк—шматнацы
янальны горад: перамяшаліся
ў ім традыцыі розных наро
даў,—пішаўрэдакцыюАлег
Рудакоў.—Алежтымібага
тая наша супольная Іркуцкая
культура.Іёсцьуёйбеларус
кая традыцыя — “Жаніцьба
Цярэшкі”.Гэтуюдзеюладзіць
наш Іркуцкі Беларускі клуб
“Крывічы”непершыраз—і
заўсёдызпоспехам”.

Алег нагадвае: уЖЦ злу
чаныя шматлікія кірункі на
роднай творчасці: музыка,
танец, песні, гульні, жарты,

прадстаўленне... Прычым у
кожнага ёсцьмагчымасцьне
як праявіць сябе, раўнапраў
на паўдзельнічаць у забаве.
ЖЦ — старадаўні беларускі
абрад,падчасякогаўжартаў
лівайформеладзіцца“сватаў
ство” ды “жаніцьба” юнакоў
і дзяўчат, мужчын і жанчын:
“Пад час свята гучыць шмат
жартаў, беларускіх народных
Калядныхпесень.Мыводзім
карагоды, танцуем і здорава
праводзім час”. І што важна:
гэта ж якраз тое, што цяпер
называюцьмоднымсловамін
тэрактыў.Бона“ЖаніцьбеЦя
рэшкі” няма гледачоў—усе,
адмалогадавялікага,уключа
юццаўгульнявую,трохітэат
ралізавануюдзею.

Ранейабрадпашыраныбыў
там,дзежылоплемякрывічаў:
ён быў абавязковымуКаляд
нымцыклесвятаў.Заслугоўвае
павагі, што беларусы Іркуцка
яго зберагаюць, адаптаваўшы
даўмоваўгорада.

Ры гор ГарэшкаДз. Шаўчэнка ў ролі Шчодры

Святочнае віншаванне 
сямейнай пары  

з дыяментавым вяселлем


