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Скажы,хтотвойсябар…Асённяйказаць
нетрэба:эпохасмартфонаўаблягчаезадачу.
Зроссыпуфотавыяваў,якімікішацьінтэрнэт-
сайты, сацсеткі, бачна, як моцна сябруюць
людзізпрыгожыміаўто,дамамі,коцікамі-са-
бачкамі,кветкамі,рыбкамі,піцайдыбакаламі
віна,зартыстамі,рознагавідузброяй…

О, сяброўства са зброяй насцярожвае:
аддзіцячыхпластмасавыхпісталецікаўда
сапраўдных карабінаў, аўтаматаў, граната-
мётаў…Прадэманстраваць сваю крутасць
некаторым хочацца менавіта са зброяй у
руках.Ніяк не з кнігай, напрыклад.Культ
грубайсілы?Засавецкімчасам,помніцца,

круцілі фільм “Чалавек з ружжом”— ну,
зразумела,гэтажпрарэвалюцыйнычас,ён
гераізаваўся.Тадыіўвершахрасстаўлялі-
ся даволі сумніўныя маральныя прыяры-
тэты кшалту: “Ваше слово, товарищ мау-
зер!”.Яшчэнаперадзебыў1937-ы,іДругая
сусветнаянесталаявай.АлекаліМікалай
Пагодзін пісаў пра “чалавека з ружжом”,
то праз стагоддзе сеткавы пісьменнік
АлексА.Алмістаў прапануе чытачам ужо
мастацка-публіцыстычныраман“Чалавекз
аўтаматам”…Тэхнічнапрагрэсуем?

Свет імкліва коціцца ў бяздонне ўзбро-
еных канфліктаў. Глабальніх і побытавых.

Яныўжоне“недзетам”—чалавексазбро-
яйкардынальна,яккажуць,аднымкрывавым
махам,часам і з анлайн-трансляцыяйвыра-
шае праблемы ў школах, гандлёвых цэнт-
рах,навуліцах,ухрамах,гарадскіхкватэрах
івясковыххатах.Дыцімаладзеяшчэ.Але
“вырашэнне”тоехібаштозавязвае,зацягвае
шматлікіявузлыбалючыхсацыяльныхпраб-
лем.Далей—толькітупік,некантраляваныя
выбухіноваганасілля.Нетолькі“ЗаходЕў-
ропы”, як папярэджваў адзін з аналітыкаў-
філосафаўОсвальдШпенглернапачаткуХХ
стагоддзя — заход чалавечай цывілізацыі,
усеагульнаездзічэнне“людскойпароды”.

Дзе выйсце?Адукацыя.Культура. Чы-
танне.Самапазнанне.Культчалавеказкні-
гай—заместкульта“чалавеказружжом”.
Бо як там нам даўно падказвае народная
мудрасць:лепшзразумнымчалавекамзгу-
біць,чымздурнемзнайсці.

Вядома ж, кнігі могуць быць шляха-
мі—алеёсцьрозныяшляхі…Трэбавыбі-
раць.Уявіцесабе:большза10000навінакз
30краінбылопрадстаўленанаХХVІІМін-
скайміжнароднайкніжнайвыставе-кірма-
шы.Во“трэнажор”дляўменнявыбіраць!
Цікава,цізнайшлісятыя,хтоўдзівосных
скарбніцахКніжнага свята нічога сабе не
ўпадабаў?Анаведнікаў “рамонкавага” па
форме павільёна па праспекце Перамож-
цаў,14,падлічылі:запяцьдзёнвыставы—
каля 70 тысяч чалавек. Нешта ж іх туды
прывабіла.

Разумнае,цывілізаванае,культурнаегра-
мадства,якоесапраўдыдбаепрасваюбуду-
чыню,свядомакультывуейразвіваекульту-
ручытання,паважлівагастаўленнядакнігі.
➔ Стар. 3 

Старэйшаядзіцячаягазета
Беларусі,адзначаючы75‑годдзе,
маенамерправесцікаля
75розныхімпрэз

Раней“Зорьку”ведалаўсяБеларусь:
зёймыраслі,вучыліся,пазнавалісвет.
І сёння ў газеты вельмі шмат сяброў.
Дарэчы,імалыябеларусы,якіяразамз
бацькаміжывуць замяжой,могуцьда-
лучаццадапраектаўгазетыдзяцінства.
Можна дасылаць лісты,маленькія апа-
вяданні,вершы.Іхдрукуюцьнатоймо-
ве,якойлепшвалодаеаўтар:беларускай
цірускай.Сваімбачаннемсветумогуць
падзяліццайдарослыя.Карацей,“Зорь-

ка” па-ранейшаму паядноўвае людзей
розныхпакаленняў.

Празмногіягадырэдакцыяпраклад-
вае сімвалічны “Мосцік сяброўства” з
дзецьмірозныхкраін.Такуюназвуно-
сіцьіяеклуб.РэдактарЛюдмілаГрамо-
вічадзначаенайбольшцеснуюсупрацу
газеты з расійскімі ды казахстанскі-
мі калегамі, юнымі карэспандэнтамі.
Таму паспрыяў Міжнародны дзіцячы
музычны конкурс “Віцебск-2019”, які
збіраешматдзяцейзіншыхкраін.Ма-
лым заўзятарам канкурсантаў можна
далучацца да “команды зорьковцев”.
Зазвычайсяродіхітыя,хтонесупраць
папрацаваць у дзіцячым прэс-цэнтры:
зрабіць для газеты аператыўныя па-
ведамленні, фотаздымкі, відэаролікі
для сайта www.zorіka.by і старонкі ў
Іnstagramzorka_gazeta.Актывістыдзі-
цячайрэдкалегіісустракаюцьрасійскіх
іказахстанскіхшкольнікаўугорадзена
Дзвіне,іпасляфэстудоўжыццатворчая
супраца.

Сябруюць“зорьковцы”зітальянцамі:
тыяжнепершыгодпрымаюцьнаазда-
раўленне ў свае сем’і дзяцей з прычар-
нобыльскіхрэгіёнаўБеларусі.Супрацуз
грамадскімі суполкамі, школамі з Італіі
дапамагло адладзіць беларускае дабра-
чыннае аб’яднанне “Разам для лепшай
будучыні”.ЯгокіраўнікіСвятланаіСяр-
гейСтанкевічысупольназрэдакцыяйга-
зетынеаднойчыарганізоўваліпазнаваль-
на-экскурсійныя, аздараўленчыяпаездкі
дляшкольнікаўпаБеларусі,заяемежы.
У2018-мюныякарэспандэнты“Зорьки”
дымалыябеларусыпаўдзельнічаліўміж-
народнайпраграмепаабменешкольніка-
мі“Мостсяброўства:Беларусь—Італія”.
Было шмат усемагчымых імпрэз, былі
знаёмствызкультурна-гістарычнайспад-
чынайякІталіі,такікраін,празякіятуды
вядуцьдарогі:Польшчы,Чэхіі,Аўстрыі.
Юныяжурналістыдзялілісяўражаннямі
зчытачамі“Зорьки”:пісаліпадарожныя
нататкі,замалёўкі,рэпартажы,інтэрв’ю.
Алетам2019-гаітальянскіясябрыпры-

ехалі ў госці да “Зорьки”. “Мы зладзілі
зіміпраект“Смехатэрапія”прамаўДо-
мепрэсы,атаксамаўнекалькіхдзіцячых
аздараўленчыхлагерахМінскайвоблас-
ці,—згадваеЛюдмілаГрамовіч.—Італь-
янскія валанцёрыпаказвалі нашымдзе-
цямгумарыстычныяпастаноўкі,фокусы:
тамусёзразумелайбезслоў”.➔ Стар. 6 
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З Пад мас коўя— 
у “Ко ні кі”

 Стар. 8

Вяч ка  
Це леш  

ды ін шыя
Стар. 5

Сі бір скі  
бе ла рус  

Вік тар  
Сін ке віч

Стар. 7

СветдзяцінСтва

“Зорь ка” і яе за меж ныя сяб ры

Светапогляд ліСткікалендара

У лю тым  
па мят ныя да ты
актывістыбеларускіх
суполакзамежжачасам
просяцьпадказвацьім:
наякіядатыўбеларускімка‑
лендарызвярнуцьувагу.Мы
ўбліжэйшычаспаспрабуем
падацьтакуюінфармацыю.
апакульзвяртаемувагуна
тое,чымадметнысёлетні
другімесяцгода.

Нагадваем:21лютагабудзе
шырока, па ўсім свеце адзна-
чацца Міжнародны дзень род-
наймовы.Далучайцеся!

І памяць вядомых людзей
Бацькаўшчыныўлютымможна
ўсуполкахушанаваць:

8 лютага — 210-я ўгодкі
ІванаФамічаХруцкага(1810—
1885), беларускага жывапісца,
акадэміка жывапісу, сусветна
вядомага сваімі нацюрмортамі
йпартрэтамі;

13 лютага — 315-я ўгод-
кі Францішкі Уршулі Радзівіл
(1705—1753),асветніцыйдра-
матурга;

16 лютага — 95-я ўгод-
кі Івана Якаўлевіча Навуменкі
(1925—2006),беларускагапра-
заіка, літаратуразнаўцы, заслу-
жанагадзеячанавукі,народнага
пісьменнікаБеларусі;

24 лютага — 85-я ўгодкі
Рыгора Іванавіча Барадуліна
(1935—2014), беларускага паэ-
та, перакладчыка, народнага
паэтаБеларусі;

Знаходзьце памятныя даты
згісторыіБеларусіўкнігах,ін-
тэрнэце.Жывіцеўрытмечасу.

“Зорьковцы” святкуюць юбілей

Чалавек з кнігай
На тат кі з чар го вай Мін скай між на род най кніж най вы ста вы-кір ма шу

На адкрыцці стэнда Расіі выступае протаіерэй Фёдар Поўны  
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МайклпампеаўМінску
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 1

лютага сустракаўся з Дзяржаўным сакратаром
ЗШАМайкламПампеа.Дзвегадзіныдоўжыліся
перамовы.У часе іхАляксандрЛукашэнка пад-
крэсліў, што Беларусь — гэта абсалютна міра-
любная краіна зміралюбнымнародам: “Да таго
наспадштурхоўвенетолькіменталітэт,алеітая
гісторыя,якуюбеларускінародперажыў.Асабліва
ўчас,дарэчы,нашайсумеснайбарацьбысупраць
фашызму.Кожнытрэцібеларусутойвайнезагі-
нуў.Гэтакажасамозасябе.Усякраінабылапа-
крытаканцлагерамі,яўрэйскімігета”.

МайклПампеанасустрэчызаявіў,штоЗлуча-
ныяШтатыАмерыкі не просяцьБеларусь выбі-
рацьпаміжадносінамізіміціРасіяй.“Яспадзяю-
ся,штомыможамдалейразвівацьнашыадносіны
ўнапрамкуінвестыцыйдлятаго,кабБеларусьме-
ласуверэнітэтінезалежнасць.Ятакразумею,гэта
тое,штовыхочаце”,—адзначыўвысокігосць.

На сумесным брыфінгу з Дзяржсакратаром
ЗШАМайкламПампеа пасля сустрэчыўПрэзі-
дэнтаМіністр замежных спраў Беларусі Уладзі-
мірМакейзаявіў,шторазлічваенадалейшуюпа-

ступальнуюнармалізацыюадносінаўзЗША.Па
вынікахперамоваўсталавядома:убліжэйшычас
ЗШАпрызначацьАмбасадараўБеларусь.

Майкл Пампеа наведаў мінскі Парк высокіх
тэхналогій,якіактыўнасупрацоўнічаезкампані-
яміЗША.

перамагаюцьтыя,
хтонездаецца

Надзвычайдраматычнымівыдалісяўмінулыя
выхадныя матчы з удзелам вядомых беларускіх
тэнісістак.Гэтабыласустрэчажаночыхзборных
Беларусі і Нідэрландаў у фармаце прэстыжнага
КубкаФедэрацыі.

УпершыдзеньАляксандраСасновічпрайграла
КікіБартэнс(8-яўсусветнымжаночымрэйтынгу),
аднакАрынаСабаленкавыраўнялакаманднылік,
перайграўшынатымжакорцеАранчуРус.Ана
другідзеньужоАрынасаступілаКікі.УСасновіч
таксаманесклаўсяпершысетзРус:прайграласу-
перніцызлікам6:0.Эмоцыізахліснулідзяўчыну:
утэлетрансляцыібылобачна,штоплакала.Папра-
сіладапамогіўрача.Пазнейпрызналася,штораз-
мовазспецыялістамвельмідапамагла:“Гэтабыў
маральнаскладаныматч.Яўсётрымаюўсабе,не
крычу,невыпускаюэмоцыі...Алепраплакалася—
істалялягчэйгуляць”.УвынікуАляксандраСа-
сновічвыйграламатч:0:6,7:5,6:2.

Адалейбыўдраматычныпарныпаядынак:Ары-
назАляксандрайзмагалісясупрацьКікіБертансі
ДэміСхюрс.Ізноў—мораэмоцый,востраягульня.

Ідаапошнягамомантунебылозразумела:хтокаго.
Беларускізмаглівыстаяць,іўжоКікіледзьнеплак-
ла,каліўяенеатрымліваласяімсупрацьстаяць.

Ніколінездавайся!Гэтыслоганяркаўвасобілі
ўжыццёАляксандразАрынай.Далейбеларускую
жаночуюзборнуючакаюцьматчыКубкаФедэрацыі
ўБудапешце,якіяпройдуцьз14па19красавіка.

Тактрымаць,дзяўчаты!

кола дзён
СаСтужкінавін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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Аляк сандр Лу ка шэн ка і Майкл Пампеа

Аляксандра Сасновіч і Арына Сабаленка:  
яны ўсё ж перамаглі!
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уСамарыўжоёсць
“Беларускаяхата”задпаведным
падворкам—умясцовым
паркудружбынародаў

Хачу падзяліцца добрай навіной.
Чытачы“ГоласуРадзімы”,пэўнаж,ве-
даюцьправялікіэтнапраект,якірэалі-
зуеццаўСамары.Дыквось,мызвярну-
лісяўМіністэрствакультурыБеларусі
з просьбай дапамагчы ў афармленні
“Беларускайхаты”.Іўвосеньатрымалі
доўгачакануюпасылкузБеларусі,зРэс-
публіканскага цэнтра нацыянальных
культур.Аўёй—рэчы,прызначаныя
для афармлення інтэр’еру хаты, што
стаіць ужо на беларускім падворку ў
Паркудружбынародаў.Прыемнабыло
нампераканацца:кіраўніцтваБеларусі
сапраўды падтрымлівае суайчыннікаў
у замежжы.А этнапраект у самарскім
Паркудружбынародаў,нагадаю,рэалі-
зуеццазудзеламнашайСамарскайрэ-
гіянальнай грамадскай арганізацыі па
захаваннійразвіццісамабытнасцібела-
рускаганарода“БелаяРусь”.Уседасла-
ныяпрадметыбудуцьразмешчаныўбе-
ларускайхаце:агэтапрыгожыятканыя
ручнікі, гербРэспублікі Беларусь руч-
нойработы,сувенірныянаборы,лялькі,
гарлачыкі,кнігідышыкоўныяальбомы
пра Беларусь і беларускія нацыяналь-
ныярамёствы.

УПаркуўжозаканчваюццабудаў-
нічыяработы.Набеларускімпадвор-
ку стаіць прыгожая новая хата-зруб,
ёсць таксама гаспадарчыя пабудовы,
калодзеж, вароты з брамкай, плот.

Пасаджанакустоўе,павяснепрадоў-
жымдобраўпарадкаваннетэрыторыі.

АдкрыццёПаркудружбынародаў
плануеццаўканцыліпеня2020года.
Якпацяплее—пачнемнаводзіцьпа-
радак унутры хаты.Хочам стварыць
праўдзівыбеларускі інтэр’ер,напоў-
ніцьяепрадметаміпобыту—іцяп-
ломнашыхрукісэрцаў.Нашасупол-
ка “Белая Русь” прадставіла праект
унутранага ўладкавання хаты, які
адобраныстаршынёйСаюзанародаў
Самарскай вобласці РасціславамХу-

гаевым, галоўнымархітэктарампра-
екта Аленай Чарнышовай ды ўзгод-
нены з мясцовымі этнографамі. Як
усё задумана — пакуль раскрываць
небуду.Алежмыпастараемсямак-
сімальнаперадацьадметнасціпобыту
беларусаў,паказацьнацыянальныка-
ларыт,асаблівасціжыццявяскоўцаў.

Алег Ксян дзоў,
кіраўнікСамарскайрэгіянальнай

грамадскайарганізацыіпазахаванні
йразвіццісамабытнасці

беларускаганарода“БелаяРусь”

Ха та сяб роў ствам ба га та

Алег і Зоя Ксяндзовы каля беларускага падворка ў Самары

Ко да вае сло ва: “Бе ла русь”
Збе ра галь ні кам ідэі дзяр жаў най не за леж нас ці на пра ця гу  
ўсёй сва ёй 90-га до вай гіс то рыі за ста ец ца ча со піс “Бе ла русь. Belarus”,  
які пра цуе ў твор чым і вы твор чым тан дэ ме з га зе тай “Го лас Ра дзі мы”

Наюбілейную ўрачыстасць у Прэс-цэнтр мінскага
Домпрэсы(угэтымбудынкуна9-м,найверхнімпавер-
се па вуліцы Багдана Хмяльніцкага, 10 А знаходяцца
рэдакцыі—як газеты, так і часопіса) прыйшлі сябры
выдання,героіпублікацый,былысупрацоўнікчасопіса
АлесьГібок-Гібкоўскі.Мадэратарамзацікаўленайраз-
мовыпраняпростылёсчасопіса,ягонуюважнуюролю
ўгісторыі,культурнымжыцціБацькаўшчыны,наладж-
ванні сувязяў з іншымі краінамі быў Павел Сухару-
каў— дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома
“Звязда”,паддахамякогавыданніцяпермаюцьмагчы-
масцьразвіваццадалей.

СупрацоўнікАмбасадыУзбекістана ў Беларусі Дані-
ярАбідаўлічыцьнадзвычайважным,шточасопіс“Бела-
русь.Belarus”спрыяепаглыбленнюсяброўскіхсувязяўз
рознымікраінамі.Ёнісамбыўгероемгрунтоўнайпублі-
кацыі,удзячныжурналістамзаглыбокіяматэрыялы,спец-
выпуск,прысвечаныбеларуска-ўзбекістанскімстасункам.
ПрадстаўнікіВялікага тэатраВалерыГедройц іТаццяна
Аляксандравалічаць:вялікаяўваганастаронкахвыдання
дажыццяўтэатры,прэм’ер,вядомыхлюдзеймастацтва
цалкамапраўданая.Сваевіншаванніперадаўюбілярам і
акадэмікУладзімірКульчыцкі, які добра знаёмы з часо-
пісамяшчэз90-х:тадыягоныстрыечныбрат-навуковец

УладзімірАгіевічдрукаваўучасопісеартыкулы,прысве-
чаныяФранцыскуСкарыне.

Цікаваміўспамінаміпраамаль8гадоўпрацыўчасо-
пісе (з 1996-га) падзяліўся пісьменнік, журналістАлесь
Гібок-Гібкоўскі.Аўпрыгожваліімпрэзумузыкай,спевамі
сябрыабодвухвыданняўздзіцячагафальклорнагагурта
“Дударыкі”, які сёлета ўшанаваны спецыяльнайпрэміяй
Прэзідэнтадзеячамкультурыймастацтва.Кіраўнікгур-
таДзмітрыРовенскіўдзячныжурналістамзаўвагудатой
важнайсправы,якойёнзаднадумцамізаймаеццабольш
за50гадоў.ПраякуюБеларусьпішуць,расказваюцьжурна-
лістывыдання,гаварылігалоўнырэдактарчасопісаВіктар
Харкоў, адказны сакратар ВалянцінаЖдановіч. Фотарэ-
партажнашыхкалегз“СБ”праімпрэзуможнапаглядзець
тут https://www.sb.by/artіcles/khranіtel-іdeі-nezavіsіmostі-
zhurnal-belarus-belarus-otmechaet-90-letnіy-yubіley.html,
а невялічкі відэасюжэт — на канале АНТ https://ont.
by/news/zhurnalu-belarus-90-let

Адсамагастварэнняў1930годзечасопіспранёснязме-
ненай сваю назву “Беларусь”: нібыта зберагаў высокую
ідэюдзяржаўнайнезалежнасці,якаяўнашымчасеатра-
маласваёяркаеўвасабленне.

Іван Ждановіч, былынамеснік
галоўнагарэдактарачасопіса“Беларусь”.

ФотаSB.BY.

Павел Сухарукаў уручае грамату Віктару Харкову

Удзельнікаў імпрэзы вітаюць артысты  
гурта “Дударыкі”
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культурныдыялог

Мо нас пек такль Глеба Кудрашова
“Малюсятой,якаястала
украінай”—монаспектакль
падтакойназвайпрайшоў
уплыніМіжнароднага
сімпозіумалітаратараў
“пісьменнікічас”

ЗладжаныёнбыўуРэспуб-
ліканскім цэнтры нацыя-
нальныхкультур.Іхоцьгу-
чаўнаўкраінскаймове,ды
зразумелым быў не толькі
прадстаўнікам украінскай
дыяспары.Аўтарлітаратур-
на-музычнай дзеі — наш
супляменнік, украінскі ву-
чоны й даследчык Глеб
Кудрашоў. Спектакль па-
стаўлены паводле яго кні-
гі “ Любове ніжна моя, не
відлітай...  Публіцистичні
нариси, статті, діалоги та
спогадипроРаїсуКиричен-

ко”. Выданне прэзентавалася
на кніжнай выставе-кірмашы
летась.НагэтыразГлебКудра-
шоў,акрамякнігі,паказаўгле-
дачамунікальныявідэакадрыз
асабістага архіва, сам выканаў
украінскія песні з рэпертуару

РаісыКірычэнкі,узнёслачытаў
украінскуюпаэзію.

Глеб калісьці сам спяваў
у хоры й не раз асабіста су-
стракаўся з народнай артыст-
кай Украіны. А таму сёння з
вялікай цікавасцю даследуе

яе жыццё й творчасць.
Літаратар называе Раісу
Кірычэнку сваім духоў-
ным настаўнікам. Раіса
Апанасаўна пры жыцці
неаднаразова наведвала
Беларусь, прымала ўдзел
уМіжнароднымфестыва-
лімастацтваў“Беларуская
музычная восень”. Заха-
валіся запісы беларускіх
народных песень у выка-
нанніспявачкі.Монаспек-
такль Глеба Кудрашова
адбыўся пры падтрымцы

Мінінфармацыі Беларусі, Ам-
басады Украіны ў Беларусі і
Рэспубліканскага цэнтра на-
цыянальных культур. Палітру
беларуска-ўкраінскіх літара-
турных і кніжных сувязяў у
РЦНКадлюстроўвалайвыста-
вавыданняўнаўкраінскаймо-
ве, з якойможна было пазна-
ёміццаперадмонаспектаклем.

Нагадаем,штопраграмусім-
позіума літаратараў сёлета вы-
значала наступнае выказванне:
“Пісьменнікічас:літаратураяк
частка культурнага дыялогу”.
Дадыялогужбылі запрошаны
празаікі,паэты,публіцысты,лі-
таратуразнаўцы, перакладчыкі
з29краін:Азербайджана,Бал-
гарыі,Беларусі,Венгрыі,Вялі-
кабрытаніі, ФРГ, Грузіі, Італіі,
Індыі, Іспаніі, Казахстана, Кі-

тая, Латвіі, Літвы, Малдовы,
Мальты, Манголіі, Палесціны,
Партугаліі, Польшчы, Расіі,
Сербіі,Славакіі,Таджыкістана,
Туркменістана,Турцыі,Узбекі-
стана,Украіны,Францыі.

Ган на Ла гун

Афіша монаспектакля

Глеб Кудрашоў

Чалавек з кнігай
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 

ПрэзідэнтБеларусінакіраваў
прывітанне ўдзельнікам і гас-
цям кніжнай выставы-кірмашу
дыVІМіжнароднагасімпозіума
літаратараў“Пісьменнікічас”,у
якімадзначаецца:кніжныфорум
стаў яркай падзеяй культурнага
й духоўнага жыцця Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка падкрэс-
ліў, што “ў Беларусі стаўленне
дакнігізаўсёдыбылоасаблівым,
беражлівым, уважлівым, а пы-
таннізберажэнняйэфектыўнага
развіцця выдавецкай галіны за-
стаюццаўлікуважныхдзяржаў-
ныхпрыярытэтаў”.

“Чалавекзкнігай”уБелару-
сі—гэтаўжоэлементнароднай
культуры, беларускай менталь-
насці. Пры Нацыянальнай біб-
ліятэцы, на галоўным праспек-
це сталіцысветачнашайнацыі
ФранцыскСкарынаўвасоблены
шасціметровым у бронзе — з
кнігайуруках.Афрагментыад-
нойзнайстарэйшыхнашыхаца-
лелыхувіхурахчасукніг—Ту-
раўскагаЕвангелля—датуюцца
ХІстагоддзем.СамажМінская
міжнародная выстава-кірмаш
даўносталаважнымсродкампа-
шырэння ў грамадстве якаснай
літаратуры, высокай культуры
чытання,датагожянаэфектыў-
на спрыяеміжнароднаму гума-
нітарнамусупрацоўніцтву.

Алештожнайгалоўнаеўпа-
таемнай сувязі чалавека з кні-
гай?Учасеўрачыстагаадкрыц-
цястэндаРасіі,якаясёлетабыла
на выставе-кірмашыГанаровым
госцем,вядомыбеларускісвятар,
протаіерэйФёдарПоўныспачат-
кунагадаўбіблейскуюісцінупра
тое,штонапачаткубылоСлова.
Іпажадаўусім,кабСловапа-ра-
нейшамубылонайвышэйзаўсё,
кабяноўціхамірваланас,давала
намжыццёвыхсілаў.

Настэндзесімферопальскага
выдавецтва “Н.Орианда” я па-
бачыўшыкоўнаедвухтомнаевы-
данне—падрабязныаповедпра
жыццё, подзвігі свяціцеля Лукі
Крымскага (у свеце вучонага-
хірургаВалянцінаВойна-Ясянец-
кага).Іштодзіўна:супрацоўніца
выдавецтваРына Замтарадзэ, яе
калега Віктар Катцын без цяж-
касцізгадалі,штородавыякарані
святога“з-падбеларускагаНава-

градка”. Я ж толькі ўдакладніў,
што вёска Ясянец цяпер — на
тэрыторыі Баранавіцкага раёна.
Вось што значыць сіла слова!
Дзякуючыямумыпазнаемсвет,
спасцігаем велізарную моц род-
найзямлі,якаядаесвету,Сусвету
вялікіхсыноўідачок.

Упершыждзеньвыставына
беларускімстэндзе,аформленым
у выглядзе вялікай кнігі ў зеле-
наватых танах, прэзентавалася
выданне вядомага дзяржаўнага
дзеяча, дыпламата Уладзіміра
Дражына “Дражно. Моя малая
родина” (выдавецтва “Беловаг-
рупп”).Гэтаглыбокі,поліфаніч-
ныаповедпрароднуювёску,што
ў Старадарожскім раёне Мін-

шчыны. Аўтар прызнаўся, што
працаваўнадкнігаймногіягады,
выкарыстаўунікальныяматэры-
ялыўтымлікуйззамежныхархі-
ваў,каштоўныяздымкіфотамай-
страмінулагаІсаакаСербава.Іяк
жапрыгожабылобачыць,яккні-
га сабрала на выставе вядомых
людзейкраіны,шматлікіхсяброў
Уладзіміра Несцеравіча ягоных
сваякоў,унукаў.Можнатолькіпа-
радавацца,штовыданнесталаад-
нымзлаўрэатаўНацыянальнага
конкурсу“Мастацтвакнігі”—як
лепшая кніга на тэмумалой ра-
дзімы.Адзначаныйфотаальбом
Дзяніса Раманюка “Беларусь.
Храм і краявіды” (вышэйшая
ўзнагарода конкурсу, намінацыя

“Трыумф”), а таксама грандыёз-
нае факсімільнае выданне “Бе-
расцейскаяБіблія.1563”—уна-
мінацыі“Заўнёсакузберажэнне
духоўнайспадчыны”.

З кнігай, прысвечанай па-
мяці бацькі, мінскага педагога
ЛьваКандыбовіча,пабачыўяна
выставе-кірмашы ягонага сына

Сяргея Кандыбовіча, кіраўні-
ка Федэральнай нацыянальна-
культурнай аўтаноміі “Белару-
сы Расіі”. А ягоны папярэднік
на гэтай пасадзе, пісьменнік
Валеры Казакоў прэзентаваў
выданні,штовыйшліўБеларусі
да75-годдзяВялікайПерамогі.

Радзіма…Бацькі…Перамо-
га…Кніга…Пагэтыхпрыступ-
кахузвышаеццадуша.

Пакуль мы з кнігамі — у
нашайпрыгожайпланеты ёсць
шанец ацалець, нягледзячы на
ўсежудасныякаранавірусыды
прыродныякатаклізмы. Іўнас
ёсць шанец выжыць разам з
Зямлёй—пакульмызкнігамі.

Чытайма!
Іван Ждановіч.

Фота аўтара.

Сяргей Кандыбовіч
А гэта — кніжны самелье  

з Украіны

Расійскае акадэмічнае 
выданне на выставе

Пісьменнік Валеры Казакоў

Уладзімір Дражын (з кветкамі), яго родзічы, сябры, землякі
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Супрацоўнікі выдавецтва “Н. Орианда” з кнігамі пра 
свяціцеля Луку Крымскага Война-Ясянецкага
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ацяпер—танцуеМ!

тэрыторыятворчаСці

у пры бай кал лі — “па ды спань”

кіраўнікірозных
харэаграфічныхкалектываў
рэгіёнупаўдзельнічалі
ўтанцавальнымсемінары,
якіладзілаіркуцкае
таварыствабеларускай
культурыімяяначэрскага

Ажно 30 энтузіястаў па-
глыбіліся ў дзівосны свет бе-
ларускіх народных танцаў на
незвычайным семінары. Пры-
чым зрабілі тое з задавальнен-
нем і радасцю, з асалодай для
розуму й цела. Зладзіла ж се-
мінар25студзенярэгіянальная
грамадская арганізацыя “Ір-
куцкае таварыства беларускай
культуры імя Яна Чэрскага”,
рэалізуючы сацыяльна значны

праект “Строим будущее, сох-
раняятрадиции”.Цэлыхвосем
гадзінтэорыідыпрактыкідала
энтузіястам Ларыса Намакона-
ва — харэограф міжнароднага
ўзроўню, выкладчыца харэа-
графічных дысцыплін вышэй-
шай катэгорыі, балетмайстар
ансамблятанца“Узорочье”.

Ларыса Уладзіміраўна па-
ставілаўжодзясяткітанцаўна
аснове беларускага фальклору.
На семінары падаваліся веды
якпаметодыцынароднагатан-
ца, так іпарадымайстраўпа-
становачнайпрацы,кабудзель-
нікі семінара сваімі нагамі, як
кажуць, адчулі матэрыял. Хто
прайшоў навучанне — атры-
маўспецыяльнысертыфікат.А
былі гэта педагогі дадатковай
адукацыі Цэнтра творчасці Ір-
куцкагараёна,кіраўнікіхарэа-
графічныхгуртоўзІркуцка,па-
сёлкаТайтурка(Усольскіраён),
музычныя кіраўнікі, клубныя
работнікі з вёсак Андрушы-
на (Уян Куйтунскі раён), сяла
Тургенеўка (Баяндаеўскі), сяла
Бабагай ды вёскі Марынінск
(Заларынскіраён).

Перафразуючы вядомае:
калі семінары праводзяц-

ца—значыць, гэтажнекаму
патрэбна. Уявіце сабе, што
беларускія народныя танцы
сапраўды запатрабаваныя ў
Прыбайкаллі! А зладзілі мы
семінар, бо паступаюць за-
пыты ў беларускую суполку
ад кіраўнікоў харэаграфічных
гуртоў, якія жадаюць пашы-
рыцьрэпертуарансамбляўбе-
ларускімі пастаноўкамі. Мы

вельмі ўдзячны Ларысе Ула-
дзіміраўне: за яе высокі пра-
фесіяналізм, самаадданасць,
падтрымкуўразвіццібеларус-
кай танцавальнай культуры
ў Прыбайкаллі. На семінары
вывучаліся асноўныя рухі бе-
ларускіхтанцаў,фальклорныя
беларускія танцы, да таго ж
зроблена сцэнічная апрацоў-
ка танцаў “Верабей”, “Пады-

спань”, “Жабка”, “Мітусь”.
А ўрэшце вучоба ў нас атры-
малася святочнаю, вельмі ка-
рыснаю,радаснаю.

Мы ўдзячны й Цэнтру раз-
віццятворчасцідзяцей іюнац-
тва “Узорочье” (дырэктар —
УладзімірМіхайлавічЧарнегаў,
намдырэктарапаАХЧ—Барыс
Сяргеевіч)—завыдатныяўмо-
вы правядзення семінара, цёп-
лыйдобразычлівыпрыём.Наш
паклон за падтрымку імпрэзы
йспецыялістамнашагасталага
партнёра:Цэнтраразвіццятвор-
часцідзяцейіюнацтваІркуцка-
гараёна(дырэктар—Ангеліна
ГенадзьеўнаСыравацкая,мета-
дыстка—ТаццянаУладзіміра-
ўнаСіпакова).

І галоўнае! Цяпер беларус-
кія танцы будзе танцаваць усё
Прыбайкалле. Бо з семінара й
пачаласяпадрыхтоўкаДзёнбе-
ларускай культуры ў велізар-
ным расійскім рэгіёне: яны ж
пройдуць у сакавіку-красавіку
2020-гагоданарозныхпляцоў-
кахІркуцкайвобласці.

Але на Сі па ко ва,
кіраўніцаІркуцкага

таварыствабеларускай
культурыімяЯнаЧэрскага

Чытачы “ГР” ведаюць: пяць ужо га-
доўнашЦэнтрнацыянальныхменшасцяў
“Радзіма”зЭстонііпрыпадтрымцыАмба-
садыБеларусіўТалінезнаёміцьжыхароў
Эстоніі з творчасцю беларускіх паэтаў-
юбіляраў.МынадаліўвагуЯнкуКупалу,
Максіму Багдановічу, Пімену Панчанку,
Паўлюку Пранузе. А летась напрыкан-
цыгодабольшза120чалавексабралася
наМузычна-паэтычную вечарыну “Спя-
ваюць паэты на зямлі…”, прысвечаную
90-мугодкампаэткіЕўдакііЛось.

Госці вечарыны агледзелі выставу
дзіцячыхработ “ВершыЕўдакііЛось у
малюнках”: з конкурсных работ юных
мастакоў Беларусі, Эстоніі, Латвіі, Літ-
вы,РасіідыІталіі.НаМіжнародныкон-
курспаступіла179работад175удзель-
нікаў. Вітаючы гасцей ды ўдзельнікаў
імпрэзы, Амбасадар Беларусі ў Эстоніі
ВячэслаўКачанаўадзначыў,штопадоб-
ныяконкурсывельмі спрыяюцьразвіц-
цю міжнароднай супрацы, паразумен-
нюміжлюдзьмі: “Боменавітадзіцячая
творчасць служыць правадніком міра-
любнасцідыўмацоўваесяброўскіяста-
сункі паміж дзецьмі”. Падзякаваўшы
актывістам ЦНМ “Радзіма” за вялікую
арганізацыйную працу ў часе падоб-
ныхпраектаў,спадарАмбасадаруручыў
кіраўніцы Цэнтра вучобы й развіцця
“EVA-Studіorum” Ніне Пээрна ўзнага-
родуМіністэрства замежных спраў Бе-
ларусі:медаль“100годдыпламатычнай
службеБеларусі”.Граматамібеларускай
дыпмісііадзначаныпераможцыконкур-
судзіцячагамалюнка,падзякіАмбасады

атрымалі вучэбна-адукацыйныяўстано-
вы,удзельнікіконкурсу.

Працажурынагэтыразбыланяпрос-
тай:большасцьдасланыхработ—яркія,
цікавыя.Давялосявыбрацьнайлепшыяў
пяціўзроставыхкатэгорыяхад5да16га-
доў.Іўрэшцевызначылі19пераможцаў,
многія работы адзначаны падзякамі. У
складзежурыпрацавалівядомыярускія
мастакіЭстонііГенадзійЯльцоўдыАле-
наМіронава-Яльцова,згаданаяўжоНіна
Пээрна, бацькі навучэнцаў Беларускай
нядзельнайшколы“Буслікі”дыфілола-
гізМінска:рэдактарчасопіса“Здаровы
ладжыцця”АляксандрКанановіч і пе-
дагог Вольга Канановіч. Выступаючы
на імпрэзе, старшыня журы Генадзій
Яльцоўззадавальненнемадзначыў,што
малюнкізусіхкраін-удзельніцпаказалі
высокімастацкіўзровеньдзіцячайтвор-
часці,яныбагатыянафарбы,вобразы,у
іхразнастайныястылі,тэхніківыканан-
ня.АленаМіронава-Яльцованагадала:з
кожным годам расце колькасць удзель-
нікаў.Іздорава,штоёсцьвялікаяцікаў-
насцьдатворчасцібеларускіхпаэтаўне
толькіўБеларусі,алеіўіншыхкраінах.

Вечарынувельміўпрыгожылітанца-
вальныягуртынастаўнікаў івучняўэс-
тонскайшколы зпасёлкаВяэна.Яквя-
дома,2018–2020гадыўБеларусі—гэта
Трохгоддзе малой радзімы. Мы жывём
уЭстоніі, тамудлякожнага знас іЭс-
тонія—малаярадзіма.Тымбольшдля
беларускіх дзетак, якія тут нарадзіліся,
растуць. Любіць сваю Радзіму дзяцей
вучацьдомабацькі,вучацьіўшколена-

стаўнікі. Яркія выступленні эстонскіх
гуртоў засведчылі, што такія намаган-
ні—зусімнемарныя.

Гарачыміапладысментамісустракалі
гледачы выступоўцаў, якія чыталі вер-
шыЕўдакііЛось.Старонкіжыццяпаэткі
пераклікаліся з яе вершамі— з вуснаў
эстонскіхшкольнікаў, гасцейнашай ім-
прэзы.Кажучыпралюбоўпаэткідарод-
нага краю, верш “Продкі” прачытала
настаўніцаз48-ймінскайшколыВоль-
гаКанановіч.Верш“Голасполя” гучаў
ад вучаніцКлаагаскайшколы, і яныж,
удзельніцы гурта “Дзяўчаты”, выканалі
танец“Васільковаенеба”.

А ці ведалі вы, што вершы Еўдакіі
Лось перакладзены на 32 мовы свету?
Распавядаючыпра тое, госць зУкраіны
СтаніслаўБалабухапрачытаўверш“Род-
най мове” ў перакладзе на ўкраінскую
(“Ріднай мові”). Закранаючы ваенную
тэму,АнастасіяАльховікзБеларусічы-
тала “Дзяўчаты мінулай вайны”. Вучні
Беларускай нядзельнай школы “Буслі-
кі”чыталідзіцячыявершыпаэткіпа-бе-
ларуску— і яныжупрыгожылі танцам
“Матрёшка”верш“Табе,Расія!”,прачы-
таны вучаніцай Кехраскай гімназіі. Да-
рэчы,усіхудзельнікаў,выступоўцаўмы
частавалі беларускімі цукеркамі, пры-
смакамі.Радыбылівітацьнасвяцегас-
цейзмінскай48-йшколыімяФ.А.Ма-
лышава,447-гадзіцячагасадкаМінска,з
ЦэнтратворчасцідзяцейімоладзіімяХа-
імаСуціна(гарадскіпасёлакСмілавічы).

ІзавяршыўсянашсвоеасаблівыДзень
беларускай культуры прыгожым, апты-

містычным выступам саліста ансамбля
беларускайпесні“Світанак”СяргеяШа-
бадалавазлітоўскагаВісагінаса.

Апотым—прыгожыстол: смачныя
беларускія стравы, цёплыя сяброўскія
гутаркі.Нам,арганізатарам,вельміпры-
емнабылочуцьсловыпадзякіадэстон-
скіхвучняў, іхбацькоў зацёплуюйду-
шэўную імпрэзудыбачыць, якусеяны
робяцьздымкілясваіхработнавыставе.
А Таццяна Чарвова, навуковы магістр
гісторыікультуры,кіраўніцатаварыства
“Талінскіцэнтрэстэтычнагавыхавання”,
звярнуласядаНінэПээрнызтакіміцёп-
лымісловамі:“Ніна,якаяўвасдружная
беларускаясям’я!Іякдобрабылосёння
звамі—утакойцёплайлагодзевечара,
проста душа мая адпачывала! Колькі ж
укладзенавашаепрацыйсэрцаваўсё—
агалоўнае,удзяцей!Яшчэразвельміхо-
чаццапавіншавацьвас—зтакойзаслу-
жанайузнагародайадусіхнас!”

Свят ла на Іваш ке віч,Эстонія

У го нар Еў да кіі Лось
Чар го вая ім прэ за з вя лі ка га цык ла, пры све ча на га  
бе ла рус кім паэ там-юбі ля рам, прай шла ў Та лі не

Ад рэ дак цыі.Далучаемсядавіншаванняў,спадарыняНінаПээрна!Вельміра-
ды,штовашыявялікіянамаганні,высілкінанівахнароднай,дыйміжнароднай
дыпламатыі(зшасціжкраінбыліўдзельнікічарговагаконкурсу!)даюцьдобры
плён.ІцеснаясупрацабеларускіхсуполакЭстоніізАмбасадай,яелюдзьмі—доб-
рыпрыкладдляіншых.Мыведаемпрацеснуюсупрацувашуз48-ймінскайшко-
лай,з37-йгімназіяй,івосьдадалісяСмілавічы.Іпразрэдакцыюгатовыдалучыцца
ўсяброўскаеколанашыземлякі:аднасашколаўЛяхавіцкагараёна…Іколувашых
сяброў—расці:уімяБеларусі,творчасці,радасці.

Арганізатары імпрэзы  
Кэтлін Пукк, Ніна Пээрна  

з Амбасадарам Вячаславам 
Качанавым

Еўдакія Лось

Ла ры са На ма ко на ва

У танцавальным класе
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Свята

Ра зам збі рац ца — пры го жая пра ца!

весткі з суполак

Вяч ка Це леш ды ін шыя
На вы ста ве, якая ла дзі ла ся ў ла тыш скай ста лі цы, Ам ба са дар Беларусі Ва сіль Мар ко віч уру чыў  
ме даль “100 год дып ла ма тыч най служ бе Бе ла ру сі” вя до ма му бе ла рус ка му мас та ку з Ры гі

У кожнага з нас ёсць улю-
бёны куточак на зямлі: ці то
вёсачка, ці то горад. Беларус-
кіямастакіЛатвіі з аб’яднання
“Маю гонар”, безумоўна, лю-
бяцьРыгу.Вулкаміяе,здаецца,
блукаерэхастагоддзяў,тут,пад
вятрамі Балтыі, асаблівы водар
кавы ў маленькіх кавярнях…
Гэта горад, дзе лёгка набыць
можна маленькі кавалак бурш-
тыну:яксваёасабістаесонца.І
ўРызежывуцьпрыгожыя,тале-
навітыялюдзі—кожнысасваім
унутранымсвятлом.Гэтагорад
з адметнай дынамікай, колера-
мі,танамійпаўтанамі,рытмамі.
Карацей:нібыствораныёндля
мастацтва й мастакоў. Пэўна,
тамуіпрыйшлаідэясябрамсу-
полкі “Маю гонар” падзяліцца

сваімі ўражаннямі абРызе, пе-
ранесенымінапалотны.Яктам
уМаксімаТанка:“Ямушупакі-
нуць адбітакжыцця/На камні,
жалезеізолаце”.Спісносьбітаў,
мяркую,можнапашыраць!

Напрыканцыверасня-2019у
памяшканні Рыжскай думы па
ініцыятывеВячкіЦелешапрай-
шла чарговая выстава нашых
дарагіх мастакоў. Кожны з іх
сродкамі выяўленчага мастац-
твападзяліўсязрыжанамі,гас-
цямі горада сваімі ўражаннямі
пра Рыгу, якая стала для іх не
простамесцамсталагажыцця,а
моцнайлюбоўюназаўжды.

Вернісаж—заўсёды“момант
ісціны” для людзей мастацтва,
ягопрыхільнікаў.Гэтахваляван-
ні,спадзяванні,парываннідушы,

высокая энергетыка сутворчас-
ці…Сустрэчазмастацтвамвы-
мушаенас“вібраваць”адпавед-
нымчынам.Аякоешырокаегэта
энергаполе!Прыгажосць,хутка-
плыннасць жыцця, чалавечая
годнасць, маральная чысціня,
Радзіма,Вечнасць…Усёжыццё
мы ў пошуках: дзе сапраўдныя
сябры, дзе наша дарога, дзе са-
маегалоўнаеўсвеце?.Амастак
яшчэйшукаестылёвуюпалітру,
мастацкія сродкі, каб перадаць,
“пакінуць адбітак” сваіх думак,
уражанняў, эмоцый, азарэнняў.
Ці ж не цуд: уважлівы, пранік-
лівы позірк творцы выхоплівае
зпаўсядзённасцінештаістотнае,
своеасаблівае і, спыняючы ім-
гненне,утойжачасдоўжыцьяго
ўВечнасці.Нагэтыразнавыста-
вемызнаёмілісязпрацаміВячкі
Целеша, Віктара Малышчыца,
Надзеі Ізянёвай, Ірыны Кароль,
ГанныПепіні,АліныЛітвіненка,
Кацярыны Озберг. З прыяз-
насцю ўспрынялі й працы
фотамастакоў Лявона Маст-
вілішскагадыАленыЦіхамі-
равай.

Восень—гэтабадайшто
заўжды пара незвычайнай
прыгажосці.АвосеньуРы-
зе штораз адметная, лічаць
рыжане:багатаяінафарбы,
і на добрыя справы. Сімва-
лічнаяшчэ,каліўвосеньлю-
дзямаддаеццаналежнаезаіх
заслугі.ВосьіВячкаЦелеш

цалкам заслужана, як лічаць
беларусы Рыгі, адзначаныюбі-
лейным медалём Міністэрства
замежных спраў Беларусі. Уз-
нагароду“100годдыпламатыч-
найслужбеБеларусі”вядомаму
дзеячубеларускагарухуўручыў
АмбасадарБеларусіўЛатвііВа-
сільМарковіч.

Паважаны ўраджэнец Ваў-
кавыскага раёна Гродзеншчы-
ны—ісапраўды,смеласкажу,
патрыярхнароднайдыпламатыі
ўпрасторыБеларусь—Латвія.
З гэтай нагоды Вячка Целеш
расказваесябрам,яку1994-му
былойсваёймайстэрнісустра-
каўсязАйварамКалве.Шчыра,
прамногаегутарылідвасябры,
мастацтвазнаўцы, публіцыс-
ты: беларус Вячка Целеша і
латышАйварКалве. І ўжо та-
дыўзнакпашаныйсяброўства
падараваў Айвар яму кнігу з
надпісам: “Беларускаму паслу

ўРызе”.Адзейнічала ўжо та-
дыўРызе “Беларускаяхатка”,
уякойутульнабылоўсімпры-
хільнікам беларускай мовы,
культуры,мастацтва ймузыкі.
Тамслованашароднаепа-сяб-
роўскугучаларазам“златыш-
скім словам трапяткім”, як пі-
саўнехтазпаэтаў.

Прайшлі гады. Хоць “Бела-
рускай хаткі” ў Рызе большня-
ма,алеёсцьажцэлы“беларускі
дом”: Амбасада Рэспублікі Бе-
ларусь. Ёсць наша Беларуская
школа імя Янкі Купалы. Ёсць
вялікі Саюз беларусаў Латвіі,

Таварыства беларускай куль-
туры“Сьвітанак”,Таварыства
“Вытокі”дыіншыяслядыбе-
ларускайпрысутнасціўгора-
дзе.Асамаегалоўнае—ёсць
людзі,якіяўсеразамікожны
паасобку робяць нешта па-
сільнае,прыгожаенакарысць
нашай Бацькаўшчыны. Ну а
вам,шаноўныямастакі,асаб-
ліваянашаўдзячнасць.Новых
непаўторных вам уражанняў
жадаю.Інетолькірыжскіх!

Ган на Іва нэ, г.Рыга

таленты

В. Целеш. Інтэграцыя. Нацюрморт  
з Рыжскім і Беларускім бальзамам.

Лявон Маствілішскі. Рыжскія сілуэты.

Вячка Целеш

насвяткаванне20‑гадовага
юбілеюліепайскага
беларускагатаварыства
“Мара”ягоактывісты
запрасіліганаровыхгасцей,
шматлікіхсяброўзрозных
гарадоўдыталенавітых
артыстаўзроднай
Бацькаўшчыны

Суполка“Мара”святкавала
20-годдзе—шырока й прыго-
жа. 6 снежня ў Ліепаю пры-
ехалі госці з Беларусі, Літвы,
з латышскіх гарадоў Рыгі ды
Вентспілса. У святочным кан-
цэрцепаўдзельнічаліансамбль
беларускай песні “Паўлінка” з
Ліепаі, а таксама госці з гора-
да-пабраціма Гомеля: заслужа-
ны аматарскі калектыў Бела-
русі,ансамбльтанца“Дружба”
(якімкіруеАленаЦімашэнка).
Імпрэзаладзіласяўплынітра-
дыцыйных восеньскіх Дзён
беларускай культуры ў Латвіі.
А праходзяць дні штогод, на-
гадаем,прыпадтрымцыСаюза

беларусаўЛатвіі,АмбасадыБе-
ларусіўЛатвіі.Нагэтыжразда
прыгожай, сяброўскай справы
далучыласяйЛіепайскаесама-
кіраванне.

Канцэрт адкрываў віталь-
ным словам старшыня праў-
лення суполкі “Мара” Віктар
Янцэвіч.Ёнжай расказаў ко-
ратка, як утварылася суполка,
чымжыла,штоплануюцьзра-
біцьактывістыбліжэйшымча-
сам.Суполка, нагадаў,жыве з
дэвізам“ЛюбіЛатвію,памятай
Беларусь”, паядноўвае неабы-
якавых да беларускай справы
людзей — тых, хто актыўна
ўдзельнічаеўзберажэннійпа-
шырэнні культурнай спадчы-
ны, народных традыцый, род-
наймовыбеларусаў.

Сярод ганаровых гасцей,
якія выступілі на сцэне з він-
шаваннямі ў адрас юбіляра,
былімэрЛіепаіЯнісВілніціс,
дэпутат Гробінскай краёвай
думы Генадзій Яфімаў, консул

Генконсульствы Расіі ў Ліепаі
Дзмітрый Багданаў, Надзвы-
чайны і Паўнамоцны Амбаса-
дар Беларусі ў Латвіі Васіль
Марковіч, эксперт па пытан-
нях недзяржаўных арганіза-
цый у Ліепаі Брыгіта Дрэйжэ,
прадстаўнік Рэспубліканскага
цэнтра нацыянальных культур
з Беларусі Аляксандр Валод-
чанка, старшыня Саюза бела-
русаў Латвіі Валянціна Піску-
нова, прадстаўнікі няўрадавых
арганізацый нацыянальных
меншасцяўЛіепаі,Вентспілса,
Рыгі.

Вітаючыюбіляраў,Амбаса-
дарВасільМарковічадзначыў,
штоза20гадоўдзейнасці“Ма-
ра” стала неад’емнай часткай
ліепайскага грамадства. Акты-
вістысуполкіўдзельнічаюцьу
гарадскіх і латвійскіх святах,
ладзяць гастролі знакамітых
беларускіх калектываў у Ліе-
паю: “Беларусы Ліепаі адчы-
нілі Беларускі дом за сотні кі-
ламетраў ад Бацькаўшчыны,
на беразе Балтыйскага мора. І
дзякуючы таму ў Ліепаі ёсць
месца, дзе можна беларусам
сустрэцца, пагаварыць, падзя-
ліццарадасцюйпаспявацьна-
шы родныя, матуліны песні”.
Васіль Міхайлавіч дадаў, што
БеларускаяграмадаўЛіепаі—
сапраўдыжывы, нефармальны
асяродак, у якім супляменнікі
разам радуюцца й светла ту-
жацьпаБацькаўшчыне, апра-
цуючынакарысцькраіны,дзе
знайшлісваёшчасце,дзенара-

дзілісяіхдзецііўнукі,—усёж
заўсёды памятаюць і родную
Радзіму-Беларусь.

Напрыканцы святочнага
канцэрта гурт “Паўлінка” ды
ўдзельнікіпраекта“ЛатвіяіБе-
ларусь. Насустрач адзін адна-
му”(ужошостыгодягорэалізуе
“Мара”, у праекце паўдзель-
нічала звыш 350 школьнікаў і
прадстаўнікоў моладзі) разам
спявалі песню “Родная мова”.
Да Дня беларускай культуры
ўдзельнікі праекта з ліку на-
вучэнцаў мясцовых сярэдніх
навучальных устаноў пад кі-
раўніцтвамнастаўніцТаццяны

КурдзекідыТаццяныПярчаткі-
най падрыхтавалі выставу пра
беларусаў, якія жывуць у Ліе-
паі,пакінуліследуяегісторыі
ці культуры. Выстава размя-
шчаласяўфаезалы,прыўвахо-
дзенаканцэрт.

Вядучая канцэрту Жанна
Буйніцкая дзякавала ўсім, хто
за час дзейнасці суполкі “Ма-
ра” спрычыніўся да яе карыс-
ныхграмадскіхспраў.Ізапрасі-
латых,камуцікавыякультура,
традыцыі, сучаснае жыццё бе-
ларусаўпрыходзіцьуБеларускі
дом—ёнпавуліцыЯня,8.

Ан жэ ла Фа мі на,г.Ліепая

Удзячнасць за вялікую працу актывістам суполкі “Мара” 
выказвае Амбасадар Васіль Марковіч

Вядучыя канцэрта  
Юры Хадаровіч і Жанна 

Буйніцкая перад выхадам  
на сцэну

Тан цо ры з Го ме ля 
ўразілі гледачоў сваім 

артыстызмам і прыгожымі 
касцюмамі
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Шматлікім чытачам ён вя-
домы раманамі “Меч князя
Вячкі”,“Следваўкалака”,“Жа-
лезныя жалуды”, “Назаві сына
Канстанцінам”,уякіхпісьмен-
нік спрабуе заглянуць у даў-
няе мінулае Беларусі. А ягоны
фантастычны раман “Чалавек
з брыльянтавым сэрцам” па
захапляльнасці параўнальны з
творамісусветнавядомагапісь-
меннікаАйзекаАзімава.Вядо-
мычытачамЛеанідДайнекаіяк
выдатныпаэт,эсэіст.

Пры жыцці ён шмат пада-
рожнічаў, наведаў Грэцыю,
Кіпр, Крыт, для сыноў зладзіў
паездку ў Ізраіль, дзе навед-
ваўразамзімісвятыямясціны.

Пісьменнік,расказаліблізкіяна
вечарыне,вывучаўанглійскую,
грэчаскую мовы, замежныя
словы і ў побыце выкарыстоў-
ваў, быў у ладзе са смартфо-
нам,Фэйсбукам,вайберам...Ва
ўтульнай зале музея сабралася
радняпісьменніка:ягонаяжон-
ка Зінаіда Міхайлаўна, сыны
Сяргей, Дзмітры ды Сцяпан з
жонкамі, дзецьмі. Шмат было
гасцей вечарыны, прозвішча
якіхнаслыху,іякіядобраведа-
ліюбіляра,сябравалізім.Вяла
вечарыну супрацоўніца музея
ЭлінаСвірыдовіч,іпершаесло-
вадалапаэтуСяргеюЗаконніка-
ву,якісябраваўзЛеанідамДай-
некамсастудэнцкіхгадоў.Пра

гады сумеснай працы ў часо-
пісе “Маладосць” (там Леанід
Марцінавіч доўгі час працаваў
адказнымсакратаром)расказаў
ГенрыхДалідовіч,ранейгалоў-
нырэдактарвыдання.Цікавымі
ўспамінаміпадзяліўсявыдавец,
паэтКастусьЦвірка,агалоўрэд
“Маладосці” Святлана Воціна-
ва расказала пра пісьменніка
шляхамдэманстрацыінаэкране
дакументаў,штозберагаюццаў
рэдакцыйнымархіве.

Шмат цёплых слоў у адрас
пісьменніка-юбіляра прагучала
ад супрацоўніцы Нацыяналь-
най бібліятэкі Таццяны Лаў-
рык, якая даследуе жыццёвы
й творчы шлях Леаніда Дай-
некі.Янапрачыталайяговер-
шаваныя радкі. Паэт, галоўны
рэдактар часопіса “Верасень”
Эдуард Акулін адзначыў, што
пісьменнік часта друкаваўся ў
часопісе, і што яго творы абу-
джаюцьнашу гістарычнуюпа-
мяць, гордасць беларусаў за
сваю Бацькаўшчыну. Эдуард
АкулінпрачытаўвершЛеаніда
Дайнекі“БаладапанаГарбанё-
ва”,надрукаваныў“Верасні”.А
напярэдаднівечарынысамЭду-
радАкуліннапісаўверш“Пла-
шчаніца”, прысвечаныЛеаніду
Дайнеку,музыкунаякінапісаў
бардКанстанцінГарашчанка—
ёнжападгітаруйпраспяваўно-
вуюпесню.

Добрыя словы пра свайго
свёкрасказаласпявачкаТацця-

на Беланогая (Дайнека),жонка
сярэдняга сына пісьменніка,
Дзмітрыя. Таццяна выканала
песнюнавершЛеанідаДайне-
кі,маенамерзапісацькампакт-
дыск, у які ўвойдуць таксама
іншыязапісыпесеньнаяговер-
шы.Пра бацьку цёплыя словы
казаўягонысынДзмітры,ёнжа
падарыў Музею літаратуры ад
сям’іДайнекаўпоўныкамплект
выданняўпісьменнікайсямей-
ныяфотаздымкі.

Ля вон Це леш.
Фота Элі ны Свірыдовіч.

слова  і  справа

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Шмат гадоў “зорьковцы”

ўдзельнічаюць у творчым пра-
екце “Чарнобыльскі шлях —
дарогажыцця:убудучыню—з
надзеяй”. Дзякуючы яму тале-
навітыя дзеці з чарнобыльскіх
рэгіёнаў Беларусі, Украіны ды
Расіі маюць магчымасць пры-
ехаць у Мінск і паказаць свае
здольнасцінасцэне.І“Зорька”
вылучае сваіх пераможцаў, дае
ім спецыяльныя прэміі. А по-
тымсочыцьзаіхпоспехамі,да-
памагаеўтворчымросце.

Традыцыйна рэдактар
“Зорьки” ўваходзіць у склад
журыМіжнароднага конкурсу-
фестывалю дзіцячай творчасці
“ЛеМары” і штогод ацэньвае
конкурсныяпрацыўнамінацыі
“мастацкая і дэкаратыўна-пры-
кладная творчасць. Фотазды-
мак”. Чарговы конкурс — у
красавіку, заяўкі на ўдзел у ім
падаюць таленавітыя дзеці з
розных краін. Такшто й бела-
русызамежжа—далучайцеся!
Будуць спаборніцтвы ў танцы,
музыцы, вакале, мастацтве. У
пераможцаўінтэрв’ювозьмуць
юныякарэспандэнты“Зорьки”.

Знаходзіць “Зорька” тален-
ты й сярод спартсменаў-пачат-
коўцаў. Яна даўні інфапартнёр
арганізатараў Міжнароднай дзі-
цячай сацыяльнай праграмы

“Футбол для дружбы” — гэта
праект“Газпрома”прыпадтрым-
цыFІFA,UEFA іМіжнароднага
алімпійскага камітэта. “Зорь-
ковцы” ўдзельнічаюць у адбо-
рачныхтурнірахукраіне.Пара-
лельна рэдакцыя шукае дзяцей,
якія хацелі б у будучыні стаць
спартыўнымі каментатарамі,
потымсамымздольнымаказвае
падтрымкунашляхудамэты.

Юнкары “Зорьки” былі
акрэдытаваныяйнаІІЕўрапей-
скіх гульнях, бралі інтэрв’ю ў
гасцей,штопрыязджалінаспа-
борніцтвы,паказваліславутасці
Мінскаўроліваланцёраў,пра-
цавалінафан-зонах.

Штогадовыя імпрэзы Дня
Саюзнай дзяржавы ў Белару-
сі— таксама “Зорькой” асвет-
лены. Летась, напрыклад, дзі-

цячыя журналісты выказвалі
свае пажаданні на медыясесіі
“Саюзная дзяржава: як пера-
даць культурны код моладзі”,
якаяпраходзілаўмузеі-сядзібе
ІльіРэпіна“Здраўнёва”падВі-
цебскам.

Цырымонію пасвячэння ў
юныякарэспандэнты“Зорьки”,
узнагароджанне дыпломамі за
стараннасць лепшых юнкараў,
блогераў,іхсустрэчызвядомы-
міжурналістамійпісьменнікамі
газетаправодзіцьтрадыцыйнаў
часе Міжнароднай спецыяліза-
ванай выставы “СМІўБелару-
сі”.Летасьнавыставерэдакцыя
сумесна з выдавецтвам “Бела-
руская энцыклапедыя імя Пет-
руся Броўкі” прадставіла для
дзіцячайаўдыторыікнігучлена
штабаБатальёнабеларускіхар-
лянят Уладзіміра Вавулы “Ма-
ленькіясалдатывялікайвайны”.
Укнізевыкарыстаныкаштоўны
архіў“Зорьки”.

Газета даўно сябруе і з Ба-
тальёнам беларускіх арлянят, і
з суполкайВетэранаў фізічнай
культуры,зБеларускайрэспуб-
ліканскай піянерскай арганіза-
цыяй. Іх актывісты прыходзілі
нанядаўнююўрачыстацьуДом
прэсы,кабпавіншавацьюбіля-
раўз75-годдзем.

У Беларусі рэдакцыя мае
вялікую каманду юных ка-

рэспандэнтаў. Ініцыятыўных
хлопчыкаўідзяўчынак—каля
120чалавек.Ёсцьдзіцячыякар-
пунктыгазетыўсталічнайгім-
назіі№7,уВіцебску,Ашмянах,
Астраўцы, Навагрудку… А ці
будуцьяныіўзамежжы?Зава-
міслова,нашыюныяйсталыя
супляменнікіўіншыхкраінах!

Ган на Ла гун

СветдзяцінСтва

“Зорь ка” і яе за меж ныя сяб ры
Ад рэ дак та ра. 
Сотні,тысячысацыяльна

праяўленыхлюдзейБеларусі
могуцьзгадацьтойчас,калі
добрымсвятломззяла“Зорь-
ка”ўіхнімдзіцячымжыцці,а
некаторым—інадалей.Бы-
лаўмаімлёседзівоснаяпара,
калі ў “Зорьцы” з’яўляліся
маезаметкі,апотымувяско-
вую нашу хату прыходзілі з
розныхмесцаўБеларусіліс-
тыадравеснікаў:зпрапано-
вайсябраваць.Адрасбраліз
публікацый. Такая “Зорька-
вая”“сацсетка”былаўюных
беларусаў у 70-я. А пазней
мнепашчасцілаіўроліДзеда
Марозасвяточнуюрэдакцыю
“Зорькі” віншаваць: такі па-
дарунак калектыву выдання
напрыканцы80-хзрабіўідэа-
лагічныаддзелЦКкамсамо-
лаБеларусінаНовыгод…

Са святам вас, “Зорька”,
“зорьковцы”дыўсе-ўсе,хто
зберагае ў сэрцах прамень-
чыкігаючайрадасцісасвет-
лайКраіныБеларускагаДзя-
цінства!Галоўны рэдактар “Зорькі” Людміла Грамовіч

“Не ба не дасць па мер ці”
Пад такой назвай у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры 29 студзеня 
прайшла вечарына, прысвечаная памяці й 80-годдзю пісьменніка, лаўрэата Дзяржпрэміі 
Беларусі ды Літаратурнай прэміі імя Івана Мележа Леаніда Марцінавіча Дайнекі

Дзміт ры Дай не ка (злева), Ген рых Да лі до віч  
і вя ду чая ве ча ры ны Элі на Сві ры до віч

дарад
рабіндраната
тагора
увыдавецтве“Мастацкая
літаратура”рыхтуецца
дадрукукнігалаўрэата
нобелеўскайпрэміі
ўгалінелітаратуры
за1913годрабіндраната
тагора“ душанарода 
намовахнародаўсвету”

“Душа народа”—паэтычнае,
пранізліваесловакласікабенгаль-
скай, індыйскай літаратуры, якое
знабыццём Індыяйнезалежнасці
стала Гімнам краіны. Беларуска-
індыйскія літаратурныя стасункі
маюць багатую гісторыю. Упер-
шынюсловакласіка загучалапа-
беларускуяшчэў1920-ягады.Ся-
родперакладчыкаўягопаэзіі—і
народны пясняр Беларусі Якуб
Колас.УрозныягадыўІндыіпа-
бываліЯнкаБрыль,РыгорБараду-
лін,Уладзімір Гніламёдаў,Юрый
Сапажкоў,іншыяпісьменнікі.

“Мы вырашылі, склаўшы
кнігузпаэтычныміперакладамі
неўміручагатэкста,аддацьдані-
нупашаныбеларуска-індыйскай
дружбе, — расказвае рэдактар
зборнікаВольгаРацэвіч.—Ад-
крываекнігуарыгінальнытэкст
набенгальскаймове.Усвоеасаб-
лівую анталогію ўвайшлі аж-
но шэсць пераўвасабленняў на
беларускую мову: іх здзейснілі
МіколаМятліцкі,МарыяКобец,
НавумГальпяровіч,ГаннаБара-
ноўская,ГенадзьАўласенка,Вік-
тарШніп.Укнізеёсцьперакла-
дынабалкарскую,гуджарацкую,
інгушскую, каннада, літоўскую,
малаялам, марыйскую, панджа-
бі,таджыкскую,тамільскую,тэ-
лугу,туркменскую,урду,чарна-
горскую, шорскую, чувашскую
дыіншыямовы—усягокаля50
перакладаў.

Мі ко ла Бер леж

літаратурныяМаСтыСледназяМлі

 Выступае Тац ця на Лаў рык,  
су пра цоў ні ца На цы я наль най 

біб лі я тэ кі, да след чы ца  
твор час ці Леаніда Дай не кі
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Пасля таго, як журналісты
наведаліся ў Тургенеўку, там-
тэйшыя жыхары яшчэ больш
зацікавілася радзімай сваіх
продкаў. А 38-гадовы кіраўнік
адміністрацыівёскіВіктарСін-
кевічсабраўсяўдарогу,кабна
свае вочы пабачыць мясціны,
з якіх прадзедПётрДрыга ра-
замзсям’ёйусталыпінскіяча-

сыперабраўся ўСібір. “Ячуў,
што Беларусь — гэта краіна,
дзе шануюць лясы, беражліва
апрацоўваюць глебу, дзе вель-
мі чыстыя гарады й вёскі. І ў
тым я ўпэўніўся яшчэ ў цягні-
ку,—расказаўмнеВіктарпры
сустрэчы.—Звокнаўвагоная
бачыў,якакуратнаскошанатра-
валячыгуначнагапалатна,кры-
хунаводдальмільгаўпрыгожы
лес без прыкмет высечак, і гэ-
та парадавала, бо ўСібіры ля-
сы высякаюць”. А калі Віктар
апынуўсянамінскімвакзале,то
ледзь стрымаўся ад радаснага
воклічу: на шыльдах красава-
ліся тыя самыя словы, якія ён
удзяцінствечуўадбабулі,якія
дагэтульпрамаўляеяго82-гадо-
вая цёткаНіна Рыгораўна.На-
рэшцеёнуМінску!

Віктар згадвае,штопазней,
калі ездзіў у сталічным транс-
парце, хадзіў па мінскіх вулі-
цах, то яму здавалася,штоўсе
людзі,якіхёнсустракаў,даўно
ямузнаёмыя.Нанейкімузроў-
ні падсвядомасці адчуваў, што
звязваеягозімінетолькізнеш-
няепадабенства,алейсваяцкія
гены. Думалася яму, што мін-
чане вельмі добрыя, і сярод іх
неможабыцьнахабнікаўізла-

чынцаў... І знаёмага ў Мінску
знайшоў.Гэтаўраджэнецвёскі
Талстоўкі,штоўтрохкіламет-
рах ад Тургенеўкі, пісьмен-
нік Віталь Кірпічэнка. (Віталь
Якаўлевіч—пісьменнік,публі-
цыст,сябарСаюзапісьменнікаў
Беларусі і Саюза пісьменнікаў
Расіі, палкоўнік Ваенна-павет-
раныхсілуадстаўцы.Ягокніга
“За долей” прызнана ў 2019-м
лепшым творам прозы на Рэс-
публіканскім конкурсе “Нацы-
янальнаялітаратурнаяпрэмія”.
У рамане распавядаецца пра
некалькіпакаленняўбеларусаў,
якія на пачатку ХХ стагоддзя
адправіліся на пошукі лепша-
гажыццяўСібір).Землякібы-
лі рады адзін аднаго пабачыць
іўспомніцьагульныхзнаёмых.

Прыехаць у Мінск Вікта-
ра Сінкевіча запрасіў Рэспуб-
ліканскі цэнтр нацыянальных
культур. Беларус зСібіры ўво-
сень паўдзельнічаў у творчай

стажыроўцыкіраўнікоў замеж-
ных беларускіх аматарскіх ка-
лектываў мастацкай творчасці.
УчасеяеВіктарзмогубачыць
і беларускую глыбінку. Гасцям
з замежжа зладзілі паездку ў
аграгарадок Ракаў, гарпасёлак
ІвянецВаложынскагараёна,па
дарозебачыліяныіншыяпасе-
лішчы.ЯпацікавіласяўВікта-
ра:цізнаходзіцьёнпадабенства
між Івянцом і яго родным ся-
лом,штоўБаяндаеўскімраёне?
“Такога ўражання, нібы вось
гэта наша Тургенеўка, толькі

ў еўрапейскай частцы канты-
нента, не было,—пажартаваў
ён.—ВёскіўБеларусі,ябска-
заў,багацейшыя,чымуСібіры.
Здзівіламяневялікаяколькасць
будынкаўзкаменя,іштошмат
асфальтаваных дарог. Усе бу-
дынкі, прысядзібныя ўчасткі
надта блізка адзін ад аднаго,
міжімі—ніякайпрасторы...А
сібірская сельская мясцовасць
любіць раздолле. Я ўсё роўна
лічу сваю Тургенеўку вельмі
прыгожай. І думаю,што трэба
прадаўжаць зберагаць яе моц-
ныядраўляныяхатызсамабыт-
ныміаканіцамі,ліштвамі”.

Пад кіраўніцтвам Віктара
Сінкевіча распрацаваны й за-
цверджаны геральдычныя сім-
валыТургенеўкі.На іхпобачз
жураўлём,якігняздуеўСібіры,
ёсцьчырвонаярабінаіэлемент
беларускагаарнаменту.Дарэчы,
настэлепрыўездзеўсялотак-
самаможна ўбачыцьбеларускі
арнамент—яксведчаннетаго,
штоўсялежывуцьбеларусы.Іх
продкіў1909годзепадалісяна
ўсход па сталыпінскай рэфор-
ме— асвойваць таёжныя зем-
лі: карчавалі лес, апрацоўвалі
глебу.Зпакаленняўпакаленне
ўкожнайсям’іперадаецца гіс-
торыятагоперасялення.Віктар
памятае: яшчэ школьнікам з
сябраміпакраязнаўчымгуртку
хадзіўпахатахізапісваўуспа-
міныстарыхлюдзейпрадаўнія
часы.Усезапісытыяцяпербе-
ражліва захоўваюцца ў мясцо-
вым краязнаўчыммузеі.Шмат
расказвалапрамінулаеіягоба-
буля,ГаннаЛук’янаўна.Дзяду-
ляжВіктара,РыгорДрыга,быў
сынам Пятра Дрыгі, які пер-
шымз’явіўсяўтыхкраях.

Бабуляідзядуляжыліўтра-
дыцыйнайбеларускайхаце—з
лавамі ўздоўж сцен, сталом у
чырвоным куце. І ў маленстве
ён любіў там бываць. Дарэчы,
Тургенеўка пабудаваная на бе-
ларускі манер з дзвюма роў-
нымі вуліцамі, а праз кожныя
шэсць хат праходзіць завулак.
А бураты, удакладняе госць,
спрадвекужыліўюртах,ітаму
такіхправілаўпрыбудаўніцтве
сваіхпаселішчнепрытрымліва-
юцца.

Ён упэўнены, што ў Турге-
неўкіёсцьбудучыня.Доўгічас
пражыўшы ў Іркуцку, Віктар
вярнуўсяўроднуювёскуў2016
годзеразамсасваёйсям’ёй.Так
атрымалася, што якраз на той

часвызвалілася іпасадакіраў-
нікамуніцыпальнагаўтварэння
“Тургенеўка”. Аднавяскоўцы
большасцю галасоў абралі на
яеВіктара,якогаведалізмален-
ства.Віктархоцьібыўнейкічас
гараджанінам,алечастанавед-
ваўся да бацькоў, каб дапама-
гаць ім,ведаўпраўсетурботы
й патрэбы вяскоўцаў. Сінкевіч
вельмі адказна паставіўся да
новых абавязкаў. Да тагож ён
мае дзве вышэйшыя адукацыі,

апошняя з іх юрыспрудэнцыя.
Сёння ў сяле, расказаў Віктар
Сінкевіч,176двароўіжывека-
ля500чалавек.Такштоклопа-
таўуягояккіраўнікасельскага
саветахапае.ЛетасьТургенеўка
святкаваласваё110-годдзе.

НастажыроўкуўРЦНКВік-
тарСінкевічпатрапіў,боактыў-
навыступаеўнароднымфальк-
лорным ансамблі “Варэнічкі”,
мастацкая кіраўніца якога —
КсеніяВасільева.Быўчас,калі
Віктарудавялосяўласнымпры-
кладамматывавацьаднасяльчан
стацьудзельнікаміхору.Ёнта-
дыўпершынюапрануўбеларус-
кую кашулю ды заспяваў. І не
пралічыўся: у хор пацягнуліся
ймаладзешыяўдзельнікі,гадоў
пад35.Саспеваміягопадтры-

мала й жонка Наталля, па на-
цыянальнасціруская.Хорчаста
выступае не толькі ў родным
сяле, алей на раённых святах,
у Іркуцку, ад якога Тургенеўка
амальза150кіламетраў.

Пабачыўшы народныя ка-
лектывы Беларусі, пабываўшы
напрактычныхзанятках імай-
стар-класахуцэнтрахнароднай
творчасціўМінску,Віктаряшчэ
большупэўніўся,якпадабаюц-
цаямубеларускіяспевы,танцы,
беларуская мова. І хоча цяпер
больш сіл аддаваць развіццю
беларускай культуры ў Турге-
неўцы,кабгосці,якіятудыўсё
часцейпрызджаюць,адразуад-
чувалі:тамжывуцьбеларусы.

“Трэба дадаць да спеваў
крыху харэаграфічных элемен-
таў,адлягэтагазнайсцідобрага
харэографа,—прыйшоўдавы-
сновыВіктар.—Няблагабыло
б,кабідзецідалучалісядакуль-
турыпродкаў,спявалі-танчыліў
фальклорныхгуртах.Унасёсць
яшчэдзіцячыансамбль“Ручні-
чок”.Думаюзаахвоціць ісваіх
дзяцей,кабтудынаведваліся,а
іхжатрое—іўжоцэлаякаман-
да!”,— кажа сібірскі беларус.
І яшчэпаслянаведвання гіста-
рычнай Бацькаўшчыны Сінке-
вічумацаваўсяўдумцыўзвесці
праваслаўныхрамперадуездам
у Тургенеўку. Вымагаюць та-
го,кажа,духоўныякарані,якія
звязваюцьягозБеларуссю.

Ган на Лагун

супляменнікі
Сі бір скі бе ла рус  
Вік тар Сін ке віч

Пра бе ла рус кае ся ло Тур ге неў ку ў Ір куц кай воб лас ці чы та чы “Го ла су Ра дзі мы”,  
без умоў на, чу лі. Пуб лі ка цыі пра яго з’я ві лі ся й пас ля прэс-ту ра ў Пры бай кал ле  

жур на ліс таў са юз ных СМІ, ар га ні за ва нага Па ста ян ным Ка мі тэ там Са юз най дзяр жа вы  
і МІА “Россия се год ня”. Ці ка ва, як жы вуць бе ла ру сы на спрад веч на бу рац кай зям лі?

Віктар Сінкевіч у Мінску

Віктар Сінкевіч разам з хорам сустракаюць гасцей  
на іркуцкай зямлі

Зімовы пейзаж на ўскрайку Тургенеўкі

Хаты з моцных бярвёнаў па-ранейшаму стаяць у Тургенеўцы

Самабытныя ліштвы на вокнах хат сібірскіх беларусаў
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Галоўны рэдактар
Іван ЖДАНОВІЧ

Адрас рэдакцыі:
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E-mail: golas_radzimy@tut.by
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“Выдавецкі дом Звязда ”.
Дырэктар – галоўны рэдактар 
Павел Якаўлевіч СУХАРУКАЎ
 

Аб’ём выдання: 2 друк. арк.
Падпісана да друку: 13.02.2020 г.
Наклад 374.
Заказ – 247.
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і не рэцэнзуюцца. Пазіцыі рэдакцыі ды 
аўтараў, матэрыялы якіх друкуюцца на 
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не супадаць
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Месца друкавання: 
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва Беларускі Дом друку ”
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр. Незалежнасці, 79. 220013 Мінск, 
Рэспубліка Беларусь

традыцыі

“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

аякуваС?

год пры го жа па чы на лі!
упарунавагодніхсвятаў
шматбылопрыемных
клопатаўупраўлення,
актывуСамарскайабласной
грамадскайарганізацыі
беларусаўівыхадцаў
зБеларусі“руска‑Бела‑
рускаеБратэрства2000”

Гэта быў для сяброў ма-
іх па суполцы, можна сказаць,
святочны навагодні марафон.
Спачатку, праводзячы 2019-ы,
актыўзладзіў іправёўдлядзя-
цей цыкл тэатралізаваных
прадстаўленняў “Зімовая каз-
ка”—упартнёрствезЦэнтрам
пазашкольнай адукацыі “Твор-
чество”. Сцэнары ж такіх ім-
прэзаўштогодскладаюцьбела-
рускіяпедагогіІнаСухачэўская,
Наталля Ганчарова ды Ірына
Ключнікава.

У Доме культуры “Заря”
дзеткі з беларускіх сем’яўпаў-
дзельнічалі ў традыцыйным
міжнацыянальным дзіцячым
свяце“Огонькидружбы”—яго
фінансуеАдміністрацыя губер-
натара, інфападтрымка — на
Доме дружбы народаў Самар-
скай вобласці. Шмат пазітыў-
ныхэмоцыйперапаладзетвары
адказачныхпрыгод,навагодніх
песень,танцаў,сюрпрызаўі,вя-
домаж,падарункаў.

Падводзячы вынікі мінулага
года,прэзідэнтСАГА“Руска-Бе-
ларускаеБратэрства2000”Ірына
Глускаязгадала:яшчэўстудзені
2019-габеларусыпрымалінаса-
марскайзямлістарэйшагадарад-
цу Пасольства Беларусі ў Расіі,
кіраўнікаДзелавогаікультурна-
гацэнтраВасіляЧэрніка,потым
правялі круглы стол і канцэрт-

нуюпраграму“Жывёміпамята-
ем”—да75-годдзявызвалення
Беларусі. Ды й увесь год прай-
шоў пад знакам вялікага свята
гістарычнайБацькаўшчыны.

Навагоднія прадстаўлен-
ні для дзяцей змяніла Раство,
і ўвечары6 студзеня сябрысу-
полкі паўдзельнічалі ў святоч-
нымнабажэнствеўХрамеўго-
нарТрохСвяціцеляў.Пры тым
самы юны беларус Арцёмка
Курмакоўупершынюбачыўта-
кое.Усвяточныяднімаесябры
наведалійСамарскуюАлімпій-
скуювёску:маштабныспартыў-
ныпраект,адкрытызусімнядаў-
на,28снежня.Авялікіагульны
зборпраўлення,актывусуполкі
наСвяткібыў8студзеня.Уна-
сычанай праграме свята знай-
шлося месца й Калядным тра-
дыцыям,забавамнавуліцыкаля
ёлкі ды за святочным сталом.
Накрытым,дарэчы,зулікамбе-
ларускіхзвычаяў:быліпераваж-
настравынацыянальнайкухні.

Яшчэ адзін крэатыўны ход:
святочныстолнакрывалідружна
падбеларускіяпесніўвыканан-
нісалістаквакальнагаансамбля
“Каданс”: Анастасіі Гуркінай,
АрыныДунаевай,КрысціныСу-
хачэўскай, Таццяны Даутавай
ды Іны Ігараўна Сухачэўскай,
мастацкай кіраўніцы. Паводле
традыцыі пад абрус святочнага
сталапаслалісена—якзгадку,
штомаленькіІсусляжаўуяслях.
Настолпаставілі12 святочных
страў і посуд з зернем, у цэнт-
ры размясцілі Куццю (ячмен-
нуюкашузмёдам)якгалоўную
святочную страву. Яе, дарэчы,
па традыцыі гатуе Ірына Глус-

кая, а кожная беларуская сям’я
прыносіць свае адметныя стра-
вы. Скажам, Іна Сухачэўская з
дочкаміКрысцінайіНасцяйзга-
тавалірыбуйгрыбы,ЮліяЦяп-
лянскаязГеоргіемКурмаковым
здачыпрывезлімочаныяяблы-
кі, квашаную капусту. Валеры
Барсукчаставаўсяброўпірагамі
й піражкамі з сакрэтам,Арына
Дунаева змужам—бліноўна-
пяклі ды з рознай начынкай на
стол выставілі. А сям’я Гуркі-

ных здзівіла ўсіх прыгажосцю
блінныхвузельчыкаў—таксама
зрознымначыннем.Зягадімё-
ду гаспадынькі зрабілі збіцень
(гарачыадварзтраўіспецыйз
мёдам)іжур(аўсяныкісель).

Пірагідыпіражкізсакрэтам
для варажбы займалі асаблівае
месцана святочным стале.Тыя,
уякіхбыліпрыхаваныпяцірублё-
выяманеты,дасталісяКрысціне
СухачэўскайдыАнастасііГуркі-
най. Такшто, калі верыць пры-
кметам, будуць дзяўчаты ўвесь
годпрыграшовымдастатку.

АдКалядных свят і варож-
баў навагодні марафон самар-
скіх беларусаў перайшоў у су-
стрэчу Старога Новага года.
Моладзь суполкі сустракала
яго на плошчыКуйбышава: ля
галоўнай ёлкі. Наведалі рэзі-
дэнцыюСамарскагаДзедаМа-
розайСнягуркі,перадаліпры-
вітанне ад беларускага Дзеда
Мароза, пакаталіся на горках
і катку ды яшчэ раз уступілі ў
Новы2020год—юбілейныдля

САГА “Руска-Беларускае Бра-
тэрства 2000” (што бачна й па
яеназве).

У святочныя дні праходзілі
якранішнікійвечары,такідаб-
рачынныя акцыі. Напрыклад,
Валеры Барсук (а ён дэпутат
ДумыгарадскойакругіСамара,
памочнікпрэзідэнтабеларускай
суполкіпасувязяхзграмадскі-
мі аб’яднаннямі й дэпутацкім
корпусам) сумесна з Адмініст-
рацыяйСавецкага раёна аблас-
нога цэнтра 30 снежня правялі
штогадовае (пятаеўжо)тэатра-

лізаванае навагодняе свята для
дзяцей. Там падарункі атрыма-
лібольшза300дзяцей з абме-
жаванымі магчымасцямі, дзет-
кі з сем’яў, якія знаходзяцца ў
складаныхсацыяльныхумовах.
Валеры Міхайлавіч расказвае:
крыху раней сябры яго даве-
даліся, што ў адной самарскай
сям’і 11-гадовая Марына, так
склалася, стала адзінай, як ка-
жуць, апорай і надзеяй. Дзяў-
чынкажывезмамай ібабуляй,
алемама—інвалід,цяжкахва-
рэе і ўжодоўгаляжыцьушпі-
талі. А бабуля паралізаваная,
неўстае.Іўсеклопатыпадоме,
доглядзе за роднымі кладуцца
наяе.Сябрыдэпутатанаведалі
Марыну,прывезліёйпрадукты,
гасцінцы.Даведаліся:дзяўчын-
ка хацела б мець партатыўную
калонку для смартфона. І на-
пярэдадні Новага года Валеры
Барсукпрывёзёйпартатыўную
акустычную сістэму. “Радасці,
вядома,небыломежаў,—зпэў-
найдоляйтугікажаВалерыМі-
хайлавіч.—Бачачытакое,разу-
меешнадзвычайвостра:якмала
трэба,кабпабольшалашчасцяў
гэтагачалавека,маленькайгера-
інінашыхдзён”.

Аргкамітэтпападрыхтоўцы
йправядзенніюбілейныхімпрэ-
заў беларускай суполкі звярта-
еццадасяброўіпартнёраў:да-
вайце разам зробім год 2020-ы
цікавым,запамінальным.Пішы-
ценамна электроннуюпошту:
nіckboyko@yandex.ruУвасёсць
прапановы наконт сумесных
юбілейных праектаў? Паспра-
буемрэалізавацьіхразам!

Мі ка лай Бой ка, г.Самара

Іры на Глус кая на Ка ляд ных свя тах

З Пад мас коўя — у “Ко ні кі”
Ва ўні каль ным Ка ляд ным аб ра дзе, які здаў на бы туе ў па лес кім Да выд- 
Га рад ку, сё ле та паў дзель ні чаў і ма руш кін скі гурт з Пад мас коўя

З усёй Беларусі, з замежжа
едуць госці на Століншчыну, у
Давыд-Гарадок,кабнасваевочы
пабачыць народна-традыцый-
наесвята“Конікі”,атойдалу-
чыццадаКалядныхгуртоў.Боці
жнедзіва:Конікітутгалоўныя,
традыцыі больш за 100 гадоў
(кажуць,янапачаласяўчасПер-
шайсусветнайвайны).Апаўсёй
Беларусі ў гуртах верхаводзяць
Козы— як сімвал урадлівасці,
багацця, дабрабыту, а таксама
заканчэннягодустарогайнара-
джэнняновагападзнакамКазя-
рога. Здаецца, увесь Давыд-Га-
радокнаСтарыНовыгод,уночз
13на14студзенякалядуе,едучы

настылізаваныхКоніках.Іхро-
бяцьумясцовыхшколах,уДо-
ме творчасці, ды й прыватным
чынамэнтузіясты.Расказваюць
старажылы: за савецкім часам
калядоўшчыкаўразганялі, таму
імдаводзіласяхуткарухацца.Із
таепарыўгарадкуёсцьустойлі-
ваесловазлучэнне:бегацьу“Ко-
нікі”—яканалагкалядаванню.
Часам у калядоўшчыкаў ёсць і
звычайныя коні, а гуртоў “бе-
гае”павуліцах—штогодбольш
за дваццаць, абыходзіць кожны
па30–40дамоў.

Сёлета з Падмаскоўя ў Да-
выд-Гарадокпрыехаліартысты-
калядоўшчыкіпадкіраўніцтвам

вядомага артыста балета Геды-
мінасаТаранды,якіпрывёзаж-
но 30 “окрутников”.У творчай
дэлегацыі — таксама й Герой
Расіі Аляксандр Дарковіч, які
родамзберагоўГарыні.Утым
гурце ражаных былі музыкі,
спевакі, чытальнікі-забаўляль-
нікідыскамарохі.Нацыганскім
коніку,увазочкуездзіліяныпа
вуліцах Давыд-Гарадка. Іншыя
ж— хадзілі вясёлымі гуртамі.
Гаспадарыкожнайхатызагадзя
рыхтуюцца да сустрэчы каля-
доўшчыкаў, потым гасцінна іх
сустракаюць,зрадасцюпрыма-
юцьвіншаванні-ўслаўленні.

На гэты раз, ведаю, да пад-
рыхтоўкі свята “Конікі” непа-
срэднымчынамбылідалучаный
старшынягарвыканкамаДавыд-
Гарадка Вячаслаў Стаднік, яго
намеснік ВалерыКавалец (і ён,
дарэчы,уроліДзедаМарозаха-
дзіў з падмаскоўным гуртом—
як калядоўшчык). Пачэсную
арганізатарскую місію ўзяў на
сябегарадскіДомкультуры,якім

кіруемузыка-баяніст,вялікайду-
шы чалавекМіхаілШыкунец. І
спяваць, і танчыць умее, а пры
ДК ёсць творчая суполка “Пра-
мень”, вядомая й замежамі Бе-
ларусі.Мнепашчасцілатаксама
далучыцца ў гурт марушкінцаў
(паназвевёскіМарушкіназНо-
вамаскоўскай адміністрацыйнай
акругіМасквы).Даякойхатыні
падыдзем—усюды,яккажуць,з
чаркайдыскваркайвітаюцьгас-
падары. Былі на сталах розныя
прысмакі,утымлікуйзнакамі-
тыяпалескія “каўбасы,пальцам
піханыя”. А галоўнае — вочы
гаспадароў ззялі радасцю, ду-
шэўнай цеплынёй поўніліся іх
словы.Яныразамзнашымгур-
том падпявалі, прытанцоўвалі.
Вясёлымузыкападбаянпачынаў
спявацьШчодрыка—абрадавую
песню, і ўслаўляў гаспадароў,
родныгорад.Там,наўзбярэжжы
Гарыні,падзорнымнебамневе-
рагодна гарманічна ўсё гучыць,
аж у сэрца пранікае. А жывуць
у гарадку па суседстве, у міры-

згодзепрадстаўнікірозныхнаро-
даў:беларусы,рускія,украінцы,
яўрэі…

УсамыцэнтрДавыд-Гарадка,
нагалоўнуюплошчу,дзестрачае
ўсіхмагутныкнязьДавыд (яму
пастаўлены помнік), пад вяліз-
ную ёлку сабраліся апоўначы з
вуліцпаселішчаўсекалядоўныя
гурты.Таміхвіталакіраўніцтва
горада, раёна, дырэктары прад-
прыемстваў і школ, звычайныя
гараджане. Воплескі, воклічы,
абдымкі,цёплыясловы…Зпло-
шчыйпачалосяагульнаешэсце
гуртоў. Ішліўмаскарадныхшэ-
рагахгрывастыяКонікі,веселу-
ны-артысты розных узростаў,
музыкі. Дух святочнай узруша-
насці,еднасці,хвалюючайдалу-
чанасцідамістычнайдзеівітаўу
грамадзе.ВосьтакуДавыд-Га-
радку народныя традыцыі жы-
вуць,умацоўваюцца,перадаюц-
цаўспадчынумаладзейшым.

Мі ко ла Ко таў,удзельнік
марушкінскагагурта

калядоўшчыкаў,фалькларыст

Бегаюць “Конікі” па вуліцах Давыд-Гарадка 


