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Па сут нас ці, га вор ка ў Свет ла гор ску іш
ла не толь кі пра эка но мі ку — пра эка на міч
ную бяс пе ку дзяр жа вы. Вя до ма ж, заў сё ды 
ёсць вя лі кі сэнс у тым, каб, гас па да ра чы, 
пад вяз ваць мяс цо вую вы твор часць на мяс
цо выя ві ды рэ сур саў. Ла гіч на, ска жам, ма
ю чы вы со кую зем ля роб чую куль ту ру, што 
склад ва ла ся вя ка мі, а так са ма моц ныя ма
шы на бу даў ні чыя прад пры ем ствы (на бы так 

ін дуст ры яль най эпо хі) мэ та на кі ра ва на па
вя ліч ваць тут аб’ ёмы сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці. А на ша наф та пе ра пра цоў ка з 
ча соў СССР за вя за ная бы ла не на мяс цо выя 
рэ сур сы. І ця пер, не ма ю чы да стат ко вых аб’
ёмаў улас най наф ты, бе ла рус кія НПЗ апош
нім ча сам вы му ша ны пра ца ваць на паў сі лы.

А вось бе ла рус кія ля сы кож ны год рыт
міч на драў ні ну па стаў ля юць, што на зы ва

ец ца, без вы со кіх уз гад нен няў, санк цый, 
мыт ных пош лін ды прэ мій. Драў ні на са сны, 
бя ро зы, ел кі, аль хі ды ін шых па род мяс цо
вых дрэў — каш тоў ны пры род ны рэ сурс, 
эка ла гіч на чыс ты, да та го ж ад наў ляль ны. 
Што ля соў у Бе ла ру сі шмат — ве да юць на
ват за меж ні кі. Мы ў цэнт ры Еў ро пы, а та му 
рас хо ды на транс пар ці роў ку ляс ной пра дук
цыі на за ход не еў ра пей скія рын кі мі ні маль
ныя. Ад нак ця пер усім ві да воч на: не вы гад
на бе ла ру сам ганд ля ваць ле самкруг ля ком. 
Па трэб ны су час ныя вы твор час ці, каб, пе ра
пра цоў ва ю чы драў ні ну, атрым лі ваць вы со
ка якас ную пра дук цыю, за па тра ба ва ную ў 
све це. Та му й вя дзец ца ў Бе ла ру сі ма дэр ні
за цыя ўсёй ле са пе ра пра цоў чай га лі ны. І на 
Свет ла гор скі цэ лю лоз накар дон ны кам бі
нат у кра і не ёсць вя лі кія над зеі.

На вед ва ю чы ня даў на за вод па вы твор
час ці суль фат най бе ле най цэ лю ло зы, ство
ра ны на ЦКК, Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка
шэн ка па дзя ка ваў яго пра цаў ні кам за тое, 
што “пад ня лі” но вую вы твор часць. На га
да ем, ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 
“Свет ла гор скі ЦКК” — гэ та, як пі шац ца 
на яго сай це ў ін тэр нэ це, прад пры ем ства 
поў на га цык ла пе ра пра цоў кі драў ні ны ў 
кар дон гаф ра ва ны, скры ні з яго. На кам
бі на це ёсць роз ныя вы твор час ці: цэ лю
ло зы, па пе ры й кар до на, гаф ра та ры. Там 
вы со кі ўзро вень аў та ма ты за цыі, ме ха ні
за цыі тэх на ла гіч ных пра цэ саў, вы со кая 
эка ла гіч насць — прак тыч на без ад ход ная  
вы твор часць. ➔ Стар. 2

Пра асаблівасці вядзення лясной 
гаспадаркі на прылеглых да 
мяжы з Літвою тэрыторыях ды 
сялянскае жыццё ў аграгарадку 
Трабы расказвае Віктар Завадскі — 
памочнік ляснічага Трабскага 
лясніцтва Іўеўскага лясгаса 

Не аб ход ная прад мо ва 
Ка лі гля нуць на кар ту Бе ла ру сі, то ад

ра зу бач на: Тра бы ўтуль на раз мяс ці лі ся 
на ля сіс тых аб ша рах не па да лёк ад шля ху 
з Мін ска праз Ра каў ды Ашмя ны на Віль
нюс. І зна ка мі тыя Галь ша ны там по бач, і 
ста ра жыт нае Крэ ва: з ру і на мі му ра ва на га 
зам ка XІV ста год дзя. А да след чы кі даў ні
ны, да рэ чы, сцвяр джа юць: з Крэў ска га зам
ка й рас па чы на ла ся тра ды цыя му ра ва на га 
аба рон ча га дой лід ства Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га. Пры тым Крэ ва бы ло ад ным 
з па лі тыч ных ася род каў даў няй Літ вы, ад
ным з цэнт раў эт ніч ных і па лі тыч ных пра
цэ саў на пя рэ дад ні ўзнік нен ня ВКЛ. Ды й 
са мі Тра бы спатрэбіліся ў тых гіс та рыч на 
важ ных пра цэ сах: як свед чаць да ку мен ты, 
на ле жа лі яны ў па ру ВКЛ кня зю Тра бу су. 
Там на ват быў яго ны за мак, у ад ной з кры
ніц чы та ем: “На вы со кім па гор ку (ця пер 
ён но сіць наз ву Зам ка вая га ра) збу да ва ны 
быў драў ля ны за мак, рэ зі дэн цыя Вя лі ка
га кня зя Лі тоў ска га Тра бу са. Пры доб рым 
збе гу аб ста ві наў Тра бы маг лі б стаць ста
лі цай ВКЛ! Пра кня зя Тра бу са ця пер ма ла 
хто згад вае, ад нак ён як раз і ёсць пра мы 
ро дзі ч мно гіх ка ра леў скіх асоб Еў ро пы. 
Як так? Па тлу ма чым. Ад та го кня зя, сцвяр
джа лі аў та ры кні гі “Живописная Россия” 
(1882), пай шлі кня зіна шчад кі Галь шан
скія, з ро ду якіх — і Соф’я Галь шан ская, 
трэ цяя жон ка ка ра ля Ягай лы. А з іх шлю
бных дзяцей падоўжылася ка ра леў ская 
ды нас тыя Яге ло наў.

Вось якая гіс то рыя ў Тра баў! На доб
ры толк, у аг ра га рад ку вар та бы ло б па
ста віць хоць па мят ны знаква лун — як 
згад ку пра ма лую ра дзі му мно гіх ка ра
леў скіх асоб. І хоць ве ліч Тра баў у мі

ну лым, ад нак з даў
ніх ча соў, му сіць, ёсць 
у мяс цо вым лю дзе вы со
кая по бы та вая куль ту ра, 
пра ца ві тасць, схіль насць 
да па рад ку. І ляс ной 
гас па дар кай там зай ма
юц ца спрад ве ку. Пэў на, 
мно га ча го на той зям лі 
ра ней бы ло, ды ця пер, 
як ка жуць, ле сам па рас
ло, у якім і гас па да рыць 
амаль 25 га доў наш су бя сед нік ды яго ад
на вяс коў цы, што вы бра лі са бе “ляс ныя” 
пра фе сіі. А мы Вік та ра За вад ска га даў но 
ве да ем: з ім, яшчэ 22га до вым тэх ні кам 
ляс ной гас па дар кі, звя лі нас жур на лісц
кія да ро гі ў 1996 го дзе. Ён — сын мяс цо
вай на стаў ні цы, адзін з ча ты рох дзя цей 
Ва лян ці ны Іо сі фаў ны За вад скай. Яна 
больш за 40 га доў вы кла да ла бе ла рус кую 
мо ву й лі та ра ту ру ў Траб скай ся рэд няй 
шко ле. Сё ле та яе за пра ша лі ў шко лу вы
пуск ні кі 1970 го да: 50 га доў та му шко лу 
за кон чы лі, а ў іх яна ўро кі вя ла. У 2001м 
Вік тар пі саў нам, што ажа ніў ся, мае ча
ты рох га до ва га сы на Ан то на. “Я пра цую 
па моч ні кам ляс ні ча га ў тым жа Траб скім 

ляс ніц тве, пра цай сва ёй за да во ле ны. Іду 
ў ляс ніц тва заўж ды з лёг кім сэр цам і вяр
та ю ся да моў са спа кой най ду шой,” — гэ
та рад кі з ліс та Вік та ра, што збе ра га ем 
мы ў ся мей ным ар хі ве.

Ляс ная тэ ма для Бе ла ру сі — заўж ды 
ак ту аль ная, бо ля сы ў кра і не — адзін з 
асноў ных ад наў ляль ных пры род ных рэ
сур саў, да та го ж важ ней шае на цы я наль
нае ба гац це. Каб ра зум на ім рас па ра
джац ца, на леж ным чы нам вес ці ляс ную 
гас па дар ку, ёсць у кра і не Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі, ство ра на па Бе ла ру сі 
амаль сто ляс га саў. І раз мо ву з Вік та рам 
За вад скім па ча лі мы з яго ных аба вяз каў 
як па моч ні ка ляс ні ча га. ➔ Стар. 6
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У лё сах —  
бе ла рус кі след
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Укра ін скія 
шля хі Юрыя 
Кур’ я но ві ча
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ГЛы бІН ка

Трабы з лесам у суладдзі

Перс Пек Ты Вы Чу ЛІ?

Во жык  
Спай кі —  
та ліс ман
у За ле алім пій скай  
сла вы На цы я наль на га  
алім пій ска га ка мі тэ та  
бе ла ру сі агу чы лі важ нае  
ра шэн не

Прэ тэн дэн таў бы ло шмат. 
Га лоў ны сім вал ЧС2021 вы
бі ра лі з больш чым ста ра бот, 
якія па сту пі лі ад прад стаў ні коў 
Бе ла ру сі ды Лат віі. У шортліст 
кон кур су ўвай шлі 30 ра бот, з 
лі ку якіх зор нае жу ры й вы зна
чы ла: га лоў ным сім ва лам бу дзе 
Во жык Спай кі.

У вы ба ры та ліс ма на паў
дзель ні ча лі ме дый ныя асо бы як 
з бе ла рус ка га, так і з лат вій ска
га бо ку. Бо, як вя до ма, Бе ла русь 
і Лат вія атры ма лі пра ва су мес
на пра вес ці чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі на Га да вым кан грэ се ІІХФ 
у маі 2017га. Тур нір прой дзе з 
7 па 23 мая 2021 го да, яго бу
дуць пры маць ста лі цы абедз
вюх кра ін.

РыгорГарэшка

Трабы з вышыні птушынага палёту

Рэ сурс каш тоў ны, ад наў ляль ны
На вед ва ю чы но вы за вод у Свет ла гор ску, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка га ва рыў пра важ насць глы бо кай  
пе ра пра цоў кі сы ра ві ны, атры ман ня з бе ла рус кай драў ні ны вы со ка лік від най га то вай пра дук цыі

Аляк сандр Лу ка шэн ка ажыц ця віў сім ва ліч ны пуск вы твор час ці суль фат най  
бе ле най цэ лю ло зы на Свет ла гор скім ЦКК
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Важ ны парт нёр  
у паў ноч най аф ры цы

Шмат век тар ная знеш няя па лі ты ка Бе ла ру сі — 
гэ та на ладж ван не кан так таў з роз ны мі дзяр жа ва
мі. Яна дае свой плён, і та му свед чан нем як ві зі ты 
ў Бе ла русь вы со кіх па лі тыч ных асоб, так і рост 
бе ла рус ка га та ва ра зва ро ту з но вы мі кра і на мі. А ў 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі шмат за пра шэн няў у гос ці — 
з бо ку кі раў ні коў шэ ра гу дзяр жаў.

Чар го вы афі цый ны ві зіт у Аляк санд ра Лу ка
шэн кі быў у Егі пет. Прай шлі пе ра мо вы кі раў ні ка 
бе ла рус кай дзяр жа вы з яго ка ле гам Аб дэль Фат та
хам асСі сі. На дру гі дзень госць на ве даў но вую 
ад мі ніст ра цый ную ста лі цу Егіп та: бу ду ец ца ў 45 
км ад Ка і ра. Там прай шло й па ся джэн не Бе ла рус
каегі пец ка га са ве та дзе ла во га су пра цоў ніц тва.

Пас ля пе ра мо ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка даў ім 
та кую ацэн ку: “Бе ла русь і Егі пет з’яў ля юц ца важ ны
мі парт нё ра мі. У нас вя лі кія перс пек ты вы. За апош ні 
час мы знач на пра су ну лі ся ў на шым су пра цоў ніц
тве. Та му спры яе па ста ян ны дыя лог па між Мінск
ам і Ка і рам. У нас ня ма за кры тых тэм, усе пы тан ні 

з Прэ зі дэн там аб мяр коў ва ем грун тоў на й ад кры та. 
Ме на ві та та кі мі бы лі й сён няш нія пе ра мо вы”.

Па вы ні ках пе ра моў у Ка і ры пад пі са ны шэ раг 
двух ба ко вых да ку мен таў. І пла ны Егіп та па ад
крыц ці Ам ба са ды ў Мін ску Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўхва ліў, па абя цаў уся ля кую пад трым ку “як са май 
бліз кай і доб рай дзяр жа ве, з якой су пра цоў ні ча
ем”. Рэ за нанс най ста ла й на ві на пра на мер Бе ла
ру сі ды Егі пе та ства рыць су мес ную вы твор часць 
бес пі лот ні каў. І ўво гу ле кі раў ні кі абедз вюх кра ін 
вы ра шы лі ра біць стаў ку на су мес ныя вы твор час
ці. Да та го ж Аб дэль Фат тах альСі сі за ўва жыў, 
што Егі пет мае на мер су мес на з Бе ла рус сю вы хо
дзіць з агуль най пра дук цы яй на еў ра зій скі ды аф
ры кан скі рын кі.

Па чэс ны па сад у ін тэр нэ це
Актуальныя ку па лаў скія рад кі: “За ні май, Бе

ла русь маладая мая,/ Свой па чэс ны па сад між на
ро да мі”. Сёння важна й каб ін тэр нэтпра сто ра на
паў ня ла ся ін фар ма цы яй на бе ла рус кай мо ве — і 
каб зай ма ла яна свой па чэс ны па сад у ін тэр нэ це.

Як та го да сяг нуць? Іні цы я ты ву, пры мер ка ваў
шы яе да Дня род най мо вы, агу чыў Ам ба са дар Бе
ла ру сі ў Шве цыі Дзміт ры Мі рон чык. Ён спа слаў ся 
на ацэн кі спе цы я ліс таў, па вод ле якіх у пра сто ры 
ін тэр нэ ту прадстаўлены толь кі 4 пра цэн ты ад іс
ну ю чых у све це моў. А пры ня та ж лі чыць: як ча
гось ці ня ма ў ін тэр нэ це, то гэ та га не іс нуе. Та му 
кож най мо ве важ на пе ра адо лець так зва ны ліч ба
вы бар’ ер. “Ця пер кож ны з нас мо жа па чу ваць ся бе 
трош кі Ска ры нам. Ві кі педыю мож на раз гля даць 
як ран ні ін ды ка тар та го, што мо ва пе ра адоль вае 
“ліч ба вы бар’ ер”. Та му мы й пра па ну ем усім ра
зам з на мі да па ма гаць род най мо ве ды ўзба га чаць 
но вы мі ар ты ку ла мі бе ла рус кую Ві кі педыю”, — 
пра па на ваў дып ла мат.

На пя рэ дад ні ў Ам ба са дзе для ўдзе лу ў ак цыі 
“Пі шам Ві кі пе дыю пабе ла рус ку” са бра лі ся су
пра цоў ні кі дып мі сіі ды іх ся мей ні кі, ак ты віс ты 
су пол кі “Бе ла ру сы Шве цыі”. Мно гія да лу чы лі ся 
да ім прэ зы ў ан лайнрэ жы ме. Яны пі са лі й раз мя
шча лі ў Ві кі пе дыі ар ты ку лы на бе ла рус кай мо ве 
на роз ныя тэ мы: ад бія гра фій швед скіх па лі ты каў, 
якія зра бі лі ўнё сак у раз віц цё бе ла рус кашвед скіх 
ад но сін, да звес так пра сваю ма лую ра дзі му. 

Без умоў на, па шы рэн не агуль на да ступ най ін
фар ма цыі на роз ныя тэ мы ў бе ла рус кай Ві кі пе
дыі — гэ та кан крэт ны ўнё сак у за ха ван не й раз
віц цё бе ла рус кай мо вы. У дып мі сіі за клі ка лі ўсіх 
не абы яка вых бе ла ру саў зай мац ца па паў нен нем 
гла баль най Сет кі ін фар ма цы яй на род най мо ве, 
пры чым не толь кі ў свя точ ныя дні, але й на рэ гу
ляр най асно ве.

кола дзён
са сТужкІ НаВІН
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бе Ла рус кІ Ма ця рык

Перс Пек Ты Вы

Аляксандр Лукашэнка  
і Аб дэль Фат та х ас-Сі сі 

уні каль нае двух том нае  
вы дан не “бе ла ру сы ў сі бі ры”  
прэ зен та ва ла ся ў Мін ску

На шы су пля мен ні кі ў гіс то рыі асва
ен ня Сі бі ры ады гра лі важ ную ро лю. Пра 
тое й га ва ры лі 5 лю та га на прэ зен та цыі 
двух том ні ка “Бе ла ру сы ў Сі бі ры” 
ў Дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі бе
ла рус кай лі та ра ту ры. Рэа лі за ваў 
пра ект Гра мад скі даб ра чын ны 
фонд “Возрождение То боль ска”, 
прад стаў ля лі вы дан не га лоў ны 
рэ дак тар кні гі Юрый Пер мі наў і 
кі раў нік фон ду Ар ка дзій Ал фі
маў. А ся род гас цей му зея бы лі 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са “Ма
ла досць” Свят ла на Во ці на ва, фі
ло лаг Алесь Лоз ка, фальк ла рыст 
Мі ко ла Ко таў ды ін шыя вя до мыя лю дзі. 
Вя ла ім прэ зу су пра цоў ні ца му зея Элі на 
Сві ры до віч. Гос цісі бі ра кі рас ка за лі аб 
ра бо це над кні га мі. Цёп лы мі, доб ры мі 
сло ва мі ві та лі іх ды рэк тар му зея Мі ха іл 
Ры ба коў, стар шы ня Бе ла рус ка га фон ду 
куль ту ры Та дэ уш Стру жэц кі, паэ тэ
са Ні на Фра ло ва. А сі бі ра кі па да ры лі 
двух том нік Му зею лі та ра ту ры, 7й ды 
16й біб лі я тэ кам Мін ска. Прэ зен та цыя 
кніг, да рэ чы, пра хо дзі ла і ў ін шых га ра
дах Бе ла ру сі.

У пер шым то ме ёсць грун тоў ныя 
вест кі пра тое, што бе ла ру сы (літ ві
ны) з сі вой даў ні ны па ча лі асвой ваць 
Сі бір — дзі кі та ёж ны край. На шы 
прод кі бы лі ў лі ку пер шых ад важ
ных ма ра хо даў Паў ноч на га Ле да ві
та га акі я на, за сна ва лі го рад Ана дыр 
на Чу кот цы, бу да ва лі пар ты на ўсім 
па бя рэж жы акі я на. Не ка то рыя з бе ла
ру саў удзель ні ча лі ў па хо дзе Ер ма ка 
на Сі бір скае хан ства. Шмат ка му вя
до мыя ім ёны бе ла ру саўда след чы каў 
Сі бі ры: Яна Чэр ска га, Ва сі ля Прон
чы шча ва, Ба ры са Віль кіц ка га, бра тоў 
Ды боў скіх — іх ім ёна мі на зва ныя 

роз ныя геа гра фіч ныя аб’ ек ты Сі бі ры 
й Да лё ка га Ус хо ду.

Лё сы Бе ла ру сі ды Сі бі ры звя за ны 
міс тыч ным чы нам і з лё сам пісь мен ні
ка Фё да ра Да ста еў ска га, у яко га ёсць 
у ра да во дзе й бе ла рус кія ста рон кі. 

За су вязь з рэ ва лю цый на на стро е ны мі 
пет ра шэў ца мі, чы тан не й па шы рэн не 
ў гурт ку за ба ро не на га “Письма Бе
линского Го го лю” цар скі ўрад асудзіў 
пісь мен ні ка ў 1849 го дзе да смя рот
на га па ка ран ня, якое бы ло за ме не на 
8га до вай ка тар гай. Па шля ху ў Омск, 
на ка тар гу жон кі ссыль ных дзе каб
рыс таў па да ры лі Фё да ру Мі хай ла
ві чу Еван гел ле, якое ён збе ра гаў усё 
жыц цё як каш тоў ную рэ лік вію. Пе ра
вы да дзе нае ў Та боль ску “Еван гел ле 
Ф. М. Да ста еў ска га” гос ці з Ра сіі ўжо 
ра ней па да ры лі На цы я наль най біб лі я
тэ цы Бе ла ру сі.

Мно гія бе ла ру сы апы ну лі ся ў Сі
бі ры пас ля па ра зы паў стан няў 1831 і 
1863 га доў, а так са ма ў ча се рэ прэ сій 
1930х. У по шу ках леп шай до лі ты
ся чы бе ла ру саў пе ра ся лі лі ся ў Сі бір 
у ча се ста лы пін скай рэ фор мы. У ра
ман тыч ныя 60–70я га ды “за ту ма ном 
и за за па хом тайги” ў Сі бір па кам
са моль скіх пу цёў ках вы еха лі на бу
доў лі ты ся чы бе ла ру саў (у тым лі ку 
і аў тар гэ тых рад коў, пра што й рас
ка заў на ім прэ зе). У асва ен ні наф та

вых і га за вых ба гац цяў За ход няй Сі
бі ры паў дзель ні ча ла шмат бе ла ру саў, 
якія ў боль шас ці вы пад каў пра ца ва лі 
там вах та вым ме та дам. Ве лі зар ны 
ўнё сак у асва ен не наф та вых ра до ві
шчаў Сі бі ры зра біў на ра джэ нец вёс кі 

Федзь ка ві чы (ця пер Жа бін каў
скі ра ён, пад Брэс там) ака дэ мік 
Анд рэй Тра фі мук (1911–1999), 
Ге рой Са цы я ліс тыч най пра цы. 
Боль шасць тых бе ла ру саў асе ла, 
пус ці ла ка ра ні на сі бір скай зям
лі. На шы су пля мен ні кі вы зна ча
юц ца там ся род ін шых вя лі кай 
пра ца ві тас цю, а ў ча сы Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ты ся чы сі бір
скіх бе ла ру саў пра яў ля лі ў ба ях 
з во ра гам пры кла ды ге ра із му, 

ад ва гі — у тым лі ку і ў скла дзе зна
ка мі тых сі бір скіх ды ві зій у біт вах пад 
Маск вой.

Дру гі том вы дан ня змя шчае раз
дзел “Па мят ное” — ма тэ ры я лы аб 
жыц ці, по бы це ся лян скіх ро даў, бе ла
рус кіх вё сак у Сі бі ры. Ін шы раз дзел то
ма ўваб раў вер шы паэ таў бе ла рус ка га 
па хо джан ня: Іва на Кан драць е ва (аў та
ра слоў пес ні “По диким сте пям За бай
кал ля”), Але ся Га ру на, Сяр гея Да рож
на га, Іва на Лас ко ва. Пе ра клад вер шаў, 
зме шча ных у кні зе, з бе ла рус кай мо вы 
на рус кую зра бі ла паэ тэ са Ні на Фра
ло ва. Двух том нік “Бе ла ру сы ў Сі бі
ры” аздаб ля юць шмат лі кія ілюст ра цыі 
(мас так Ва сі лій Ва ле ры ус), а прад мо ву 
на пі саў стар шы ня Ра сій ска га гіс та рыч
на га та ва рыст ва Сяр гей На рыш кін.

Пас ля ім прэ зы ў Му зеі лі та ра ту
ры бы ла прэ зен та цыя двух том ні ка 
на XXVІІ Мін скай між на род най кніж
най вы ста векір ма шы. 

Вя лі кі дзя куй вам, ша ноў ныя ра
сій скія сяб ры, за цу доў ны па да ру нак: 
кні гу “Бе ла ру сы ў Сі бі ры”!

ЛявонЦелеш

На шы на пра сто рах Сі бі ры

Рэ сурс каш тоў ны, 
ад наў ляль ны

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
З кан цы 2017 го да ў тэс та вым рэ

жы ме па ча та бы ла вы твор часць бе
ле най суль фат най цэ лю ло зы на но
вым за вод зе, ма гут насць яко га — 400 
ты сяч тон у год. Ця пер кам бі нат па
стаў ляе пра дук цыю для мно гіх прад
пры ем стваў Бе ла ру сі, кра ін СНД, 
Пры бал ты кі, За ход няй Еў ро пы.

Зна ё мя чы ся з но вай вы твор час цю, 
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў Свет ла гор
ску па трэб на больш глы бо кая пе ра пра
цоў ка сы ра ві ны. Вар та не толь кі ра
біць цэ лю ло зу, але й пра дук цыю на яе 
асно ве: ад па вед ныя ўпа ко вач ныя ма
тэ ры я лы, мяш кі. Пры тым Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на га даў, што ця пер у Бе ла
ру сі — мак сі маль ная ўва га да як ма га 
мен ша га вы ка ры стан ня по лі эты ле ну, 
які шко дзіць эка ло гіі: “Ад гэ та га сы хо
дзіць трэ ба. І ўсё за горт ваць — бу лач
кі, пі раж кі ды ін шае — у па пе ру. У нас 
жа гэ та га даб ра ха пае. І з гэ тай цэ лю
ло зы, зна чыць, трэ ба ства рыць та кую 
ўпа коў ку ды ін шыя ма тэ ры я лы”.

На су стрэ чы з пра цоў ным ка лек
ты вам Прэ зі дэнт па ве да міў аб пры
ня тым ра шэн ні: не паз ней бя гу ча га 
го да па бу да ваць по бач з за во дам па 
вы твор час ці суль фат най бе ле най цэ
лю ло зы яшчэ адзін цэх, ку піць не
аб ход нае аб ста ля ван не. “Яно не тан

нае: на пэў на, 80 міль ё наў еў ра бу дзе 
каш та ваць. Але мы пой дзем на гэ тыя 
тра ты. Па ста вім ма шы ну і бу дзем пе
ра пра цоў ваць тут цэ лю ло зу. І та кім 
чы нам з 400 ты сяч тон, якія вы тут 
вы ра бі це, 300350 ты сяч тон мы пе
ра пра цу ем на мес цы, па ста вім сва ім 
прад пры ем ствам. І на экс парт за ста
нец ца 50 ты сяч тон, — рас ка заў Кі
раў нік дзяр жа вы.

Важ ным на прам кам раз віц ця кам
бі на та на зваў Аляк сандр Лу ка шэн ка 
й вы твор часць віс коз най цэ лю ло зы, 
якую на гэ тым прад пры ем стве мож
на вы пус каць. Па трэб на пры тым асі
на, воль ха — та кой драў ні ны ў бе ла
рус кіх ля сах шмат. “І та му нам трэ ба 
па ско рыц ца. Мы яе тут пе ра пра цу
ем”, — за явіў Прэ зі дэнт. А віс коз ная 
цэ лю ло за бу дзе за па тра ба ва ная на ват 
і на су сед нім прад пры ем стве ў Свет
ла гор ску — сы ра ві на ж па куль за куп
ля ец ца па ім пар це. “За ўсё, што вы 
тут вы раб ля е це сён ня, за ро бі це доб
рыя гро шы. Гэ та нар маль на: вам жа 
трэ ба вяр таць крэ дыт, які ўзя лі, раз
ліч вац ца з бюд жэ там”, — за ўва жыў 
Кі раў нік дзяр жа вы. Пры тым ён асаб
лі ва пад крэс ліў важ насць глы бо кай 
пе ра пра цоў кі сы ра ві ны, атры ман ня 
з бе ла рус кай драў ні ны вы со ка лік від
най га то вай пра дук цыі. “Гэ та бу дзе 
ўжо зу сім ін шы ўзро вень на шай кра і
ны”, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ІванЖдановіч
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Аляксандр Лукашэнка ў часе наведвання Светлагорскага ЦКК

Эмблема Светлагорскага ЦКК
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Разнамоўе сяброў у кнігарні “Дружба”

Су стрэ ча спла на ва на бы
ла як ад на з ім прэ заў у плы
ні XХVІІ Мін скай між на род
най кніж най вы ста выкір ма шу. 
Мер ка ва ла ся, прой дзе ў кні
гар ні “Друж ба” (на пра спек це 
Пе ра мож цаў, 51/1) прэ зен та
цыя збор ні каў бе ла рус кай паэ
зіі, што вый шлі на ча чэн скай, 
та тар скай ды ін шых мо вах, а 
так са ма лі та ра ту ры брац кіх 
на ро даў у пе ра кла дах на мо ву 
бе ла рус кую. Зла джа на бы ла ў 
па мяш кан ні кні гар ні й вы ста ва 
кніг тых кра ін, ад якіх у Мінск 
пры еха лі прад стаў ні кі. Еха
лі, вя до ма ж, і на вы ста вукір
маш, і для ўдзе лу ў чар го вым, 
шос тым па лі ку між на род ным 
сім по зі у ме “Пісь мен ні к і час”. 
Не ка то рых з іх і за пра сі лі на 
твор чую ім прэ зу, якую вёў па эт, 
ды рэк тар вы да вец тва “Мас тац
кая лі та ра ту ра” Алесь Ба дак. 
Га ва ры лі пра тое, як важ на зно
сіц ца твор цам з роз ных кра ін, 
зай мац ца пе ра кла да мі тво раў, 
май стра ваць “лі та ра тур ныя 
мас ты”, а так са ма й збе ра гаць 
ды раз ві ваць кож на му сваю мо
ву, куль тур ныя тра ды цыі свай го 
на ро да.

З вы ста вач на га комп лек су, 
дзе ад кры ла ся ў той дзень вы
ста вакір маш, я прай шоў ся да 
кні гар ні пеш шу: ла год нае для 
5 лю та га, со неч нае на двор’е 
тое да зва ля ла. Гас ця мі ж ар га
ні за та ры апе ка ва лі ся, пад вез лі 
іх аў то бу сам. Бы лі ў за ле, вы
сту па лі й прад стаў ні кі на шай 
ін тэ лі ген цыі: да след чык бе ла
рус кай лі та ра ту ры, док тар фі
ла ла гіч ных на вук Алесь Бель
скі, дэ кан філ фа ка Бе ла рус ка га 
дзярж пед у ні вер сі тэ та Ва сіль 
Ста ры чо нак, да цэнт гіст фа ка 
та го ж уні вер сі тэ та За ры на Ка
на пац кая ды ін шыя.

“араб ская вязь” 
ад ра за ліі алек санд ро віч

Ра за лія Алек санд ро віч пра
цуе ме та дыс ткай у На цы я наль
ным ін сты ту це аду ка цыі. Яна 
вя дзе свой ра да вод ад тых за ла
та ар дын скіх во і наў, якія па ся
лі лі ся на бе ла рус кіх зем лях са 
зго ды й па за пра шэн ні вя лі кіх 
кня зёў лі тоў скіх. У ча се шчы
рай раз мо вы ў кні гар ні па ві та

ла ся з гас ця мі сло ва мі “Са лям 
алей кум!” і пра доў жы ла: “Так 
ві та юц ца та та ры ў Бе ла ру сі. Мы 
вы ка рыс тоў ва ем тра ды цый нае 
ві тан не, ад нак раз маў ля ем на 
бе ла рус кай мо ве”. Да лей спа
да ры ня Ра за лія за га ва ры ла па
рус ку — на мо ве, больш зра

зу ме лай у шмат на цы я наль най 
аў ды то рыі.

Ця пер у Бе ла ру сі шмат куль
тур нае ася род дзе, якое склад
ва ла ся, да рэ чы, сот ня мі га доў. 
Ра за лія Ада маў на ўзга да ла, што 
ў На ва груд ку, скуль яна ро дам, 
пад час пе рай ме на ван ня ву ліц 
Та тар ская ста ла Ін тэр на цы я
наль най: і ця пер жы вуць на ёй 
ра зам з бе ла ру са мі рэшт кі та та
раў. Іду чы на су стрэ чу ў кні гар
ню, яна згад ва ла й пра кам пакт
нае ра ней па ся лен не та та раў у 
Мін ску: “Мес ца, дзе мы су стрэ
лі ся — гэ та як раз бы лая Та тар
ская Сла ба да. То мо жа й та му 
тут, на доб ра ўзроб ле ным і ма
і мі су пля мен ні ка мі куль тур ным 
по лі ста ро га Мен ска, сім ва ліч
на ўзрас ла кні гар ня “Друж ба”. 
Шка да, што тут амаль не за
ста ло ся ўжо сля доў ад бы лых 
та тар скіх ха так, як і ста рой мя
чэ ці, што ста я ла не да лё ка, на 
Вя лі кай Та тар скай ву лі цы. Але 
зу сім бліз ка ста іць но вая — вя
лі кая вы дат ная мя чэць, па ву лі
цы Іг на цен кі. Яна ўзво дзі ла ся з 
да па мо гай на шых му суль ман
скіх бра тоў”.

Ся род прад стаў ні коў та тар
ска га на ро ду ў Бе ла ру сі бы ло 
шмат пе да го гаў, бы лі й тыя, 
хто пра ца ваў на вы твор час ці. 
Яшчэ з ча соў Вя лі ка га Княст
ва Лі тоў ска га, Рэ чы Па спа лі тай 
шмат бы ло та та раўвай скоў цаў. 
“Як вя до ма, ва я ры не заў сё
ды бы ва юць доб ры мі паэ та мі, 
пісь мен ні ка мі, — пра даў жа ла 
Ра за лія Алек санд ро віч. — Але 

ж бра тыбе ла ру сы пі шуць на 
тэ мы, нам ду хоў на бліз кія. Так 
ра біў на род ны па эт Бе ла ру сі 
Ры гор Ба ра ду лін”. І яна пра чы
та ла пабе ла рус ку верш кла сі ка 
“Са лям! Ча лом!”, які па чы на ец
ца рад ка мі: “Над не бам мя чэ ці 
ма ла дзі чок/ Зай ма ец ца коль кі 
ста год дзяў./ Ні бы та ад кі ну ты 
ўзды хам кру чок/ З дзвя рэй,/ Каб 
блу ка нец за хо дзіў/ У храм,/ Дзе 
яго пад пя рэ жа Алах/ З Ка ра на 
су ро вай су рою./ Блу ка нец імя 
сваё/ Зной дзе ў ім глах/ І ўмые 
за рою сы рою”. Цу доў ны, вы со
ка мас тац кі твор з тон кім гу ка
пі сам, яр кі мі воб ра за мі ні бы та 
“вы плыў” з глы бі няў на род на
га та тар скабе ла рус ка га шмат
га до ва га куль тур на га ўза е ма
дзе ян ня. Спа да ры ня Ра за лія 
звяр ну ла ся між тым і да вер
ша ва ных мер ка ван няў ад на го з 
вы сту поў цаў, гос ця з Аст ра ха ні 
Юрыя Шчар ба ко ва, які на зы вае 
цвёр даю на шу мо ву. Пэў на ж, 
асоб ныя сло вы та кі мі й па да

юц ца ра сі я ні ну, ка лі, ска жам, у 
Бе ла ру сі сло ва “тряп ка” ён чуе 
ў ва ры ян це “трап ка” (пабе ла
рус ку ануч ка). “З дру го га бо ку, 
ці, пра віль ней ска заць, знут ры 
я ад чу ваю бе ла рус кую мо ву 
плас тыч най, мі ла гуч най, вель
мі гар ма ніч най — як араб ская 
вязь, — так раз ва жы ла спа да

ры ня Ра за лія. — Мно гія ж ве да
юць: ка лі ад чу еш мо ву, ка рыс та
еш ся ёй у воль най га вор цы, то 
атрым лі ва еш вя лі кую аса ло ду 
ад та го, як сло вы гу чацьпе ра
лі ва юц ца, і адзін гук су лад на пе
ра пля та ец ца з ін шым”.

бе ла рус кая мо ва 
ад Хіз ры аса ду ла е ва

Тое, што бе ла рус кай мо вай 
пры жа дан ні мо гуць ава ло даць 
ін ша зем цы, пры чым на вы со кім 
уз роў ні, каб на ват пі саць на ёй 
вер шы, мно гія ве да юць на пры
кла дзе па эт кі, пе ра клад чы цы з 
Іс па ніі Эс пі но сы Ру іс Ан хель — 
яна, да рэ чы, бы ла на кніж най 
вы ста ве, удзель ні ча ла й на гэ ты 
раз у сім по зі у ме “Пісь мен нік і 
час”. А ў кні гар ні “Друж ба” на 
па чат ку су стрэ чы тое пра дэ ман
стра ваў сяб роў скай гра ма дзе 
па эт, скульп тар Хіз ры Аса ду
ла еў, ура джэ нец Да ге ста на. Ён 
цу доў на га во рыць пабе ла рус
ку! Хіз ры Га зі е віч — стар шы ня 
праў лен ня Між на род на га гра
мад ска га аб’ яд нан ня “Го ро”, ён 
ся бар Ка ар ды на цый най ра ды кі
раў ні коў бе ла рус кіх гра мад скіх 
аб’ яд нан няў ра сій скіх су ай чын
ні каў пры Па соль стве Ра сіі ў Бе
ла ру сі, а так са ма ся бар між эт ніч
на га Кан суль та тыў на га са ве та 
пры Упаў на ва жа ным па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў Бе
ла ру сі. Хіз ры рас ка заў пра сваё 
моц нае сяб роў ства з Ры го рам 
Ба ра ду лі ным, вер шы яко га да
ге ста нец пе ра кла даў на род ную 
яму ка ра цін скую мо ву. А Ры гор 
Іва на віч пры го жа пе ра ства рыў 
пабе ла рус ку тво ры Хіз ры. Так 
што чы таў іх аў тар як пака ра
цін ску, так і пабе ла рус ку. На га
да ем, што ў Мін ску на ра дзі лі ся, 
вы рас лі, вы ву чы лі ся доч кі Хіз ры 
Га зі е ві ча — Ка ры ма ды Ані са. 
Сын Га зі па глыб ле на вы ву чаў 
анг лій скую мо ву, ве дае так са ма 
й ка ра цін скую, і бе ла рус кую. 
(Пра Хіз ры Аса ду ла е ва пад ра
бяз ней мы пі са лі ра ней: “І друж
бу гор пры вёз з са бою…” — ГР, 
2.02.2012).

Глы бо кая ўдзяч насць 
ад Ва ле ры Тур гая

Шмат цёп лых слоў ка заў пра 
бе ла рус кіх сяб роў Ва ле ры Тур
гай, на род ны па эт і за слу жа ны 
ра бот нік куль ту ры Чу ваш скай 
Рэс пуб лі кі. Пра моц ную зні
та ва насць гос ця з бе ла рус кай 
куль ту рай, лі та ра ту рай за свед

чыў і яго ны зва
рот на па чат ку 
пра мо вы да рад
коў Ана то ля Сы са: “З ча го 
па чаць? Пач ну з Ра дзі мы. Так 
аба вя за ны па чаць…”. Як лі
чыць Ва ле ры Ула дзі мі ра віч, 
сім по зі у мы “Пісь мен нік і час”, 
якія ла дзяц ца ў Бе ла ру сі, — гэ
та ўні каль ная з’я ва ў лі та ра ту ры 
ўсёй Еў ро пы: “Вы нас збі ра е це, 
час ту е це, па яд ноў ва е це… Хі
ба гэ та не ўні каль на? У Ра сіі, 
без умоў на, так са ма шмат уся го 
пра во дзіц ца: Пуш кін скія свя
ты, Лер ман таў скія… А тут ёсць 
штось ці асаб лі вае: тут мы ўсе 
ста но вім ся і бра та мі, і па плеч
ні ка мі, і су пра цоў ні ка мі. А по
тым з’яў ля юц ца вось та кія пры
го жыя кні гі”.

І Ва ле ры Тур гай па ка заў 
усім Ан та ло гію бе ла рус кай 
паэ зіі “Юратӑвӑм ман — Бе
ла руҫ!..” (“Лю боў мая — Бе ла
русь!..”). У яго ным пе ра кла дзе 

ў ан та ло гіі прад стаў ле ны тво
ры роз ных бе ла рус кіх аў та раў: 
гэ та Фран цыск Ска ры на, Якуб 
Ко лас, Ян ка Ку па ла, Мак сім 
Баг да но віч, Ар кадзь Ку ля шоў, 
Пі мен Пан чан ка, Ры гор Ба ра
ду лін, Мі ко ла Куп рэ еў, Ана толь 
Гра ча ні каў, Ге надзь Бу раў кін, 
На вум Галь пя ро віч, Яў ге нія 
Яні шчыц, Мі хась Па зня коў, 
Ана толь Сыс, Вік тар Шніп, 

Алесь Ба дак, Ма ры на Ко бец, 
Тац ця на Сі вец, Ва ле рыя Ра
дунь, Юлія Алей чан ка. Кні га, 
удак лад ніў пе ра клад чык, вый
шла на кла дам 1000 асоб ні каў 
ды ра зы хо дзіц ца вель мі доб ра: 
яе ў Чу ва шыі на па лі цах кні га
рань прак тыч на не за ста ло ся.

Як цу доў ны па да ру нак ад 
бе ла рус кіх сяб роў ус пры няў 
Ва ле ры Тур гай і вы хад у Бе ла
ру сі кні гі са не таў Ян кі Ку па лы 
на роз ных мо вах. Там і пе ра
кла ды Ва ле ры на чу ваш скую 
мо ву. Госць на га даў: у кан цы 
каст рыч ні ка 41го да Ян ка Ку па
ла па шля ху ў Ка зань апы нуў ся 
ў Чэ бак са рах. І ця пер ужо ёсць 
пра ект ная пра па но ва (яе госць і 
па ка заў упер шы ню на шы ро кай 

пуб лі цы, каб сё ле
та ўста на віць ме
ма ры яль ную дош ку 

на фа са дзе бу дын ка 
№ 5 па ву лі цы Ва
раб’ ё ва ў Чэ бак са рах: 

“Ёсць 3 ва ры ян ты — 
абя рэм най леп шы. 
Тут вы ба чы це штам

пы, пячаткі — усё ўжо 
ўзгод не на. За пра ша ем 
бе ла рус кіх сяб роў на ўра

чыс тасць”.
Дзя ку ю чы моц на му 

сяб роў ству чу ваш ска га лі та
ра та ра з бе ла рус кі мі ка ле га мі 
зу сім ня даў на ў Мін ску на бе
ла рус кай мо ве па ба чыў свет 
яго паэ тыч ны збор нік “Вер шы 
прос тыя мае…” у пе ра кла дах 
Мі ко лы Мят ліц ка га. Вер шы Ва
ле ры Тур гая так са ма пе ра клаў 
на рус кую мо ву й вы даў збор
ні кам (на клад 1000 асоб ні каў) у 
Аст ра ха ні ра сій скі па эт Юрый 
Шчар ба коў. Які так са ма быў на 
су стрэ чы. А яшчэ збор нік паэ
зіі гос ця вый шаў у Бялг ра дзе 
на серб скай мо ве, пры чым з 
прад мо ваю Але ся Кар лю ке ві ча, 
Мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру
сі. Вось якія ці ка выя пра ек ты 
рэа лі за ва лі ся ў не ма лой сту пе
ні дзя ку ю чы та му, што Ва ле ры 
Тур гай “пры кі пеў” да Бе ла ру
сі. Та кія мас ты па між на ро да

мі здоль ныя ўзво дзіць твор чыя 
лю дзі, лі та ра та ры.

На за кан чэн не свай го эма
цый на га, шчы ра га вы сту пу Ва
ле ры Тур гай чы таў верш Але
ся Ба да ка “Хат нік” спа чат ку ў 
пе ра кла дзе на рус кую мо ву, а 
по тым і ва ўлас ным пе ра кла дзе 
“на вель мі ста ра жыт ную чу
ваш скую мо ву”.

ІванЖдановіч

На сустрэчы прадстаўнікоў розных культур у Мінску гучалі розныя мовы, аднак інтэлігентным 
людзям лёгка было паразумецца

Разалія Александровіч

Хізры Асадулаеў

Валеры Тургай і Алесь Бадак

Святлана Ананьева (у цэнтры) — беларуска з Алматы
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НеЛьГа Забыць

ЗеМ Ля кІ

мемарыял каля Ржэва
у па мяць пра ўсіх сал да таў 
Вя лі кай ай чын най вай ны 
ўзво дзіц ца ме ма ры яль ны 
комп лекс каля ржэ ва — 
на мес цы кро ва пра літ ных 
ба ёў 1942-1943 га доў

Ме ма ры ял ства ра ец ца ў 
Цвяр ской воб лас ці па іні цы я ты
ве ве тэ ра наў, якія ва я ва лі там, 
хто ўтры маў ды абяс кро віў сі
лы гіт ле раў скай гру пы ар міі 
“Цэнтр”. Ура чыс тае ад крыц цё 
ме ма ры я ла Са вец ка му сал да ту, 
най буй ней ша га ў краіне, ста не 
ад ной з га лоў ных па дзей юбі
лей на га го да ў Ра сіі.

Ржэў.... Са сту дзе ня 42га 
па 21 са ка ві ка 43га на Ка лі нін
скім фрон це іш лі кро ва пра літ

ныя баі, пра зва ныя “Ржэў скай 
мя са сеч кай”. Па гэты час няма 
пэўнасці пра коль касць за гі ну
лых, па ра не ных са вец кіх сал дат 
і афі цэ раў: ад 500 ты сяч да міль
ё на. Ржэў скую біт ву доў гі час, 
на жаль, за моўч ва лі. Хто з нас 
у шко ле ці ВНУ пра яе чуў? У 

леп шым вы пад ку ве да лі рад кі з 
вер ша Аляк санд ра Твар доў ска га 
“Я убит по до Рже вом...” (А ма ла 
хто й цяпер ве дае пра бе ла рус
кія ро да выя ка ра ні Аляк санд ра 
Тры фа на ві ча. — Рэд.) Пе ра чы
та ем, уду ма ем ся... Пры га да ем 
фак ты: на ўчаст ку фрон та ў 200 
кі ла мет раў, на Ржэў скаВя зем
скім вы сту пе ска ва ныя бы лі ад
бор ныя ды ві зіі за хоп ні каў, якія 
во раг мог пе ра кі нуць пад Ста
лін град. Хва ля за хва ляй на сту
па ла на ша пя хо та, бай цы час та 
іш лі й па тру пах за гі ну лых та ва
ры шаў, ве да ю чы, што ў жы вых 
за ста нуц ца адзін кі з ты сяч. Па
да Ржэ вам вяр шы ла ся гіс то рыя. 
Цяпер уста ноўлены ім ёны толь

кі 66 ты сяч за гі ну лых у Ржэў
скай біт ве. І ў па мяць пра іх ды 
ты ся чы ін шых на 10мет ро вым 
кур га не ўзво дзіц ца 25мят ро вая 
фі гу ра чыр во на ар мей ца.

Рэа лі зу ец ца пра ект скульп
та ра Анд рэя Ка раб цо ва ды ар хі
тэк та ра Кан стан ці на Фа мі на, які 

пе ра мог па вы ні ках усе ра сій ска
га кон кур су. Брон за вы сал дат уз
ня сец ца над зям лёй ні бы клі нам 
жу раў лёў, што ўтва ра юць по лы 
яго на га шы ня ля. Скульп ту ра 
будзе з 600 дэ та ляў. Будуецца 
му зей ны па віль ё н, у якім будзе 
фі лі ял Му зея Пе ра мо гі. З ча сам 
з’я віц ца му зей ва ен най тэх ні кі 
тых ча соў пад ад кры тым не бам, 
экс па зі цыя са зна хо дак по шу ка
ві каў на мес цах ба ёў на Ка лі нін
скім фрон це. На сце нах комп
лек су, аб лі ца ва ных плі та мі са 
ста лі, вы гра ві ру юць проз ві шчы 
сал дат і афі цэ раў, якія за гі ну лі ў 
Ржэў скай біт ве.

Ме ма ры ял бу ду ец ца дзя ку
ю чы на род ным ах вя ра ван ням, і 
кож ны мо жа зра біць свой унё
сак у агуль ную вы са ка род ную 
спра ву — ска жам, пры да па мо
зе ін тэр нэтрэ сур са http://rzhev.
hіstrf.ru. У ін тэр нэ це ж па да
юц ца й спі сы тых, хто зра біў 
ах вя ра ван ні: https://dar.hіstrf.ru/
donators. Па сту пі лі так са ма ах
вя ра ван ні з бюд жэ ту Са юз най 
дзяр жа вы Ра сія — Бе ла русь: 
200 міль ё наў ра сій скіх руб лёў. 
Гэ та, да рэ чы, адзін з асноў ных 
пра ек таў Са юз най дзяр жа вы й 
Ра сій ска га ва ен нагіс та рыч на га 
та ва рыст ва. Ідэю ве тэ ра наў аб 
ства рэн ні ме ма ры я ла пад тры
ма лі Мін куль ту ры і Мі на ба ро ны 
Ра сіі, ухва ліў Прэ зі дэнт Ра сіі.

І наш Ка бар дзі наБал кар скі 
гра мад скі рух “За яд нан не, сяб
ры!” ро біць свой унё сак у вя лі
кую агуль на на род ную спра ву. 
Як вя до ма, у біт ве па да Ржэ вам 
удзель ні ча лі й ты ся чы на шых 
су пля мен ні каў, ура джэн цаў Бе

ла ру сі. Мы звяр ну лі ся да біз
нессу поль нас ці Ка бар дзі на
Бал ка рыі, за мож ных гра ма дзян. 
Ані я кіх аб ме жа ван няў па су ме 
ах вя ра ван няў на ме ма ры ял ня
ма: пе ра ліч ва ем хто коль кі мо
жа. Усё час цей ах вя ра даў цы 
па зна ча юць не толь кі сваё імя, 
але й да да юць, у па мяць пра 
ка го срод кі на кі роў ва юць. І гэ
та ж вель мі важ на, каб як ма га 
больш не абы яка вых лю дзей ад
чу лі ўлас ную да лу ча насць да 
вя лі кай па тры я тыч най спра вы, 
а ў мо мант ад крыц ця ве ліч на га 
ма ну мен та ве да лі: у ім ёсць час
ці нка на шай ду шы. Гэ та не менш 
знач на, чым тэх ніч ная ці мас тац
кая част ка ра бот. Сва і мі ах вя ра
ван ня мі на ме ма ры ял мы мо жам 
вы ка заць глы бо кую ўдзяч насць 
тым, хто ад ста яў на шу сва бо ду, 
хто за ва я ваў Вя лі кую Пе ра мо гу.

ПавелСідарук, на мес нік 
стар шы ні Ганд лё вапра мыс

ло вай па ла ты КБР, стар шы ня 
Ка бар дзі наБал кар ска га гра мад
ска га ру ху “За яд нан не, сяб ры!”

Ле тась мы ў Са ма ры ўру ча
лі ме даль “75 год вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец кафа шысц
кіх за хоп ні каў” ве тэ ра ну Вя лі
кай Ай чын най вай ны Зі но вію 
Хай кі ну. Пры тым вы свет лі лі: 
Зі но вій Мар ка віч на ра дзіў ся ў 
Го ме лі 1 са ка ві ка 1925 го да: хут
ка ў яго юбі лей. 95 гадоў! Та му й 
хо чац ца пра зем ля ка рас ка заць.

Да вай ны хло пец ву чыў ся 
ў гомельскай шко ле імя Ка мін
тэр на, якая, згад вае, бы ла на 
Го га леў скай ву лі цы, ха дзіў і ў 
му зыч ную шко лу. З па чат кам 
вай ны 16га до вы юнак за пі саў
ся ў на род нае апал  чэн не. З да
ку мен таў та го ча су вы ні кае: ужо 
23 чэр ве ня 1941 го да ў Го ме лі 
па ча ла ся ма бі лі за цыя муж чын 
пры зыў но га ўзрос ту. Ты ся чы 
жы ха роў го ра да вы ка за лі жа
дан не стаць доб ра ах вот ні ка мі. 
Та ды ж бы ла ар га ні за ва на ба
раць ба з ва ро жы мі ды вер сан та
мі, па ра шу тыс та мі, ахо ва важ
ных аб’ ек таў. Прад пры ем ствы 
го ра да па ча лі пе ра хо дзіць на 
вы пуск ва ен най пра дук цыі. На
прык лад, стан ка бу даў ні чы за вод 
імя Кі ра ва вы раб ляў мі на мё ты, 
“Гом сель маш” — мі ны, “Ру ха
вік рэ ва лю цыі” — гра на ты. На 
кан ды тар скай фаб ры цы “Спар
так” асво і лі вы пуск га ру чай 
су ме сі — каб зма гац ца з ва ро
жай бра ня тэх ні кай. Тую су месь 
раз лі ва лі ў бу тэль кі на лі кё ра

га рэ лач ным за вод зе. І за пал кі 
спе цы яль ныя вы пус ка лі ся на 
фа нер наза пал ка вым кам бі на це. 
На швей ных фаб ры ках, у май
стэр нях го ра да шы лі ва ен нае 
аб мун дзі ра ван не.

Да па чат ку лі пе ня фронт на
блі зіў ся да Го мель шчы ны. 4 лі
пе ня тан ка выя злу чэн ні вер мах та 
ўвар ва лі ся ў Жло бін і Ра га чоў, а 
рух на Го мель пе ра кры ва лі 21я 
і 13я ар міі. Вой скі За ход ня га 
фрон ту атры ма лі за гад: усі мі сі
ла мі аба ра няць Го мель скі ўма
ца ва ны ра ён. А на па чат ку жніў
ня па ча ла ся эва ку а цыя на ўсход 
аб ста ля ван ня пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў, ма тэ ры яль ных 
каш тоў нас цяў. За ка рот кі тэр
мін на Урал і ў Па вол жа з Го ме ля 

вы вез лі аб ста ля ван не 42 прад
пры ем стваў. Толь кі для эва ку а
цыі стан коў і ма тэ ры я лаў за во да 
“Гом сель маш”, за во да ў імя Кі ра
ва і па ра во за ва гон нага спат рэ бі
ла ся больш за 2,5 ты сяч ва го наў.

Та ды й Зі но вій Хай кін ра зам 
з баць ка мі быў эва ку я ва ны ў Чка
лаў скую (ця пер Арэн бург ская) 
воб ласць Ра сіі, у Мед на горск. 
У сту дзе ні 43га быў пры зва ны 
ў Чыр во ную ар мію, на кі ра ва ны 
для ву чо бы ў 2е Бер ды чаў скае 
пя хот нае ву чы лі шча, якое на той 
час бы ло ў Там бо ве. Ды скон
чыць яго юнак не па спеў. Улет ку 
1943га кур сан ты бы лі падня ты 
па тры во зе, ад праў ле ны на Паўд
нё ваЗа ход ні фронт у 8ю гвар
дзей скую ар мію ге не ра ла Чуй

ко ва. Ба я вы шлях ра да вы Хай кін 
па чаў ка ман дзі рам ку ля мёт на га 
раз лі ку 120 страл ко ва га пал ка 
39 гвар дзей скай ды ві зіі. Удзель
ні чаў у на сту пе на За па рож жа ў 
скла дзе 3га Укра ін ска га фрон ту. 
11 каст рыч ні ка ў на сту паль ных 
ба ях быў цяж ка па ра не ны. Яго 
ад пра ві лі на ля чэн не ў Са ранск 
Мар доў скай АССР. У сту дзе ні 
1944га Зі но вій Хай кін вяр нуў ся 
на фронт, але тра піў на 3ці Бе
ла рус кі фронт, у 265 зні шчаль
насу праць тан ка вы арт полк. У 
яго скла дзе ўдзель ні чаў у ба ях за 
вы зва лен не Бе ла ру сі, Поль шчы, 
Ус ход няй Пру сіі, удзель ні чаў у 
штур ме Ке нігс бер га. 7 лю та га 
1945 го да ў ба ях пад Ланд сбер
гам (Ус ход няя Пру сія, ця пер го
рад Гу раўІла вец ке, Поль шча) 
зноў быў па ра не ны, ад праў ле
ны на ля чэн не ў шпі таль у гор ад 
Ісін бург. Пас ля шпі та ля вяр нуў
ся ў 47 зні шчаль насу праць тан
ка вую бры га ду ка ман дзі рам 
уз во да раз вед кі, якую пас ля 
за кан чэн ня вай ны ў Еў ро пе пе
рады с ла ка ва лі ў Ман го лію: каб 
вес ці вай ну з Япо ні яй.

Рас ка зваць пра са му вай
ну Зі но вій Мар ка віч не лю біць, 
нам ад ка заў так: “Вай на — гэ та 
цяж кая пра ца, звя за ная са смер
цю. Вель мі час та цяж ка на м да
во дзі ла ся, але мы ўсё вы тры ма лі 
і пе ра маг лі!” Пас ля пе ра мо гі над 
Япо ні яй Зі но вій Хай кін у са ка ві

ку 1946га быў дэ ма бі лі за ва ны ў 
зван ні стар ша га сяр жан та і вяр
нуў ся да баць коў, якія жы лі та ды 
ў Куй бы ша ве (Са ма ра) у дзядзь кі. 
Пра ца ваў па моч ні кам вы ха валь
ні ка ў Су во раў скім ву чы лі шчы, 
пра цяг нуў ву чо бу ў му зыч ным 
ву чы лі шчы, якое за кон чыў у 1950 
го дзе. Пра ца ваў у Са мар скай фі
лар мо ніі, Дра ма тыч ным тэ ат ры, 
Ака дэ міч ным тэ ат ры опе ры й ба
ле та. У 1995 го дзе, ва ўзрос це 70 
га доў, вый шаў на пен сію.

Пас ля за кан чэн ня вай ны ў 
Го ме лі наш зям ляк быў адзін 
толь кі раз. “Ка лі пры ехаў да 
баць коў ска га до му на вуліцы 
Пар то вай, 15, што на су праць 
бы ло га ста ды ё на “Ды на ма”, то 
на мес цы до ма ўба чыў толь кі 
ве лі зар ную ва рон ку, — так ус
па мі нае Зі но вій Мар ка віч. Ку ды 
бы ло вяр тац ца? Вось так і за ста
лі ся мы жыць у Куй бы ша ве”.

Зі но вій Хай кін уз на га ро джа
ны ар дэ на мі Чыр во най зор кі, 
Ай чын най вай ны I сту пе ні, ме
да ля мі “За ад ва гу”, “За ўзяц це 
Ке нінг сбер га”, “За пе ра мо гу 
над Гер ма ні яй”, “За пе ра мо гу 
над Япо ні яй”, шмат лі кі мі юбі
лей ны мі, па мят ны мі ме да ля мі.

АлегКсяндзоў,кі раў нік Са
мар скай рэ гі я наль най  

гра мад скай ар га ні за цыі  
па за ха ван ні й раз віц ці  

са ма быт нас ці бе ла рус ка га  
на ро да “Бе лая Русь”

На мес цы до ма ўба чыў ва рон ку
Бы лы га мяль ча нін Зі но вій Хай кін у вай ну быў на фрон це, а вяр тац ца яму пас ля 1945-га ўжо не бы ло ку ды

Дай сці 
да Пе ра мо гі 
у На цы я наль най біб лі я тэцы 
бе ла ру сі рэа лі зу ец ца пра ект 
“100 дзён да Вя лі кай 
Пе ра мо гі. Па ста рон ках 
бе ла рус кіх га зет 1945 го да”

Ці ка вы ін фап ра ект пры мер
ка ва ны да свят ка ван ня 75год
дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын
най вай не, стар та ваў за 100 дзён 
да свя та: 30 сту дзе ня. Што дня на 
пар та ле біб лі я тэ кі пуб лі ку юц
ца ма тэ ры я лы пра жыц цё БССР 
на пя рэ дад ні Пе ра мо гі. Па да юц
ца най больш ці ка выя на ві ны, 
па дзеі зі мы й вяс ны 45га, ада
бра ныя з та га час ных бе ла рус
кіх га зет — а гэ та цэнт раль ныя 
“Са вец кая Бе ла русь” і “Звяз да”, 
аб лас ныя “Баль ша вік Па лес ся”, 
“Ві цеб скі ра бо чы”, “Савец кая 
ра дзі ма”, а так са ма ра ён ныя.

Чым жы ла Бе ла русь у ча кан
ні Пе ра мо гі? Вя до ма ж, мы чы та
ем тую хро ні ку з па зі цый, ве даў 
на шых дзён, ад нак пара ней ша
му за слу гоў вае вя лі кай па ва гі 
пра ца, подз ві гі тых, хто — кож
ны пасвой му, як мог — на блі
жаў Пе ра мо гу. Вы бі ра ю чы тыя 
ці ін шыя га зет ныя пуб лі ка цыі, 
су пра цоў ні кі біб лі я тэ кі ак цэн ту
юць ува гу на са мых знач ных па
дзе ях — і мы ўяў ля ем са бе тых 
жы вых лю дзей з іх кло па та мі, 
пра цаю, ма ра мі.

Чыр во ная ар мія ра зам з са
юз ні ка мі на блі жа ла за кан чэн не 
вай ны. А вы зва ле ная Бе ла русь 
ад ра джа ла ся з ру ін. Як тое бы
ло? Чы тай це на пар та ле НББ  
(www.nlb.by), на сай це “Бе ла
русь у ін фар ма цый най пра сто
ры” (www.іnfocenter.nlb.by).

РыгорГарэшка

Да Зіновія Хайкіна прыйшлі актывісты суполкі  “Белая Русь”

Маштаб цэнтральнай фігуры ўражвае

Такой будзе фігура Салдата

Пра ек Ты
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Укра ін скія шля хі Юрыя Кур’ я но ві ча
На тат кі пра тое, як бе ла рус кі пісь мен нік, пе ра клад чык і да след чык гіс то рыі плён на па пра ца ваў 
на ўкра ін скім куль тур ным по лі ды прэ зен та ваў у су сед няй кра і не сваю но вую кні гу

Ле тась на ра дзі ме, а так са ма ў Літ ве, 
Укра і не Юры Кур’ я но віч прэ зен та ваў ад
ра зу тры свае но выя кні гі: “Ста ра свец кая 
Ло шы ца”, “Ту раў. Ста ра жыт ны і су час
ны” ды “Пят ро Фран ко. Авія тар, хі мік, 
лі та ра тар”. Як прай шла прэ зен та цыя ў 
Дзяр жаў ным му зеі гіс то рыі бе ла рус кай 
лі та ра ту ры мы рас каз ва лі (гл.: “Ка ар ды
на ты твор час ці Юрыя Кур’ я но ві ча” — ГР, 
26.12.2019). Што да Літ вы, то прэзента
цыя бы ла на VІІІ Між на род ным кан грэ
се да след чы каў Бе ла ру сі ў Віль ню се. У 
“прэ зен та цый ным спі се” зна чац ца й тры 
ўкра ін скія ад ра сы: Дзяр жаў ны гіс та рыч
накуль тур ны за па вед нік “На гу е ві чы” ў 
Дра го быц кім ра ё не Львоў шчы ны, Львоў
скі на цы я наль ны лі та ра тур наме ма ры
яль ны му зей Іва на Фран ка ды Лі та ра
тур наме ма ры яль ны му зей Іва на Фран ка 
ў ся ле Кры ва рыў ня Вэр ха він ска га ра ё на 
Іва наФран коў скай воб лас ці. Пра апош
нія тры прэ зен та цыі — наш апо вед.

Прэ зен та ва ла ся там кні га “Пят ро 
Фран ко. Авія тар, хі мік, лі та ра тар” — 
пер шае бе ла рус ка моў нае вы дан не пра ад
на го з вы дат ных прад стаў ні коў га ліц кай 
ін тэ лі ген цыі, сы на вя лі ка га лі та ра та ра 
Іва на Фран ка. Акра мя на ры са пра жыц
цё й дзей насць Пят ра Іва на ві ча ў вы дан ні 
зме шча ны асоб ныя лі та ра тур ныя тво ры 
Фран кама лод ша га, у тым лі ку яго ўспа
мі ны “Іван Фран ко зблі зу”. Цал кам па
бе ла рус ку яны дру ку юц ца ўпер шы ню ў 
пе ра кла дзе Юрыя Кур’ я но ві ча, ён жа й 
пер шы пе ра ства рыў тво ры Пят ра Фран ка 
на на шу мо ву. Так што ў зна ка вых му зей
ных комп лек сах кра і нысу сед кі спе цы я
ліс там бы ло пра што па га ва рыць.

Да Пры кар пац ця сэр цам пры кі пеў 
Юры Кур’ я но віч пад трым лі вае цес

ныя су вя зі з на шчад ка мі Пят ра Фран ка, 
апа вя дан не яко га “Ру ды па цук” (“Рудий 
щур”) у пе ра кла дзе да след чы ка ўпер шы
ню з’я віў ся ў “Лі та ра тур най Бе ла ру сі” 
(да да так да га зе ты “Но вы час”) 29 чэр ве
ня 2012 го да. У хут кім ча се та ды вый шаў 
збор нік пе ра кла даў Юрыя Кур’ я но ві ча 
“Цві туць сла неч ні кі” — там быў і зга
да ны твор, і ўпер шы ню пе ра кла дзе ныя 
тво ры за ход не ўкра ін скіх аў та раў Іва на 
Грэ ку ля ка й На тал лі Ра дыш. Част ко ва 
зга да ныя вы шэй ус па мі ны Пят ра Фран ка 
пра баць ку дру ка ва лі ся ў 2017м у ча со
пі се “Ве ра сень” і га зе це “Звяз да”. 

Ня даў на Юры рас па вёў мне, што 
пер шае зна ём ства яго з Укра і най ад бы
ло ся на пры кан цы 70х — па чат ку 80х 
мі ну ла га ста год дзя. Школь ні кам яшчэ, 
на лет ніх ва ка цы ях ра зам з баць ка мі апы
нуў ся ў ку рорт ным Мор шы не. Мно гае, 
акра мя края від ных ма люн каў Пры кар
пац ця й Кар пат, хлоп чы ка та ды ўра зі ла: 
пісь мен нік сціс ла ды ёміс та вы зна чае 
“тое” дву ма сло ва мі: на цы я наль ны ка
ла рыт. Ён ува саб ляў ся не толь кі ў дой
лід стве, на род ных вы ра бах, на цы я наль
ных стра вах, апра ну тай у вы шы ван кі 
мо ла дзі, роз ных шыль дах і пла ка тах па
ўкра ін ску, але ж най перш — у гу чан ні 
род най мо вы. Мяс цо вы люд на ту раль на, 
ня зму ша на й не са ро ме ю чы ся раз маў ляў 
на мат чы най мо ве, што ў той час іс тот на 
вы лу ча ла “ра дзян скую Укра і ну” з ін шых 
тэ ры то рый СССР. І ў са вец кай Бе ла ру сі 
род ная мо ва гу ча ла ўжо не так шы ро
ка. Там жа, у Пры кар пац ці, свая, род
ная га вор ка чу ла ся паў сюль: на ву лі цы, 
у аў то бу сах, кра мах, ка вяр нях, ап тэ ках, 
у раз мо ве пад лет каў… Укра ін скае маў
лен не на ту раль на, ні бы па вет ра, лу на ла 
над там тэй шай зям лёю, ня гле дзя чы на 
роз ныя са вец кія ідэа ла гіч ныя ўста ноў кі, 
тэ о рыі пра не па збеж нае зліц цё моў і на
цый, рас тва рэн не на цы я наль ных ад мет
нас цяў роз ных на ро даў СССР у адзі ным 
са вец кім на ро дзе.

Ма быць, та ды ўпер шы ню пэў ную геа
гра фіч ную пра сто ру мой ма лод шы ся бар 
па чаў ра зу мець у на цы я наль ным кан тэкс
це. Змест укра ін ска га на цы я наль на га ка
ла ры ту ён асэн соўваў і ў ча се но вых ле
та ван няў у Мор шы не, на вед ваў та ды ж 
Львоў, Стрый, Да лі ну, Ба ле хаў і Чар наў
цы. А ў га ды вай ско вай служ бы ў Пал та
ве бу ду чы да след чык на быў не як у ча се 
зваль нен ня сваю пер шую ўкра ін скую 
кніж ку: ма ла фар мат ны то мік “Каб за ра” 
Та ра са Шаў чэн кі з ілюст ра цы я мі вя до
ма га са вец ка га гра фі ка Ва сі ля Ка сі я на. 
Кры ху па ста ле ўшы, бе ла рус ад крыў для 
ся бе твор чыя на быт кі Іва на Фран ка, Ле
сі Укра ін кі, Мар ка Ча рам шы ны й Па рас кі 
Плыт кіГо рыц віт — гу цуль скай са ма быт
най пісь мен ні цы, збе ра галь ні цы на род
най спад чы ны з кар пац кай Кры ва рыў ні. 
Прый шоў ся яму да ду шы й зна ка вы фільм 
Сяр гея Па ра джа на ва “Це ні за бы тых прод
каў”, зня ты па вод ле апо вес ці за чы наль ні
ка сац рэ а ліз му ва ўкра ін скай лі та ра ту ры 
Мі хай лы Ка цю бін ска га. 

Та кі мі бы лі ве хі на шля ху пісь мен ні ка 
да ўкра ін скіх пе ра ўства рэн няў.

Доб ра ве даю: ця гам доў гіх га доў 
Юрась пад трым лі вае цес ныя ста сун
кі з Лі та ра тур наме ма ры яль ным му зе
ем кла сі ка ўкра ін скай лі та ра ту ры Мар ка 

Ча рам шы ны ў Сня ты не й Лі та ра тур на
ме ма ры яль ным му зе ем Іва на Фран ка ў 
Кры ва рыў ні. Ён сяб ра ваў з ды рэк тар
кай му зея ў Сня ты не Рус ла най Кі рэ е вай 
(па мер ла ле тась) і ко ліш нім ды рэк та рам 
му зея ў Кры ва рыў ні Мі ко лам Дзу ра кам 
(па мёр у 2014м). З імі бе ла рус не толь кі 
пе ра піс ваў ся, але па маж лі вас ці й па паў
няў ка лек цыі фон даў гэ тых уста ноў.

У 2008м у Сня ты не бы ла зла джа на 
ча со вая экс па зі цыя: дэ ман стра ва ла ся пе
ра піс ка Кур’ я но ві ча з му зе ем, яго па да
рун кі (кні гі бе ла рус кіх аў та раў), бе ла рус
кія су ве ні ры. Ся род кніг — “Апа вя дан ні” 
Мар ка Ча рам шы ны ў пе ра кла дзе Ва лян
ці на Раб ке ві ча, пер шае ды адзі нае па
куль вы дан не тво раў укра ін ца ў Бе ла ру сі. 
Кні гу пе ра даў у музей па прось бе Юра ся 
яго пер шы на стаў нік у лі та ра ту ры, зна ны 
пе ра клад чык Ва сіль Сё му ха, які пай шоў 
з жыц ця ле тась. Кні га, да рэ чы, з да рчым 
над пі сам Раб ке ві ча Сё му ху.

На гу е ві чы 
Мес ца для пер шай прэ зен та цыі кні гі 

пра Пят ра Фран ка ва Укра і не бы ло абра
на зу сім не вы пад ко ва. Ён быў трэ цім, 
ма лод шым сы нам вя лі ка га Іва на Фран ка 
ды адзі ным з яго дзя цей, хто на ра дзіў
ся там, дзе й баць ка: у вёс цы На гу е ві чы 
Дра го быц ка га па ве та на Львоў шчы не. На 
ім прэ зу тую за ві та лі прад стаў ні кі мяс цо
вай ула ды, вя до мыя гра мад скакуль тур
ныя дзея чы. У іх лі ку — пе ра клад чык 
бе ла рус кай паэ зіі, па эт і лі та ра ту раз наў ца 

Мі хай ла Ша ла та — сяб ра На цы я наль на
га са ю за пісь мен ні каў Укра і ны, пра фе сар 
ка фед ры ўкра ін скай лі та ра ту ры й тэ о рыі 
лі та ра ту ры філ фа ка Дра го быц ка га дзярж
пе ду ні вер сі тэ та імя Іва на Фран ка. Пры
еха лі пуб лі цыст, па эт, края знаў ца, лі та
ра ту раз наў ца, сяб ра са ю за пісь мен ні каў 
Ра ман Па стух, дэ кан гіст фа ка зга да на га 
ўні вер сі тэ та пра фе сар Ле а нід Ты ма шэн
ка, док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар 
ка фед ры су свет най лі та ра ту ры й сла віс
ты кі філ фа ка той жа ўста но вы Га лі на Са
бат, ды рэк тар уні вер сі тэц кай біб лі я тэ кі 
Ігар Раз луц кі, гра мад ская дзя яч ка, ідэй
ная на тхняль ні ца кніж налі та ра тур на га 
фес ты ва лю “Трус ка вец кі Літ фэст” Ган на 
Літ він.

Па сло вах Мі хай лы Ша ла ты, кні га 
Юрыя Кур’ я но ві ча — гэ та да ўся го й глы
бо кае лі та ра ту раз наў чае да сле да ван не. 
Аў тар не толь кі ўпер шы ню пе ра клаў на 
бе ла рус кую ўспа мі ны Пят ра Фран ка пра 
баць ку, але й змяс ціў дак лад ныя ка мен та
ры да тво ра: 104 знос кі! Кур’ я но віч па даў 
бія гра фіч ныя звест кі амаль кож най асо
бы, якую згад вае сын Ка ме ня ра, па тлу
ма чыў геа гра фіч ныя наз вы, дыя лект ныя 
сло вы, для па раў на ння пры вёў роз ныя 
за ўва гі на пэў ныя фак ты, якія па дае Пят
ро Фран ко, укра ін скіх да след чы каў. Ва 

Укра і не ж ус па мі ны сы на пра баць ку ўво
гу ле дру ка ва лі ся без ка мен та раў. За сваю 
вя лі кую пра цу Юры Ула дзі мі ра віч ад зна
ча ны па дзя кай Дзяр жаў на га гіс та рыч на
куль тур на га за па вед ні ка “На гу е ві чы”.

Львоў 
Шмат лі кія прад стаў ні кі львоў скай ін тэ

лі ген цыі ра зам з на шчад ка мі Пят ра Фран
ка паў дзель ні ча лі ў прэ зен та цыі кні гі ў 
Львоў скім на цы я наль ным лі та ра тур наме
ма ры яль ным му зеі Іва на Фран ка. Ла дзі ла ся 
ім прэ за ле тась на пры кан цы го да. На ша га 
твор цу прад стаў ля ла вя до мы львоў скі на
ву ко вец, фран каз на ўца На тал ля Ты ха лоз. 
(“Уже сьо год ні!” — на пі са ла са ма На тал
ля 25 ліс та па да ў Фэй сбу ку, змяс ціў шы й 
афі шу ім прэ зы з Юры ем Кур’ я но ві чам. — 
Рэд.) Га ва ры ла яна пра важ насць вы дан ня 
пра Пят ра Фран ка бе ла рус каю мо вай, ад
зна чы ла на ву ко вую каш тоў насць пуб лі ка
цыі. На га да ла, што ўпер шы ню на дру ка ва
ны ўспа мі ны Іван кі Мі лі ян чук (праў нуч кі 
Іва на Фран ка, унуч кі яго сы на Пят ра) пра 
яе сяст ру Над зею Фран ко (Над ія Фран
ко) — яна па мер ла ў Льво ве ў 2018 го дзе. 
На тал ля яшчэ ад да ла на леж нае Юрыю 
Кур’ я но ві чу як мас та ку: яго кар ці на “Не вы
каз нае” ёсць у фон дах му зея.

Тут вар та ўзга даць, што ўпер шы ню 
тво ры Пят ра Фран ка па ба чы лі свет дзя
ку ю чы на ма ган ням Пят ра Мі хай ла ві ча 
Фран ка — га на ро ва га стар шы ні Усе ўкра
ін ска га та ва рыст ва па лі тыч ных вяз няў і 
рэ прэ са ва ных, да след чы ка, пісь мен ні ка, 

гра мад ска га дзея ча. У тым ёсць свая зна
ка васць: шы ро кай гра мад скай па пу ля ры
за цы яй Пят ра Фран ка за ня ўся яго цёз
каад на фа мі лец — дру гі Пят ро Фран ко. 
Ён жа й скла даль нік ды рэ дак та р двух
том ні ка вы бра ных тво раў Пят ра Фран ка 
“До ро бок”. Прэ зен та цыя пер ша га то ма, 
які скла лі тво ры лі та ра тур ныя, бы ла ў 
2010 го дзе ў Па ла цы мас тац тваў Льво
ва: з на го ды 120х угод каў Пят ра Фран ка. 
Дру гі том (на ву ко выя й на ву ко вапа пу
ляр ныя тво ры) вый шаў у 2017м. Пят
ро Мі хай ла віч Фран ко не змог быць на 
прэ зен та цыі кні гі Юрыя — хва рэў, але ж 
по тым су стрэў ся з аў та рам, пад пі саў яму 
свае кні гі. На ад ной з іх з удзяч нас цю за 
кні гу пра сы на вя лі ка га Ка мя ня ра на пі
саў: “Слав но му синові Білоруської нації 
Юрію Кур’яновичу дарує автор”.

кры ва рыў ня 
Яшчэ ад на прэ зен та цыя пра хо дзі ла ў 

Кры ва рыў ні, у Іва наФран коў скай воб
лас ці. (Ін тэр нэт пад каз вае: аб лас ны цэнтр 
(ра ней — го рад Ста ніс ла ваў і Стані с лаў) 
9 ліс та па да 1962 го да свят ка ваў 300год
дзе — та ды ж і быў пе рай ме на ва ны, з 
та го ча су но сіць імя Іва на Фран ка, які 
не ад ной чы там бы ваў, пі саў і чы таў свае 
тво ры. — Рэд.). Ім прэ зу ў вы ста вач най 
за ле вя ла Ган на Лу цюк, ды рэк тар ка Лі
та ра тур наме ма ры яль на га му зея Іва на 
Фран ка. І да рос лыя, і стар ша клас ні кі 
мяс цо вай агуль на аду ка цый най шко лы імя 
Мы хай лы Гру шэў ска га ме лі маг чы масць 
да ве дац ца пра ма ла вя до мыя ста рон кі бія
гра фіі Пят ра Фран ка ды атры ма лі аса ло
ду ад мі ла гуч най бе ла рус кай мо вы гос ця 
з Мін ска. Вя ду чая ж рас ка за ла пра даў няе 
сяб роў ства яго з му зе ем, яго ко ліш нім ды
рэк та рам Мі ко лам Дзу ра кам. Яна зга да ла, 
што ў бе ла рус кім ча со пі се “Ве ра сень” у 
2017 го дзе дру ка ва лі ся ўспа мі ны Юрыя 
Кур’ я но ві ча пра Кры ва рыў ню, Мі ко лу 
Дзу ра ка. Госць не ад ной чы ад па чы ваў у 
Кры ва рыў ні. Для яго, як і для вя лі ка га 
Іва на Фран ка, гэ тае ся ло, мож на ска заць, 
ста ла ўлю бё ным. Вя ду чая па ка за ла ўсім 
фо та ра бо ту Юрыя Кур’ я но ві ча з се рыі 
“Под ых Кар пат”, якую пры вёз ён у якас ці 
па да рун ка му зею.

Ме на ві та ў Кры ва рыў ні Юрась і па
зна ё міў ся ў жніў ні 2009 го да з унуч кай 
Пят ра Фран ка — спа да ры няй На дзе яй, 
а так са ма яе му жам Анд рэ ем. Яны ра
зам ад па чы ва лі ў пры сёл ку За рэч ча (гэ та 
част ка самой Кры ва рыў ні) у сям’і Ва сі ля 
й Ва сі лі ны Зе лен чу коў, якія так са ма бы лі 
на ім прэ зе. Тая су стрэ ча ста ла, ві да воч на, 
штурш ком для глы бей ша га да сле да ван ня 
твор час ці, лё су Пят ра Фран ка. Па цвяр
джэн нем та му й да рчы над піс на кні зе, 
якую аў тар па да ра ваў му зею: “…З лю
бов’ю до України і Криворівні, де по чав
ся мій шлях до піз нан ня особистості сина 
великого Ка ме ня ра… Юры Кур’ я но віч”.

Ды рэк тар Кры ва рыў нян скай шко лы 
Мі хай ла Фе дар чак на зваў Кур’ я но ві ча за 
яго асвет ніц кую дзей насць Ге ро ем Кры
ва рыў ні. Прад стаў ні кі ўкра ін скай куль
ту ры з глы бо кай удзяч нас цю пры ма юць 
твор чы дар ад руп лі ва га бе ла ру са, дзя ку
ю чы на ма ган ням яко га ім ёны іх вя до мых 
дзея чаў ста но вяц ца вя до мы мі ў су сед няй 
брат няй кра і не.

УладзімірБарысенка

Прэзентацыя ў Львоўскім нацыянальным літаратурна-мемарыяльным музеі 
Івана Франка. 25 лістапада 2019 года. Здымак на памяць.

Юры Кур’яновіч у Прыкарпацці
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
З цікавасцю да ве да лі ся, што 

ся род ін шых кло па таў у ляс ніц
тве (ле са на рых тоў кі, ле са ад
наў лен не, кант роль за зда роў ем 
дрэў…) ёсць і ма ні то рынг мяс
цо вас ці: ці не з’я ві лі ся ў пры
меж най да Літ вы зо не чу жыя 
лю дзі, не зна ём цы? У пра цаў
ні коў ле су ад ла джа на цес нае 
ўза е ма дзе ян не з Сур ві ліш скім 
па гран пас том Лід ска га па гра
нат ра да. Яшчэ ў аба вяз ках мяс
цо вых лес ні коў — збор яло вых 
і са сно вых шы шак. Іх по тым 
вя зуць на ле са на сен ную стан
цыю, дзе пе ра пра цоў ва юць — і 
ляс ніц тва атрым лі вае на сен не. 
По тым з яго ў ляс га саў скім га
да валь ні ку вы рошч ва юць са
джан цы для ўзнаў лен ня ля соў. 
Зрэш ты, апош нім ча сам пры 
ле са раз вя дзен ні (ле тась за кла
лі больш за 20 гек та раў но вых 
па са дак) вы ка рыс тоў ва юц ца й 
са джан цы з за кры тай ка ра нё вай 
сіс тэ май: у ра зы менш іх ідзе, 
і знач на лепш пры жы ва юц ца 
на но вым мес цы.

—Віктар, а дубы ў Траб
скімлясніцтвевысаджваеце?

— Не, на шай пяс ча най зям лі 
яны не лю бяць. Бы ла не як мо да, 
ці эпа пея, як я ка жу: дуб са дзіць. 
А не рас це ён у нас… Ліс тоў
ніц учас так экс пе ры мен таль ны 
не вя ліч кі ёсць — і ёй тут не да
спа до бы. Так што ў нас эк зо таў 
прак тыч на ня ма: усё сваё, род
нае. На 90 пра цэн таў — хвой
ныя па ро ды, у асноў ным са сно
выя ба ры.

—Неяк газеты пісалі:
наПалессі,уВеткаўскімраё
не,наватсібірскіякедрырас
туцьіўжодаюцьураджай…

— Што ж, доб рая спра ва! 
А мы са дзім тое, што апра ба ва на 
і ў нас рас це доб ра: са сну, ел ку, 
а ў край нім вы пад ку бя ро зу — 
ка лі ба чым, што на не ўрад лі вай 
зям лі ні чо га з хвой ных па род 
не вы рас це. А бя ро за ж не пе ра
бор лі вая, усю ды ёй доб ра.

—Куды бярозу выкарыс
тоўваеце?

— Дро вы з яе вы дат ныя, а ў 
нас у рэ гі ё не мно гія вы ка рыс

тоў ва юць гэ ты від па лі ва. З доб
рай бя ро зы фа не ру ро бяць. Пі
лу юць і тар ную дош ку — гэ та 
ў Юра ціш ках, у дрэ ва ап ра цоў
чым ца ху. Драў ні на гэ та пра
мыс ло вая, па трэб ная.

—Аштозадраўнінуўвогу
ленарыхтоўваецеўлясніцтве
іўякіхаб’ёмах?

— Пла ны па на рых тоў цы, 
за ўва жу, нам да во дзіць Іў еў скі 
ляс гас, бо на шае ляс ніц тва ў яго 
скла дзе. (Ды рэк тар ляс га са — Мі
ка лай Ле а ні да віч Юш ко, га лоў ны 

ляс ні чы — Ві таль Ста ні сла ва
віч Брэй ва. — Рэд.) Па драў ні не 
аб’ ём на рых то вак у нас — звыш 
1000 ку ба мет раў на ме сяц. Ле тась 
за год, ска жам, на рых та ва лі ка ля 
15 ты сяч ку ба мет раў. У асноў ным 
гэ та са сна: ба лан са вая драў ні на 
для вы ра бу цэ лю ло зы. Знач ная 
коль кас ць ідзе ў наш дрэ ва ап ра
цоў чы цэх у Юра ціш кі, там шмат 
ча го з яе ро бяць. І на дро вы так
са ма: гэ та, як ка жуць, сы ра ві на 
стра тэ гіч ная, бо ка му нал ка ўся 
кру гом пе рай шла на мяс цо выя ві
ды па лі ва. У пры ват нас ці, у Іўі га
рад ская ка цель ня пра цуе на шча
пе, у ін шых на се ле ных пунк тах. 
Ад праў ля юць шча пу і на экс парт, 
ва го на мі, у асноў ным на За хад. 
Тым зай ма юц ца пе ра важ на ка
мер цый ныя струк ту ры, і дро вы 
ў нас на гэ та з ах во тай куп ля юць. 
Як і сам Іў еў скі ляс гас.

—З якой тэхнікай у лесе
працуеце?

— У лясніцтве ёсць ча ты
ры комп лек сы, адзін хар вес
тарфар вар дэр John Deere, два 
бе ла рус кія, фір мы “Амка дор” 
ды швед скі Vіmek. Пер шы доб
ра за рэ ка мен да ваў ся бе на так 
зва ных руб ках пра меж ка ва га 
ка ры стан ня, і шведскі Vіmek 
на пра рэ джван ні так са ма зруч
ны. Бе ла рус кія комп лексы пра
цуюць на руб ках га лоў на га ка
ры стан ня. Ел ку, са сну, част ко ва 
бя ро зу і аль ху пры іх да па мо зе 
на рых тоў ва ем.

—Колькіўлясніцтвепра
цаўнікоў?

— 30 ча ла век. Ляс ні чы — 
а гэ та Яў ге ній Вой цэ ха віч Гар
дзей, па моч нік, 4 май стры, 
12 лес ні коў, 2 трак та рыс ты, ва
дзі цель ды ін шыя. Ляс ніц тва ў 
Тра бах цал кам укам плек та ва на. 
Зар пла та? Вя до ма ж, ча ла ве ку 
заў сё ды хо чац ца больш за раб
ляць… Уліч ва ю чы тое, што мы з 
жон кай ма ем і сваю гас па дар ку, 
то на жыц цё нам ха пае.

—А ў гаспадарцы вашай
штоёсць?

— Тры ма ем сві нак, ку рак… 
Ня ма ко ні ка, дык я пры ку піў 
кі тай скі мо та блок з ды зель ным 
ад на цы лінд ро вым ру ха ві ком. З 

ім вя лі кая па лёг ка. Та кі крэп кі 
агрэ га цік! У нас тут цэ лая эпа
пея бы ла: спа чат ку адзін пры
ку піў, по тым я, і за мною ін шыя 
гас па да ры тэх ні кай аб за вя лі ся.

—Значыць, трабаўцы
моцна стаяць на нагах, калі
сельгастэхнікайабзаводзяцца.
Дарэчы, такімі мотаблокамі
толькі зямлю апрацоўваць ці
йжонкупакатацьможна?

— А што хо чаш! Я й пры чэп 
сам змай стра ваў: два на метр 
шэсць дзя сят.

—Аці можна ў лясах ва
шых знайсці такія мясціны,
кабнабрацьтамцэлыпрычэп
грыбоў?

— Ка лі шчы ра, то гры бы збі
раць я не ах во чы — я па ляў ні чы, 
мне з руж жом больш па ха дзіць 
ах во та. Але ба ра ві коў ін шым го
дам, а так са ма й мас ля коў бы вае 
столь кі, што хоць мо та бло кам 
ва зі. Мая жон ка Воль га, пом ніц
ца, як вы сы па лі ся мас ля кі, то з 
ле су не вы ла зі ла. І на са лі ла, і на
ма ры на ва ла, і на ма ро зі ла.

—Трэбабудзекалінебудзь
трабаўскіхгрыбочкаўпакаш
таваць…

— (Смяецца) Ка лі лас ка, за
ві тай це. Ад Мін ска ж не да лё ка: 
кі ла мет раў 125. Мы аў та тра су 
асво і лі доб ра, ка лі ста рэй шы 
сын, Ан тон, ву чыц ца па сту паў. 
Ён ужо за кон чыў Бе ла рус кі 
дзярж уні вер сі тэт ін фар ма ты

кі й ра дыё элект ро ні кі, атры
маў спе цы яль насць ін жы не
ра ра дыё элект рон ных сіс тэм. 
У вой ску ад слу жыў, а ця пер 
кант ракт ні кам, так са ма па спе
цы яль нас ці, у сіс тэ ме Мі ніс
тэр ства ўнут ра ных спраў. І ўжо 
дач ка ся рэд няя, Аляк санд ра, 
сту дэнт ка: у той жа вну на эка
на міс та ву чыц ца. А ма лод шы, 
Аляк сей, яшчэ школь нік — яму 
11 га доў.

—Мыз1996годапамята
ем,якучасевандроўкізаходзі
ліўТрабы,штоўвастаммоц
ныялюдзірастуць!Помніцца,
выйсаміпаслявойскабылі,
спраўна так падцягваліся —
у бабулінай хаце, на бэльках
падстоллюзаместтурніка…

— Ой, з та го ча су я і ў пля
чах, як ка жуць, раз даў ся, і ва гі 
на браў: амаль 25 га доў мі ну ла, і 
ге ны бя руць свае. Ця пер за мя не 
сын ста рэй шы доб рую фі зіч ную 
фор му тры мае. Ну а жон ка, вы ж 
ве да е це, га лоў ным заа тэх ні кам 
у мяс цо вай гас па дар цы пра цуе. 
Нам яшчэ кал гас но вы дом па
бу да ваў — у ім і жы вем.

—Па голасе вы, Віктар
Яўгеньевіч, такі ж малады!
(Ін тэр в’ю мы бра лі па тэ ле
фо не.—Рэд.)

— І ду шою я ма ла ды пара
ней ша му! У жыц ці да та го ж 
ха пае ці ка вых гіс то рый, су
ма ваць не да во дзіц ца, хоць і ў 
глы бін цы жы вем. Але тое ўжо 
якне будзь пры су стрэ чы, пад 
гры боч кі па рас каз ваю. Мы ж 
тут пры са май мя жы. У пры
меж най зо не з Літ вою на ша 
Тра баў скае ляс ніц тва, так што 
піль нас ці не губ ля ем.

—А цяпер паразважай
це: што такое для беларусаў
лес?Намцікаваебачаннеяго
звашайглыбінкі,зпасадыпа
мочнікаляснічага…

— Лес… Ну шмат ча го! Доў
га фі ла соф ства ваць мож на…

—Гэтанамхто:бацькаці
сябар,цібрат?Помніцца,па
этАнатольСыс, самродам з
Палесся,назваўадзінсасваіх
зборнікаў з вялікай павагаю
далесу:“ПанЛес”.

— І ся бар, і брат… Мо жа, 
ра ней бы й я так ска заў. Але 
за столь кі га доў у ле се я, мо жа, 
тро хі ачарс цвеў ду шою — а мо
жа й па ста леў… І гля джу ўжо 
на лес з та ко га кон ту: як бы гэ та 
нам ра зам з ім за ра біць гро шай. 
Каб неш та зда быць там ды вы
гад ней пра даць. Атрым лі ва ец
ца, што лес для мя не — гэ та най
перш на дзей ны біз неспарт нёр, 
але з ня прос тым ха рак та рам, які 
трэ ба ўвесь час уліч ваць. Пом
ніц ца, ка лі пай шоў ву чыц ца ў 
По лац кі ле са тэх ні кум, то ду маў: 
мы, лес ні кі, бу дзем абе ра гаць 

пры ро ду. Та кая “псі ха ла гіч ная 
ўста ноў ка” бы ла ў мя не са шко
лы. Ка лі па шчы рас ці, то лес жа 
й без нас, без лю дзей пра жы ве, 
як жыў ты ся ча год дзі да нас. І 
абе ра га ем мы яго най перш, як 
гэ та ні па ра дак саль на, ад ся бе 
са міх… Ад тых, хто, бы ва ю чы 
ў ле се, мо жа па не асця рож нас
ці аль бо на ўмыс на пры чы ніць 
яму шко ду, на прык лад, аг нём. 
Па гля дзі це, што ро біц ца ў ра
сій скім За бай кал лі — як там ля
сы га раць без на леж на га до гля
ду. Ці вось Аў стра лія — гэ та ж 
прос та жах, нам та кое і ўя віць 
скла да на. Дык вось, ішоў я, ма
ла дызя лё ны, у ле са тэх ні кум, 
каб па ву чыц ца лес абе ра гаць, 
а ў жыц ці ака за ла ся: лес мы для 
та го да гля да ем, каб з яго ж як 
ма га больш ка рыс ці ўзяць…

—Зрэшты,Віктар,такіў
любой сялянскай гаспадар
цы:каровуцісвіннювясковец
таксама ж трымае не проста
з любові да жывёл (як гара
джанесваіхкоцікаўсабачак).
Увяскоўцаўколькіклопатаў
пра сваю жыўнасць, колькі
сілы,часунаяетраціцца!Гэ
тажсвоеасаблівыабменэнер
гіямі:уклаўсілы,сродкі,вы
гадаваўжывёліну—апотым
ёйіскарыстаўся.

— Ну й мы ж так са ма ліш
ня га ў ле се не ся чэм, па ста ян на 
ад наў ля ем ляс ныя ма сі вы. Да рэ
чы, я ча сам пры вод жу скеп ты
кам та кую ма тэ ма ты ку ў ад каз 
на па прок: вы, маў ляў, хут ка ўсё 
вы ра жа це… У на шым ляс ніц
тве 8000 гек та раў ле су. Ся рэд ні 
пры рост з гек та ра — 4 ку ба мет

ры драў ні ны што год. Зна чыць, 
больш за 30000 ку боў у нас што
год пры рас тае. А мы вы ра за ем 
каля 15000. Плюс вы са джва ем 
но выя ўчаст кі. З та кі мі тэм па
мі ні ко лі мы яго не вы ра жам: 
у пры ро ды вя лі кі за пас тры ва
лас ці, ка лі ў ле се гас па да рыць 
з ро зу мам. Мо жа, ча сам ду маю, 
бы ло б і лепш, ка лі б мы ста ві лі
ся да ле су як да баць кі — бра лі 
ад яго па кры ху, толь кі на свае 
па трэ бы. Але з па воз кі цы ві лі
за цыі, воб раз на ка жу чы, не са
ско чыш, а ка лі й са ско чыш, 
то цяж ка бу дзе яе да гнаць. Мы 
хо чам з ле су ўзяць шмат. Ра
ней больш ашчад на сек лі, а ця
пер — ляс ная пра дук цыя па
тан не ла, і аб’ ёмы на рых то вак 
да во дзіц ца па вя ліч ваць, каб 
бы лі нар маль ныя гас па дар чыя 
па каз чы кі. Бо ця пер час, на пэў
на, та кі. Але па гля дзі це на во кал. 
Ра сі я не газ ці наф ту не толь кі ж 
для ся бе пам пу юць з не траў, 
ара вій цы — наф ту, а нех та ву
галь, роз ныя ру ды зда бы вае… 
А ў нас лес — на цы я наль нае 
ба гац це, та му ў кра і не й пра цуе 
ка ля сот ні ляс га саў. Кож на му 
сваё. Ця пер, я лі чу, у дзяр жа ве 
на шай пра віль на вы бра ны кі ру
нак на глы бо кую пе ра пра цоў ку 
драў ні ны. На гэ тым жа мож на 
доб рую ка пей ку за ра біць. Вось 
вя лі кія наф та пе ра пра цоў чыя за
во ды ў нас ёсць — але ж іх пра ца 
за ле жыць ад чу жой, куп ле най 
наф ты. А ля сы ў нас — свае, і 
трэ ба ў гэ ты бок па ва роч вац ца, 
на мяс цо вую сы ра ві ну, ра біць 
усё, каб ад наў ляль ны, уні каль
ны пры род ны рэ сурс абач лі ва, з 
ро зу мам вы ка рыс тоў ваць.

—Вы казалі, што гры
бы— занятак не ваш, ішто
высапраўдныпаляўнічы…

— Так, у се зон я час та са 
стрэль бай у ле се. Тра фе яў асаб
лі вых, праў да, ня ма ў мя не. 
Дзі ка, ска жам, за столь кі га доў 
толь кі ад на го ўпа ля ваў. Зай цы, 
лі сы — мае звя ры. Воўк, пом ніц
ца, у ма ла до сці вый шаў на мя не й 
гля дзеў пра ма ў во чы. Але ў мя не 
ў ста рой стрэль бе дзве асеч кі бы
ло, то й па бег са бе да лей.

—Кажуць,такбывае,калі
шкадуешзвера…

— Ка лі па шчы рас ці, то я са
праў ды іх шка дую. На ват ваў
коў. У нас яны не дзе ў 2000м 
бы лі, а так большменш ці ха. 
Ды ў на шым ляс ніц тве й ня ма 
па ляў ні чай гас па дар кі. Я ў Бе ла
рус кім та ва рыст ве па ляў ні чых і 
ры ба ло ваў ця пер, ха джу на па
ля ван ні з бра там Аляк санд рам. 
Тры маю са бак: рус кія ган ча кі. 
Я па ляў ні чыган чат нік. Люб лю 
гон, ба чу ў ім асаб лі вую пры га
жосць, атрым лі ваю ад яго гу каў
шу маў вя лі кае за да валь нен не.

Гу тар ку вя ліІван
іВалянцінаЖдановічы

Даўніна і будучыня суседзяць у Трабах

З лесам цесна знітавана беларускае жыццё

ДаведкаГР. На коль кі ля сіс тыя мяс ці ны ў ва ко лі цах Тра баў, 
кра са моў на свед чаць ліч бы, па да дзе ныя на ін тэр нэтсай це Іў еў
ска га ляс га са. З іх вы ні кае, што Траб скае ляс ніц тва зай мае агуль
ную пло шчу ў 8287 гек та раў, з іх па кры та ле сам 7992.

Віктар Завадскі
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Кні га вый шла ў кан цы 
2019 го да, і ня даў на бы ла яе пер
шая прэ зен та цыя: у 320й ся рэд
няй агуль на аду ка цый най шко ле 
Пры мор ска га ра ё на СанктПе
цяр бур га. Стар ша клас ні кі, пе
да го гі змаг лі па зна ё міц ца са 
змес там вы дан ня й не ка то ры мі 
ге ро я мі на ры саў аса біс та.

У кні зе — 20 на ры саў пра 
лю дзей, жыц цё й дзей насць якіх 
мо гуць для мо ла дзі быць пры
кла дам для пе рай ман ня. Ге роі 
на ры саў роз ныя па ўзрос це, аду
ка цыі, спе цы яль нас цях. Ад ны 
прай шлі Вя лі кую Ай чын ную, а 
ў не ка то рых яна толь кі апа лі ла 
дзя цін ства. Пра ца ва лі ці пра цу
юць у роз ных мес цах: за вад скія 
ца хі, ме ды цын скія ды аду ка
цый ныя ўста но вы, сцэ ны тэ ат
раў, во ін скія част кі… Аб’ яд ноў
вае ж іх усіх вы со кі па тры я тызм, 
па важ лі вае стаў лен не да пра цы.

Адзін з ге ро яў кні гі, ге не рал
лей тэ нант мі лі цыі Ве ні я мін Пе
ту хоў дзе ліц ца ў кні зе та кі мі раз
ва га мі: “… Трэ ба ўвесь час жыць 
жыц цём след ча га, апе ра тыў ні ка, 
участ ко ва га. Не маг чы ма быць ім 
толь кі 8 га дзін у су ткі. Ім трэ ба 
быць круг ла су тач на, без вы хад
ных і свя точ ных дзён!”. А не як 
Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 
Та ма ра Ка та шэ віч (ёсць і пра яе 
на рыс у кні зе) у гу тар цы з мо
лад дзю пры зна ла ся: “Па він на 
бы ла я ўсю ды па спя ваць. Сям’я, 
гра мад ская пра ца, за вод… Але 
за вод, вы твор часць у мя не ўсё ж 
бы лі на пер шым мес цы!”. Па доб
ным чы нам ста ві лі ся й ста вяц ца 
да вы ка нан ня сва іх аба вяз каў 
так са ма ін шыя ге роі кні гі: пра ца 
ў іх га ло вах круг лыя су ткі — усе 
24 га дзі ны.

У Ге не раль на га кан струк та
ра атам ных пад вод ных крэй се
раў стра тэ гіч на га пры зна чэн ня, 
двой чы Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы Сяр гея Ка ва лё ва бы
ло тры пра цоў ныя мес цы. Ад
но — у Цэнт раль ным кан струк
тар скім бю ро мар ской тэх ні кі 
“Рубин”. Дру гое — у Маск ве: 
там Сяр гею Мі кі та ві чу да во дзі
ла ся сіс тэ ма тыч на бы ваць, каб 
на ладж ваць уза е ма дзе ян не з кі
раў ні ка мі сот няў ар га ні за цый 

ды не па срэд ны мі вы ка наў ца мі 
ра бот. Ста пе лі й ца хі Паў ноч на
га ма шы на бу даў ні ча га прад пры
ем ства, дзе ідэі, пла ны Ген кан
струк та ра на бы ва лі прак тыч нае 
ўва саб лен не — гэ та бы ло яго 
трэ цяе пра цоў нае мес ца.

Не ка то рыя з ге ро яў кні гі 
цес на па яд на ныя з Бе ла рус сю. 
Бы лы фран та вік, мар шал ар ты
ле рыі Ула дзі мір Мі хал кін на ра
дзіў ся ле там 1927га на Ма гі лёў
шчы не. Та ды яго баць ка, Мі ха іл 
Ся мё на віч, ка ман да ваў арт ба та
рэ яй у ва ен ным га рад ку Кі ся ле
ві чы (ра ён Баб руй ска). Част ко ва 
дзя цін ства Ула дзі мі ра прай шло 
ў гар ні зо не За сло на ва, на Ві цеб
шчы не: баць ка ўжо ка ман да ваў 
арт пал ком. У 1939м пал коў нік 
Мі ха іл Мі хал кін як ка ман ду ю
чы ар ты ле ры яй ды ві зіі ўдзель
ні чаў у вы зва лен ні За ход няй Бе
ла ру сі. А Ула дзі мір Мі хай ла віч з 
кра са ві ка 1974га па каст рыч нік 
1978 го да пра хо дзіў служ бу ў 
Бе ла рус кай ва ен най акру зе: быў 

на чаль ні кам ра кет ных войск і 
ар ты ле рыі 7й тан ка вай ар міі, 
ка ман ду ю чым ра кет ны мі вой
ска мі ды ар ты ле ры яй. Не ад на
ра зо ва на вед ваў Бе ла русь, ка лі 
слу жыў у Маск ве.

Кі раў нік Між рэ гі я наль най 
гра мад скай ар га ні за цыі “Са вет 
ве тэ ра наў атра да спе цы яль на га 
рэ ага ван ня” СанктПе цяр бур га й 
Ле нін град скай воб лас ці стар шы
на мі лі цыі Ула дзі мір Су ры наў у 
70я пра хо дзіў тэр мі но вую вай
ско вую служ бу ў ад ной з вай ско

вых час так на тэ ры то рыі Го мель
шчы ны. У яго па мя ці за ста лі ся 
са мыя доб рыя ўра жан ні пра той 
пе ры яд жыц ця. Гвар дыі ста рэй
шы сяр жант Ва сіль Бу ла ві наў, 
уз на чаль ва ю чы гра мад скую ар
га ні за цыю “Між на род ны даб ра
чын ны фонд аба рон цаў Не ўска га 
плац дар ма”, не ад на ра зо ва ла дзіў 
эк скур сіі, “Цяг ні кі друж бы”, аў
та пра бе гі, пры све ча ныя па мят
ным да там Ра сіі ды Бе ла ру сі. 
Дэ ле га цыі мо ла дзі, ве тэ ра наў 
пад яго кі раў ніц твам на вед ва лі 
Ві цебск, Ор шу, Мінск, Брэсц кую 
крэ пасць. Ся бар Са ю за пісь мен
ні каў Ра сіі, Ге рой Са цы я ліс тыч
най Пра цы Тац ця на За ха ра ва ўва
хо дзіць у кі раў ніц тва гра мад скай 
су пол кі “Российскобел орус ское 
брат ство”. Тац ця на Мі хай лаў на 
не раз бы ва ла ў Бе ла ру сі ў скла
дзе афі цый ных дэ ле га цый, а ў 
СанктПе цяр бур зе су стра ка ла ся 
з бе ла рус кі мі ве тэ ра на мі. Яе ста
наў лен не як пісь мен ні цы пра хо
дзі ла пад уплы вам сяб ра Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі Іва на Са
бі лы.

Ёсць у кні зе й на рыс пра 
та ле на ві тую са ма дзей ную спя
вач ку Га лі ну Лут чан ку. Га лі на 
Іва наў на — лаў рэ ат ка Між на
род на га пе сен на га кон кур су 
2018 го да “Нам го да — не бе да”, 
у яе рэ пер ту а ры ня ма ла й бе ла
рус кіх пе сень. Спя вач ка імк нец
ца не пра пус каць кан цэр ты бе ла
рус кіх “Пес ня роў” ды “Сяб роў”, 
ка лі яны пры яз джа юць вы сту
паць у СанктПе цяр бург. А ге

не ралма ёр Аляк
сандр Ма ро заў 
мае бе ла рус кія 
ро да выя ка ра ні, 
хоць на ра дзіў ся 
во сен ню 1941 го
да ў Сі бі ры (вёс ка 
Лар неў ка Цюх
цец ка га ра ё на 
Крас на яр ска га краю). Аказ ва ец
ца, баць кі яго, Якаў Гар дзе е віч 
ды Анас та сія Ры го раў на, бы лі 
ро дам з Го мель шчы ны: іх вя сел
ле бы ло ў вёс цы Ма ро за ўка, за 
13–15 км ад вёс кі Рудня (цяпер 
Добрушскі раён). Аляк сандр 
Якаў ле віч бы вае ў Бе ла ру сі, на
вед вае шмат лі кіх сва я коў.

Ад кры ваў прэ зен та цыю ў 
шко ле дэ пу тат За ка на даў ча га 
схо ду СанктПе цяр бур га Анд
рэй Гар шэч ні каў, адзін з ге ро яў 
кні гі. У 1983–1985 га дах Анд
рэй Аляк се е віч удзель ні чаў у 
ба я вых дзе ян нях у Аф га ні ста не, 
быў цяж ка па ра не ны. За пра яў
ле ную муж насць і ад ва гу ўзна
га ро джа ны ор дэ нам Чыр во най 
Зор кі. У 1987–89 га дах пра ца ваў 
кам сор гам ЦК ВЛКСМ па пра
цы з вай скоў ца мі, якія пра хо дзі
лі вай ско вую служ бу ў Рэс пуб
лі цы Аф га ні стан і зна хо дзі лі ся 
на ля чэн ні ў ва ен наля чэб ных 
уста но вах Ле нін гра да.

Да лей аў тар кні гі Ва сіль Ша
лак пад ра бяз на рас па вёў пра яе 
за ду му, струк ту ру, змест. Ва сіль 
Іва на віч асаб лі ва пад крэс ліў: 
хоць кні га й апа вя дае пра лю
дзей ста рэй ша га ўзрос ту, ад нак 
ад ра са ва на мо ла дзі, ма ла дым 
лю дзям. У ге ро яў мож на па ву
чыц ца, як вы бі раць са бе пра фе
сію. І ўсе яны вар тыя та го, каб 
ма ла дыя лю дзі бра лі прык лад з 
іх жыц ця, дзей нас ці.

На су стрэ чы вы сту па лі й 
яшчэ ге роі кні гі: жы хар ка бла
кад на га Ле нін гра да Га лі на Лут
чан ка й ве тэ ран ва ен най служ
бы ге не ралма ёр Аляк сандр 
Ма ро заў. Га лі на Іва наў на — яр
кая прад стаў ні ца ра бо ча га кла са 
Ле нін гра да, у яе амаль 40га до
вы пра цоў ны стаж. У свой час 
яна ўзна чаль ва ла бры га ду ў На
ву ко вавы твор чым аб’ яд нан ні 
“Позитрон”, бы ла дэ ле гат кай 

ХV з’ез да ВЛКСМ, уз на га ро
джа на ор дэ нам Пра цоў най Сла
ва трэ цяй сту пе ні, ме да лём “За 
пра цоў ную доб лесць”. Звяр та
ю чы ся да школь ні каў, Га лі на 
Іва наў на вы ка за ла ўпэў не насць, 
што яны год на пра доў жаць 
спра ву баць коў, дзя доў, па спры
я юць ума ца ван ню эка на міч най 
ма гут нас ці Ра дзі мы, па вы шэн
ню яе аў та ры тэ ту ў све це. А 
вы ступ лен не Га лі на Іва наў на 
за вяр шы ла пес няй “Я ле чу над 
Россией”.

Ге не ралма ёр Аляк сандр Ма
ро заў пра слу жыў ва Уз бро е ных 
сі лах звыш трох дзе ся ці год дзяў. 
За час служ бы змя ніў 11 гар ні зо
наў: Паў ноч ны Каў каз, ся рэд няя 
па ла са Ра сіі, Аф га ні стан, За па
ляр’е, Ар хан гельск… Ён — ка
ва лер ор дэ наў Чыр во най зор кі 
й “За служ бу Ра дзі ме ва Уз бро
е ных сі лах СССР” трэ цяй сту
пе ні, мае 16 ме да лёў і Знак ЦК 
ВЛКСМ “За вай ско вую доб
лесць”. Аляк сандр Якаў ле віч 
пад крэс ліў: сэнс жыц ця свай го 
ён ба чыў у ва ен най служ бе Ай
чы не. На га даў стар ша клас ні кам 
не ка то рыя зна ка выя ста рон кі з 
гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай
ны, даў на каз: па мя таць пра па
дзеі, ге ро яў та го страш на га ча су, 
пра даў жаць тра ды цыі, за кла дзе
ныя прад стаў ні ка мі ста рэй шых 
па ка лен няў.

Ва сіль Ша лак ад каз ваў на 
пы тан ні, рас па вёў пра твор чыя 
пла ны, па да рыў не каль кі сва іх 
кніг у школь ную біб лі я тэ ку. На 
за кан чэн не су стрэ чы ды рэк тар 
320й шко лы Іры на Ба ры саў на 
Чар на вус па дзя ка ва ла гас цям за 
ці ка вую ім прэ зу.

ЛіліянаШуляк,  
на мес ні ца ды рэк та ра  

шко лы № 320 па вы ха ваў чай 
ра бо це, г. СанктПе цяр бург. 

Фо та: ІгарПарчынскі.

весткі з санкт-пецяРбуРГа
сябры-сусеДЗІ

У лё сах — бе ла рус кі след

ка ар Ды На Ты ТВор Час цІ

Ура джэ нец бе ла рус кай Ву шач чы ны, пал коў нік за па су Ва сіль Ша лак прэ зен та ваў у Санкт-Пе цяр бур зе кні гу 
на ры саў  “Все 24 ча са”. Ёсць у ёй апо ве ды й пра лю дзей, якія роз ным чы нам па яд на ны з Бе ла рус сю.

Васіль Шалак

На прэзентацыі аўтар з героямі яго нарысаў

Вік тар Шніп у Пі це ры
у бе ла рус кіх кніж ных 
вы да вец тваў склад ва юц ца 
доб рыя ста сун кі 
з лі та ра тур ным, 
пісь мен ніц кім ася род дзем 
паў ноч най ста лі цы ра сіі

У свой час Вы да вец кі дом 
“Звяз да” вы даў кні гу Мак сі
ма Га рэц ка га на рус кай мо ве ў 
пе ра кла дах санктпе цяр бург
скай пісь мен ні цы Іда ліі Ка на
нец. Так са ма ў Мін ску па ба чыў 
свет аль ма нах “Созвучие. Бе ла
русь — СанктПе тер бург”.

А дня мі ў СанктПе цяр бур зе 
вы сту піў пе рад чы та ча мі га лоў
ны рэ дак тар вы да вец тва “Мас
тац кая лі та ра ту ра” па эт Вік тар 
Шніп. Ве ча ры на бе ла рус кай 
паэ зіі прай шла ў біб лі я тэ цы 
Ра сій скай ака дэ міі на вук. Ар
га ні за та рам вы сту піў Сла вян скі 

фонд ад дзе ла фон даў і аб слу
гоў ван ня. З ві таль ным сло вам 
да ўдзель ні каў ве ча ры ны звяр
ну ла ся на мес ні ца ды рэк та ра 
біб лі я тэ кі па на ву ко вай ра бо це 
Воль га Сквар цо ва.

Вік тар Шніп чы таў свае вер
шы, ад каз ваў на пы тан ні чы та
чоў. Рас па вёў пісь мен нік і пра 
вы да вец кую се рыю “Сяб ры на: 
Паэ зія на ро даў Ра сіі”, якой апя
ку ец ца вы да вец тва “Мас тац кая 
лі та ра ту ра”, пра аль ма на хі “Пер
ша цвет” і “Да ля гля ды”. Вік тар 
Шніп па да рыў біб лі я тэ цы свае 
кні гі з аў то гра фа мі. На ве ча ры не 
вы сту піў стар шы ня Ле нін град
ска га аб лас но га ад дзя лен ня Са
ю за пісь мен ні каў Ра сіі Сяр гей 
Про ха раў. Паэ ты Ігар Дзе ор дзі
еў і На тал ля Ла дзе е ва пра чы та
лі ўрыў кі са сва іх пе ра кла даў 

паэ мы на род на га паэ та Бе ла ру сі 
Яку ба Ко ла са “Сы монму зы ка”. 
Су пра цоў нік Ад дзе ла рэд кіх 
кніг Ра сій скай на цы я наль най 
біб лі я тэ кі Ігар Пра ха рэн каў 
агу чыў гек за мет ры з “Прус кай 
вай ны” Яна Віс ліц ка га ў пе ра
кла дзе Жан ны Не кра шэ вічКа
рот кай. За гад чык ад дзе ла рэд кіх 
кніг РНБ Мі ко ла Ні ка ла еў рас
ка заў пра гіс та рыч ныя мяс ці ны 
СанктПе цяр бур га, звя за ныя з 
жыц цём зна ка мі тых ура джэн
цаў Бе ла ру сі.

Удзель ні кі ве ча ры ны чы та лі 
вер шы сва іх лю бі мых бе ла рус
кіх паэ таў. Вар та за ўва жыць, 
што паэ тыч ныя свя ты ста лі ў 
біб лі я тэ цы Ра сій скай ака дэ міі 
на вук доб рай тра ды цы яй. Ра ней 
там прай шлі ве ча ры ны серб скай 
і поль скай на цы я наль ных паэ зій.

Ве ча ры ну бе ла рус кай паэ зіі 
вя ла за гад чы ца сек та ра Сла
вян ска га фон да Біб лі я тэ кі РАН 
спа да ры ня Дра га на Дра ку ліч
Прый ма. Санктпе цяр бург скія 
біб лі я тэ ка ры й чы та чы і на
да лей за пра ша юць бе ла рус кіх 

паэ таў да вы ступ лен няў у сва іх 
сце нах. Та кі фар мат су пра цоў
ніц тва, не су мнен на, іс тот на 
па спры яе раз віц цю бе ла рус
кара сій скіх лі та ра тур ных су
вя зяў.

МіколаБерлеж

Віктар Шніп і Людміла Рублеўская — вядомая пісьменніцкая 
сямейная пара з Беларусі

w
ik

im
ed

ia
.o

r
g



8 Голас Радзімы  серада, 26 лютага, 2020 мовай мастацтва

Заснавальнік: 
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом 
Звязда ”

Галоўны рэдактар
Іван ЖДАНОВІЧ

Адрас рэдакцыі:
220013, Мінск, 
вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. 
Пакой 907.
E-mail: golas_radzimy@tut.by
Тэлефон: + 375-17-2871526

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

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

Аб’ём выдання: 2 друк. арк.
Падпісана да друку: 26.02.2020 г.
Наклад 374.
Заказ – 247.
Выходзіць 2 разы на месяц

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

Чытайце газету ў інтэрнэце на партале zviazda.by Падпісацца на газету “Голас Радзімы” можна ў паштовых аддзяленнях Беларусі © “Голас Радзімы”, 2020

Месца друкавання: 
Друкарня Рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства
“Выдавецтва Беларускі Дом друку ”
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр. Незалежнасці, 79. 220013 Мінск, 
Рэспубліка Беларусь

“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

ГасТроЛьНая афІша

Бра ва, “Бе ла ру сы”!
арт-гру па “бе ла ру сы”,  
якая на кан цэр це ў Лі е паі  
вы кон ва ла су свет на  
вя до мыя пес ні пад  
скла да ныя шмат га лос ныя 
акор ды, па да ры ла  
гле да чам цу доў ны на строй

Артгру па з Мін ска зла дзі
ла кан цэрт ны ту р па Пры бал
ты цы, які ўклю чаў 13 га ра доў. 
І 17 сту дзе ня ар тыс ты вы сту
пі лі ў Лі е паі. “Бе ла ру сы” сён
ня — адзін з са мых за па тра ба
ва ных муж чын скіх ва каль ных 
ка лек ты ваў у Бе ла ру сі. Ця пер, 
да рэ чы, ад зна чаюць 15год
дзе: ство ра ны былі ў лю тым 
2005 го да ў Мін ску. За пля чы
ма ар тыс таў больш за ты ся чу 
соль ных кан цэр таў у Бе ла ру сі, 
Ра сіі, Поль шчы, Літ ве, Лат віі, 
Эс то ніі, Фін лян дыі. Артгру
па ўдзель ні ча ла ў роз ных прэ
стыж ных му зыч ных ім прэ
зах. Ад мет насць яе твор чай 
ма не ры — гэ та спа лу чэн не 
ака дэ міч на га й эст рад на га ва
ка лу, чар га ван не ан самб ле вых 
і соль ных эпі зо даў у тво рах, 

час тая зме на рэ гіст раў і тэмб
раў. Са ліс ты прад стаў ля юць 
усе ты пы муж чын скіх га ла соў: 
бас, ба ры тон, тэ нар. А спя ва
юць на бе ла рус кай, рус кай, 
укра ін скай, ста ра сла вян скай, 
поль скай, лі тоў скай, ла тыш
скай, анг лій скай, італь ян скай, 
іс пан скай мо вах, а так са ма на 
ла ты ні ды іў ры це.

Пер шы раз у Лі е паі “Бе ла ру
сы” вы сту па лі ў 2019м: прад
ста ві лі кан цэрт, пры све ча ны 
жан чы нам. З тае на го ды кам
па зі тар, ства раль нік і кі раў нік 
артгру пы Ва ле ры Шмат ска
заў: “У нас лю бы кан цэрт пры
све ча ны жан чы нам, бо гэ та як 
мі ні мум 80 ад сот каў гле да чоў... 
Та му мы заў сё ды імк нем ся па
больш уклю чаць у рэ пер ту ар 
пе сень пра жан чы ну, ка хан не, 
ма ця рын ства. А гэ тым ра зам мы 
яшчэ й спра ба ва лі па доў жыць 
на ва год ні на строй — мяр кую, 
гле да чы тое ад чу лі й бы лі з на мі 
адзі ным цэ лым”.

Да кан цэр та ар тыс ты, арт
ды рэк тар гру пы Але ся Куз ня

цо ва ме лі маг чы масць па гу ляць 
па го ра дзе, сха дзіць на мо ра й 
на ват па зай мац ца кры ху на тур
ні ках, зной дзе ных на ву лі цы. 
“Мы й не здзіў ле ныя, што ў Лі
е паі вы дат ная, твор чая ат мас фе
ра, — по тым рас каз ваў Ва ле ры 
Шмат. — Ваш го рад заў сё ды 
пры мае нас вель мі цёп ла й ад
кры та, і ў ім кож ны раз ёсць ад
чу ван не свя та”.

Але ся Куз ня цо ва па ве да мі
ла нам, што зла дзі ла кан цэрт 
“Бе ла ру саў” у Лат віі ад но лат
вій скае кан цэрт нае агенц тва. 
Яго прад стаў ні кі не як па ба чы
лі гурт на пры ёме ў бе ла рус кім 
кон суль стве ды вы ка за лі за ці
каў ле насць у тым, каб за пра
сіць яго на кан цэрт ны тур па 
Лат віі. А Лі е пай ская бе ла рус
кая су пол ка “Ма ра” спры чы
ні ла ся да ар га ні за цыі кан цэр та 
не па срэд на ў Лі е паі. Па сло вах 
Ва ле рыя Шма та, Лі е пая — 
адзі ны го рад, дзе пы тан ня мі 
ар га ні за цыі кан цэр та зай ма ла
ся так са ма й бе ла рус кая гра ма
да. На яго дум ку, ёсць пад ста

вы мер ка ваць, што су пол ка мае 
са лід ную ва гу ў Пры бал ты цы. 
“Гэ та згур та ва ны бе ла рус кі ка
лек тыў, і хоць не ўсе тут раз
маў ля юць пабе ла рус ку, але ж 
ад чу ва юць ся бе ў ду шы бе ла
ру са мі, — раз ва жыў Ва ле ры 
Шмат. — На на шы кан цэр
ты час цей пры хо дзяць рус кія, 
укра ін цы, па ля кі, чым бе ла ру
сы. А ў Лі е паі бы ло шмат на
шых су пля мен ні каў, і гэ та нас 
вель мі ра дуе”.

Але ся Куз ня цо ва ўдак лад
ні ла, што пас ля вы ступ лен няў 
па Лат віі бы лі атры ма ны ста
ноў чыя вод гу кі, па сту пі лі за
пра шэн ні зла дзіць кан цэр ты і 
ў на ступ ным го дзе. З ту рам па 
Пры бал ты цы гурт пла нуе пры
ехаць у са ка ві ку 2021га, кан
цэр ты зноў бу дуць пры све ча ны 
цу доў ным і лю бі мым жан чы
нам. І як жа та кіх “Бе ла ру саў” 
нам не лю біць!

АнжэлаФаміна, г. Лі е пая

Іх ся бры — ба ян і акардэон
Юныя ба я ніс ты, акар дэ а ніс ты з Бе ла ру сі, Літ вы, Ра сіі ды Укра і ны па каз ва лі сваё вы со кае май стэр ства ў Го ме лі:  

там прай шоў ІІІ Між на род ны кон кур с “Мой сяб ра — ба ян”
Гэ та сён ня — адзін з са мых 

прэ стыж ных кон кур саў ба я ніс
таў у Бе ла ру сі. Ён пра во дзіц ца 
кож ныя два га ды ў Го мель скім 
дзяр жаў ным ка ле джы мас тац
тваў імя Н. Ф. Са ка лоў ска га, збі
рае най моц ных юных вы ка наў
цаў му зы кі на ба я не і акар дэ о не. 
Ад бор кан кур сан таў быў на па
пя рэд ніх пра слу хоў ван нях у іх 
му зыч ных шко лах і аб лас ных 
цэнт рах. Сё ле та ў кон кур се паў
дзель ні ча лі 163 ча ла ве кі, у тым 
лі ку ба я ніс ты, акар дэ а ніс ты з 
Літ вы, Ра сіі ды Укра і ны. Бы ло 
тры ўзрос та выя гру пы: да 10 га
доў, ад 11 да 12 га доў і ад 13 да 
16 га доў. Пад вод зя чы вы ні кі 
кон кур су, яго стар шы ня Мі ка
лай Сеў ру коў (ён жа ўз на чаль вае 
Аса цы я цыю бе ла рус кіх ба я ніс
таў і акар дэ а ніс таў) пры знаў
ся: па ра да ва лі яго вы ступ лен ні 
вы ка наў цаў на ба я не ў ста рэй
шай уз рос та вай гру пе, якую ён 
ацэнь ваў у скла дзе жу ры. Мі ка
лай Іва на віч вель мі за да во ле ны 
агуль ным уз роў нем пад рых тоў
кі. У мно гіх кан кур сан таў бы ла 
вель мі скла да ная пра гра ма для 
іх уз рос ту, а ў не ка то рых і за над
та. Да рэ чы, Гранпры кон кур су 
атры маў як раз вы ка наў ца са ста
рэй шай гру пы Іо нас Ваз бу тас з 
Літ вы (Гім на зія мас тац тваў імя 
Са улю са Сан дэ цкі са, на стаў
нік — Ма ры тэ Мар кя ві чэ не).

Пер шае мес ца ў гру пе ад 13 да 
16 га доў за ва я ваў На зар Ла гун 
(Рэс пуб лі кан ская гім на зіяка ледж 
пры Бе ла рус кай дзярж ака дэ міі 
му зы кі, на стаў нік — Лі лія Па жа
рыц кая). У ся рэд няй гру пе пер
шым стаў Кан стан цін Ма сяён ак 

(Ма гі лёў ская дзі ця чая шко ла мас
тац тваў № 3 імя М. М. Сал да та ва, 
настаўнік — Канстанцін Забелаў), 
а ў ма лод шай гру пе — Яна Бо лі
на ва (Дзі ця чая му зыч ная шко ла 
мас тац тваў го ра да Рэ чы цы, на
стаў нік — На тал ля Ушкі на).

Вы ка наў цаў на акар дэ о не 
жу ры ацэнь ва ла асоб на. У ста
рэй шай гру пе першае мес
ца — у Ксе ніі Ар ло вай (Рэс
пуб лі кан ская гім на зіяка ледж 

пры Бе ла рус кай дзярж ака дэ міі 
му зы кі, на стаў нік — Лі лія Па
жа рыц кая). У ся рэд няй перамог  
Маце ус Дуд ні кас (Гім на зія мас
тац тваў імя Са улю са Сан дэ цкі
са, на стаў нік — Ма ры тэ Мар
кя ві чэ не), у ма лод шай — Но на 
Мар ты на ва (Ма гі лёў ская дзярж
гім на зіяка ледж мас тац тваў, на
стаў нік — Ра і са Сі ня ло ба ва).

Пе ра мож цаў на зы ваю з на
дзе яй, што іх ім ёны яшчэ па чу ем 

на кан цэр тах. Ад да ем да ні ну па
ва гі й на стаў ні кам. На ўлас ным 
до све дзе ве да ю чы, што та кое ба
ян (і коль кі ён ва жыць…), коль кі 
сіл і ча су па тра бу юць рэ пе ты цыі, 
шчы ра дзя кую ўсім, хто “тры
мае” го мель скі кон курс на вы со
кім уз роў ні ўжо шмат га доў. 

А з’я віў ся ён, да рэ чы, 
яшчэ ў 2000 го дзе: та ды 
кон курс “Мой сяб ра — ба
ян” быў аб лас ным. Паз ней 
стаў рэс пуб лі кан скім, а ця
пер ужо й між на род ным. У 
Ка ле джы мас тац тваў імя 
Н. Ф. Са ка лоў ска га з удзяч
нас цю згад ва юць пер ша га 
яго ар га ні за та ра, цу доў
на га пе да го га Аляк санд ра 
Ма ля ро ва. Ён па чаў за пра
шаць у жу ры май строў ба
ян на га мас тац тва з ін шых 
кра ін. Пра кон курс жа спа чат ку 
ма ла хто ве даў, і зай мець у чле ны 
жу ры вя до ма га му зы кан та бы ло 
ня лёг ка. “Толь кі ж Аляк сандр 
Аляк санд ра віч быў ча ла ве кам 
вя лі кай энер гіі, ён умеў да ма гац
ца свай го! — ус па мі нае стар шы
ня цык ла вой (прад мет най) ка мі
сіі па ба я не і акар дэ о не ка ле джа 
Уладзімір Іва ноў. — Па мя таю, 
па чаў ён агі та ваць пры ехаць да 
нас вя до ма га ў Ра сіі вы ка наў цу, 
кам па зі та ра Яў ге на Дзяр бен ку, і 
той па га дзіў ся: у 2002м быў у 
скла дзе жу ры нашага кон кур су. 
Апош нім ча сам і ўга вор ваць ні
ко га не пры хо дзіц ца: за меж ныя 
ка ле гі, вя до мыя ба я ніс ты і акар
дэ а ніс ты чу лі пра кон курс толь
кі доб рае, та му ах вот на едуць 
у Го мель. А ў жу ры за пра ша ем 
тых, хто сам па каз вае вы со кі 

ўзро вень вы ка наль ніц тва. Сё ле
та, на прык лад, вя до мы ра сій скі 
ба я ніст Эду ард Аха наў, лаў рэ ат 
між на род ных і ўсе ра сій скіх кон
кур саў, ула даль нік Куб ка све ту, 
не толь кі ацэнь ваў юных му зы
кан таў, але й вы сту піў пе рад імі 

з кан цэр там. Пуб лі ка, ба чыў, аж
но “стаг на ла” ад уз ру ша нас ці”.

Сён ня тра ды цыі Аляк санд ра 
Ма ля ро ва пра даў жае ды рэк тар 
кон кур су Мікалай Кал ба саў: жу
ры за ста ец ца не менш прад стаў
ні чым. Сё ле та ў ім з за меж ні каў 
быў Вік тар Но ві каў, кам па зі тар, 
за слу жа ны дзея ч мас тац тваў 
Уд мур ціі, да цэнт Бел га рад ска
га дзярж ін сты ту та мас тац тваў і 
куль ту ры, лаў рэ ат між на род ных 
і ўсе ра сій скіх кон кур саў. Ён з 
вы со кім май стэр ствам вы ка
наў пе рад удзель ні ка мі кон кур
су свае са чы нен ні для ба я на. З 
Укра і ны пры ехаў Анд рэй Душ
ны, за слу жа ны дзе яч эст рад на га 
мас тац тва Укра і ны, да цэнт Дра
го быц ка га дзярж пе ду ні вер сі
тэ та імя Іва на Фран ка. З Літ вы 
бы лі Дай ва Ва саў ске не й Ма ры

тэ Мар кя ві чэ не — яны вы кла да
юць у Гім на зіі мас тац тваў імя 
Са улю са Сан дэ цкі са ў го ра дзе 
Ша у ляй, пры вез лі сва іх та ле на
ві тых вуч няў.

Прад стаў ні чым быў і бе ла
рус кі бок у жу ры: зга да ны ўжо 

Мі ка лай Сеў ру коў — за
слу жа ны ар тыст Бе ла ру
сі, лаў рэ ат між на род ных 
кон кур саў, пра фе сар Бе
ла рус кай дзярж ака дэ міі 
му зы кі. Аляк сандр Шу
ва лаў — лаў рэ ат між на
род ных кон кур саў, да цэнт, 
за гад чык ка фед рай ба я на 
і акар дэ о на Бе ла рус кай 
дзярж ака дэ міі му зы кі. Ула
дзі слаў Плі гаў ка — лаў рэ
ат між на род ных кон кур саў, 
са ліст Бе ла рус кай дзярж
фі лар мо ніі. Аляк сандр 

Шу га еў — вы клад чык Бе ла рус
ка га дзярж пе ду ні вер сі тэ та імя 
Мак сі ма Тан ка, за слу жа ны дзе яч 
куль ту ры Поль шчы.

Усё но выя ўдзель ні кі трап
ля юць у ма гут нае сі ла вое по ле 
кон кур су “Мой сяб ра — ба ян”: 
за ўвесь час у ім паў дзель ні ча
ла ка ля 1,5 ты ся чы му зы кан таў. 
І сён ня ў Ка ле джы мас тац тваў 
імя Н. Ф. Са ка лоў ска га на ад
дзя лен ні ба я на і акар дэ о на ўжо 
ня ма не да хо пу ў на ву чэн цах. 
Іх на шмат бо лей, чым у ін шых 
на ву чаль ных уста но вах та ко га 
ты пу: на ад ным кур се мо жа ву
чыц ца іг ры на ба я не і акар дэ о не 
ка ля 12 ча ла век. Іс нуе на ват свой 
Ба ян ны ар кестр. Так што ў ка ле
джы і на Го мель шчы не ба ян — 
мод ны ін стру мент.

ГаннаЛагун

Назар Лагун (Беларусь)

Іо нас Ваз бу тас (Літва)

Валеры Шмат (у цэнтры) і яго таленавітыя сябры
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