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Напрыканцы сакавіка ў
Мінску з афіцыйным двухдзён
нымвізітампабываўФедэральны
канцлерАўстрыіСебасцьянКурц.
Ён удзельнічаў 28 сакавіка ў ад
крыцціманумента“Масіўімёнаў”
упамяцьпрааўстрыйцаў,штоза
гінуліўлагерысмерціТрасцянец.

Нагадаем, “фабрыка смер
ці”Трасцянец—адно з8най
буйнейшых у Еўропе месцаў
масавагазнішчэннялюдзей.На
сённяшнідзеньпадлічанаколь
касцьахвяр:каля206,5тысячы
мірных жыхароў Беларусі, Ра
сіі,Германіі,Аўстрыі,Чэхіі ды
іншыхкраін, а таксамаваенна
палонных.Вядома,што тудыў
19411942 гадах было накіра
вана 7 транспартаў з яўрэямі з
Германіі(6428чалавек),7зЧэхіі
(7000 чалавек) і 10 эшалонаў з
Аўстрыі—самаявялікаяколь
касць ахвяр (10476 чалавек).
Усяго каля вёскі Малы Трас
цянец Мінскага раёна загінулі
23 904 замежнікі. Высветлена,
штосяродіхбыліўраджэнцый
Польшчы,Венгрыі,Францыі.

Устанавіць помнікі ў іх па
мяць у Трасцянцы дзяржавам
прапанаваў Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка яшчэ ў
2015годзе,калінамесцылаге
ра смерці адкрывалася першая

чарга мемарыяльнага комплек
су. Першай адгукнулася Аў
стрыя.Настварэннеманумента
аўстрыйцы аб’явілі конкурс, у
якімперамогархітэктарДаніэль
Занвальд.Ягозадумкуўвасобіў
скульптарКанстацінКасцючэн
ка—многімуБеларусіёнвядо
мыякаўтаркампазіцыі“Вароты
памяці”ўтымжаТрасцянцы.

Манумент “Масіў імёнаў”
устанавілі прыкладна ў 150 м
ад“Варотпамяці”,уздоўжалеі,
якаявядзепатэрыторыілагера
Трасцянец да ўрочышчаШаш
коўка, дзе спальвалі людзей у
спецыяльнайямепечы.

Мемарыял “Масіў імёнаў”
уяўляезсябевялікуюкаменную
глыбу, як бы расшчэпленую на

10  частак: па колькасці чыгу
начныхэшалонаў,штопрывезлі
людзей на знішчэнне. На кож
най выбіты прозвішчы забітых
уТрасцянцы.Іхімёнысталівя
домыядзякуючытранспартным
лістам,штозахавалісядагэтага
часу: ахвярысамі аплочвалі са
бе праезд да месца забойства.
➔ Стар. 2

Ураджэнецпрыгожагамястэчка
зпоўначыБеларусіГерманАрцем’еў
патрапіўназнакамітыкасмадром
уКазахстанеяшчэраней,
чымягонысын-касманаўт,
ГеройРасііАлегАрцем’еў

Віцебскіадрасрасійскага
касманаўта

Неба спрадвеку не для ўсіх адкры
тае. Многім, як вядома, звычней гля
дзець сабе пад ногі, чым хоць зрэдку
падняць галаву і зірнуць увысь. І не
ўсімшанцуесустрэцьужыццітаго,хто
падкажа “высокую” дарогу, падтрымае

наёй.Урасійскагалётчыкакасманаўта
збеларускіміродавымікараняміАлега
Арцем’ева,герояРасійскайФедэрацыі,
якіздзейсніўдвапалётынаарбітальную
Міжнароднуюкасмічнуюстанцыюітры
разы выходзіў у адкрыты космас, такі
чалавек — ягоны бацька. Напярэдадні
чарговагаДнякасманаўтыкіяйпаехала
ўВіцебскпазнаёміццазпадпалкоўнікам
у адстаўцы ГерманамАрцем’евым, які
раней за сына калісьці патрапіў уБай
канур(тадыгорадЛенінск),атаксамаз
ягожонкай.

У Віцебску, дзе Арцем’евыстарэй
шыя апошнім часамжывуць, мяне су
стрэў самГерманАляксеевіч. І адразу
павёўдасябедамоў.Тамнасчакалагас
падыня,ВольгаМікалаеўна:прыгатава
лакаву,пірожныяйцукеркі.Размоваза
салодкім сталом атрымалася шчыраю.
Знаёміліся, гутарылі ў прыемнай да
машняйатмасферы,пасвойскудзялілі
сяпоглядамінарозныярэчы,жыццёвыя
сітуацыі.Хутказнаходзіліпаразуменне.

МызГерманамАляксеевічамнаватпра
дэманстраваліВользеМікалаеўне,якая
жартамназываесябелатышкайрускага
паходжання, як добра можам размаў
ляцьнабеларускаймове.Іяна,здаецца,
яшчэразупэўнілася,наколькіяемуж—
паглыбіннайсутнасцібеларус.

Калі вярталася ў Мінск, перабірала
ўгалаведэталісустрэчы.Успаміналася,
якГерманАляксеевічзачытваўрадкіпра
сваюроднуюДруюўраённайгазеце—
беражэ той невялічкі артыкул побач з
фотаздымкамі сынакасманаўта. Яшчэ
мнесубяседнікспрабаваўданесці,штоў
космасепатрэбнылюдзірозныхпрафе
сій.Дышчыраздзіўляўся:якгэтаўта
куюрамантычнуюдалечнехтаможане
імкнуцца?Яжсустракалаягопрапановы
ўявіцьсябеўкасмічнайпрасторызжар
тамідыадмахваласяадіх.

Але наступнай раніцай адбылася
метамарфоза: прачнуўшыся, падышла
чамусьцідаакна іўпершынюзадоўгі
час паглядзела ў неба, спрабуючы ўя

віць,дзеён,тойкосмас...Падумалася:
“Можай сапраўдыГерманАляксеевіч
мае рацыю, і ў нас, звычайных і зям
ных,ёсцьпатаемныясілы,кабвырвац
ца за межы штодзённага ўспрымання
светуідасягнуцькосмасу?Нукалінеў
рэальнасці,тохоцьудумках...Можагэ
тамысаміабмяжоўваемсябеўмарах?
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Бус лы —  
вер нуц ца
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ВестКі

НашчалавекуААН
ДыпламатЮрыАмбразевіч
аднагалоснаабраны
старшынёйеўрапейскай
эканамічнайкамісііААН

Актывістыбеларускіх супо
лакзамежжапамятаюць:больш
за 10 гадоў ішла праца над за
конапраектам “Пра беларусаў
замежжа”. Інашагазетапісала
праягоабмеркаваннезудзелам
вядомыхпрадстаўнікоўдыяспа
рынакруглымсталеўМіністэр
ствезамежныхспраў(“Караніі
крона”—ГР,6.06.2013).Прыво
дзіласямеркаваннеЮрыяАмб
разевіча, які тады ўзначальваў
галоўнае ўпраўленне шматба
ковайдыпламатыіМЗСікуры
раваў праект: мэта новага за
кона—шукаць тое,штояднае
беларусаўзамежжа.Мыдадава
лі: “Майценаўвазе, суплямен
нікі: гэтае ўпраўленне курыруе
ў Міністэрстве пытанні супра
цоўніцтваздыяспарай”.

Якбачым,справыдыяспары
ЮрыюАмбразевічудаўнознаё
мыя.Цяперёнпрацуе(з2015го
да) Пастаянным прадстаўніком
БеларусіпрыаддзяленніААНды
іншыхміжнародныхарганізацы
яхуЖэневе, аднямі, вынікае з
паведамленняпрэсслужбыМЗС
Беларусі,абраныстаршынёйЕў
рапейскай эканамічнай камісіі.
Дыпламат ад Беларусі ўпершы
ню абраны на пасаду кіраўніка
галоўнага выканаўчага органа
міжнароднай эканамічнай арга
нізацыісістэмыААН.

Іван Іва наў

Каб думкі 
Песняра 

пачуць  
і зразумець
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Га лі на  
Ва раж біт  

і яе “Сяб ры”
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З Друі шлях на Байканур
РоДНыялЮДзі

Сэлфі Алега Арцем’ева ў космасе

Апош ні пры пы нак — Трас ця нец
ПАмяць

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Федэральны канц лер Аў стрыі Се басць ян Курц 
выступалі ў часе адкрыцця манумента “Масіў імёнаў” у Трасцянцы

Ма ну мент “Ма сіў імёнаў” уста на ві лі ў Трас цян цы пад Мінск ам — у па мяць пра больш чым  
10 ты сяч аў стрый цаў, што за гі ну лі там ад рук на цыс таў у га ды Дру гой су свет най вай ны
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Імёны аўстрыйскіх яўрэяў, якія

паўсталізнябыту28сакавіка,нацы
рымоніі адкрыцця помніка зачытала
спадарыня Вальтраўд Бартан, кіраў
ніца венскага аб’яднання “Заўсёды
памятацьабМалымТрасцянцы”.За
тым прысутныя пачулі памінальную
малітву—кадышзвуснаўгалоўнага
кантарааўстрыйскайсталіцыШмуэ
ляБарзілая.

На адкрыцці манумента Прэзі
дэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка
сказаў, што ён “сімвалізуе імкненне
пакаленняў ведаць пра трагічны лёс
сваіхпродкаўізахоўвацьпамяцьпра
іх”.“Мыніколінезабудземгэтаемес
цайягоназву.Янопадкрэсліваенашу

адданасцьдэвізу“Ніколібольш!”,—
сказаўФедэральны канцлерАўстрыі
СебасцьянКурц.

На цырымонію былі запрошаны
вязні канцэнтрацыйных лагераў, якія
размяшчалісянатэрыторыіБеларусі,
атаксаматыя,кагогітлераўцыўгады
вайныадправілінапрацуўГерманію.

Напярэдадні адкрыцця манумен
та“Масіўімёнаў”27сакавікаспецы
яльна быў паказаны дакументальны
фільм “Зондергетто”, зняты на сту
дыігістарычныхфільмаў“Майстэр
ня Уладзіміра Бокуна”. Кінастужка
расказваепралёсяўрэяўзЗаходняй
Еўропы,дэпартаваныхуМінскаеге
та ў часыДругойСусветнай вайны.
Ідэалогія нацыстаў дыктавала та

тальнае знішчэннеяўрэйскайнацыі.
Таму ахвярамі Халакоста сталі не
толькі дарослыя, але й дзеці. Героі
фільма—дзецівайнызГерманіі,Ка
нады,Вялікабрытаніі,якімпашанца
вала выжыць.Янырасказваюць пра
адну з самых страшных трагедый у
гісторыі чалавецтва. У фільме зды
маліся Эдна Магдэр (Канада), Курт
Маркс (Вялікабрытанія) і Міхаэль
Розенберг(Германія).

Эдна Магдэр была на спецыяль
ным паказе фільма “Зондергетто” ў
Мінску, выступала перад гледача
мі, дзялілася ўспамінамі. “Мырады,
штосяроднассённяёсцьдзеціахвяр
“Трасцянца”,—сказаланапраглядзе
карціныНадзвычайныіПаўнамоцны
АмбасадарАўстрыіўБеларусіАлаізія
Вёргетэр.—Яныпрыбылінаадкрыц
цёмемарыяла.Сённяпабывалітам і
наватсустрэлісясасведкамітрагедыі
“Трасцянца”.Іфільм“Зондергетто”,і
новымемарыялгаворацьабадным і
тымжа”.

Аўтарідэі,сцэнарафільма—жур
наліст Барыс Герстан, рэжысёр —
ЛюдмілаКлінцова,аператары—Ула
дзімір Бокун і Павел Якушэвіч. У
фільменямасцэнрасправыйжудас
ных карцін насілля, але можна ўба
чыць, як адукаваныя, прыстойныя
людзі, мірныя жыхары, садзяцца на
звычайныя цягнікі, каб назаўжды
знікнуцьуневядомасцідлясваіхрод
ных і знаёмых. На сённяшні дзень
высветлены й кірунак тых цягнікоў,
іхапошняястанцыя.Авагоны,уякіх
яныехалі,названывагонамісмерці.

Ган на Лагун

кола дзён
сАстУжКіНАВіН

“Вянокдружбы”
адмузеяБагдановіча

ЛітаратурнымузейМаксімаБагдановіча,што
ўмінскімТраецкімпрадмесці,распачаўновыпра
ект:“Вянокдружбы”.Лёгказгадаць:“Вянок”—
адзіны прыжыццёвы зборнік паэзіі творцы. “Як
кожнаякраскакветкамаесвойнепаўторныводар,
свойхарактар,такіўкожнаганародаёсцьсваяад
метнаякультура,традыцыя,звычаі,—гаварыліў
музеі,калі7красавікапраходзілапершаясустрэ
ча.—Уплыніпраекта“Вянокдружбы”супрацоў
нікімузеябудуцьладзіць імпрэзы,кабзнаёміць
наведнікаўзадметнасцямірозныхнародаўікра
ін. У тым ліку й тых, прадстаўнікі якіх стагод
дзяміжывуцьнабеларускайзямлі,чыетрадыцыі
сталіэлементамнашайкультуры,інаадварот—
апынулісяпадуплывамбеларускагакаларыту”.

Распачаўся праект са знаёмства з Арменіяй.
Бо7красавікаштогодармянеадзначаюцьнацыя
нальнаесвята—Дзеньмацярынствайпрыгажос
ці.ДатагожухрысціянгэтаДабравесце.Утакі
дзеньуАрменіізавяршаецца“Месяцушанавання
жанчын”:гучацьвіншаванні,словыпадзякімату
лям,родным ікаханымжанчынам.Музычназа
баўляльнуюйпазнавальнуюпраграмупадназвай
“Вянокдружбы:Арменія”музейзладзіўсумесна
зМінскімгарадскімармянскімкультурнаасвет
ніцкімтаварыствам“Айастан”.

Наімпрэзевыступаліартысты,творчыягурты
армянскайдыяспары.Утымлікуйвядомыфаль
клорнытанцавальныансамбль“Эрэбуні”.

Навукоўцы-беларусы,
яднайцеся!

Усё больш нашых супляменнікаў зносяцца
міжсабоюпрыдапамозеІТтэхналогій.Скажам,
у інтэрнэтсупольнасці“Беларусыўсвеце”,што
створанаўФэйсбуку,цяпербольшза500падпіс
чыкаў.Нядаўнатамз’явіласятакаяінфармацыя:
“Паважаныя навукоўцыбеларусы замежжа! За
прашаемвасдасупрацыўінтарэсахнавукі.Пад
эгідайДзяржаўнагакамітэтапанавуцыйтэхна
логіяхБеларусістворанынацыянальнынавукова
тэхнічныпарталдлясуайчыннікаў.Ёнзадуманы
яквіртуальнаемесцасустрэчынавукоўцаўзліку
беларусаў замежжа і беларускімі вучонымі для
абменуідэямі,досведампаразвіццісупрацоўніц
тва.Запрашаемдалучыцца!”Далей—спасылка
http://www.scіenceportal.org.by/dіaspora/

Пра сам праект, калі ён запрацуе, мы яшчэ
раскажам.Апакульпросімусіхчытачоў“Голасу
Радзімы”падказацьсваімсябрам,знаёмым,што
такірэсурсёсцьуінтэрнэцедыімскарыстацца.

РоднаесловаўПольшчы
Нашагазетанемаепакульсталыхстасункаў

з беларускімі суполкамі ўПольшчы.Аднак пра
справы іх, Беларускага грамадскакультурнага
таварыствамычас адчасурасказваем.А інтэр
нэт падказвае: 3 красавіка ў сядзібе Галоўнага
праўленняБГКТуБеластокуадбыўся40ыкон
курс“Сцэнічнаеслова”—ёнладзіццадлявучняў
ліцэяў,студэнтаўіпрацуючаймоладзі.Конкурс
наяпраграма—гэтадэкламацыявершаўіпрозы,
сцэнічнаеўвасабленнеўрыўкаўзп’есбеларускіх
аўтараў. Каштоўны, дарэчы, фармат для пашы
рэння беларускай культуры ў свеце! Раім браць
40гадовы досвед супляменнікаў з Польшчы на
ўзбраеннеіўіншыхсуполкахзамежжа.

УБеластокужнагэтыразуконкурсепаўдзель
нічалі18ліцэістаўітэатральнаягрупа“Драма”з
Гайнаўкі з двума спектаклямі. Імпрэза прайшла
зфінансавайпадтрымкайКультурнагацэнтраБе
ларусіўПольшчы.
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Дзе самае са праўд нае жыццё?
Беларускісаюзтэатральных
дзеячаў,якімкіруевядомы
драматургАляксейДудараў,
учарговыразушанаваў
таленавітыхлюдзей,
длякаготэатрстаўлёсам

АляксейДудараў разам з іншымі
супрацоўнікамі БСТД у чарговы раз
ладзіў27сакавікасвяточнуюімпрэзу,
прымеркавануюдаМіжнароднагадня
тэатра.Нагэтыразмінскітэатральны
бамонд збіраўся ва ўтульнай вялікай
залеДомадружбы.

Цікавазаўждыназіраць,яквітаюц
ца, усміхаюцца. віншуюць адзін дру
гога са святам прыгожыя людзі, якіх
мыведаему твар, частабачымна тэ
атральныхсцэнахікінаэкранах.Сёле
танаўрачыстасцібылітакіяасобы,як
Наталля Гайда,Марыя Захарэвіч,Ар
нольдПамазан,ЗінаідаЗубкова,Уладзі
мір Пятроў, Таццяна Мархель, Алена
Пастрэвіч, Андрэй Душачкін, Эдуард
Герасімовіч, Аляксандр Яфрэмаў, Ры
гор Баравік, Рычард Смольскі… Усіх
не пералічыць! І калі вы хоць трошкі
знаёмыязсучаснымтэатральныммас
тацтвам Бацькаўшчыны, то, мяркую,
нешта кажа вам такі пералік. Мне ж
пашанцавала далучыцца да тэатраль
нагажыццяпразжонку—яна,хоць і
філолагпаадукацыі,алекандыдатмас
тацтвазнаўца.Напачатку90хабарані
ла дысертацыюпа творчасці Змітрака
Бядуліякдраматурга.Цяпер,працую
чыжурналістамі,мыўмінскіхтэатрах
бываем часта, пішам на тэатральныя
тэмы,такштоМіжнародныдзеньтэат
раўнас—гэтасвятасямейнае.

Таксамасямейнаю,цёплаюбылай
атмасфераўзалеДомадружбы.Нуёсць
асабліваяаўратворчасціўколеслужак
Мельпамены!Вітаючыродныхпадуху
людзей,АляксейДудараўназваўтэат
ральнае мастацтва самым старажыт

ным. Выказаў цвёрдую ўпэўненасць,
што самае сапраўднае жыццё ёсць
толькінасцэне—ботамзягопрыбра
на ўсё лішняе, наноснае, неістотнае.
Тамадразубачна,хтоёсцьхто—аў
будзённасці жыццёвай столькі наво
калрозныхмасак:маскарад!Сапраўд
нымрыцарамтэатравыступаеАляксей
Ануфрыевічнападобныхімпрэзах.

Традыцыйна ўручаліся прафесій
ныя ўзнагароды ад БСТД.Галоўны
прыз—“КрыштальнуюПаўлінку”—
сёлетазрукАляксеяДударава,уакру
жэннінекаторыхзранейшыхуладаль
ніцпрыза (іх спецыяльна запрасілі з
залы) атрымаў Аляксандр Парфяно
віч—заслужаныартыстМагілёўска
гаабласногатэатрадрамыйкамедыі
імя Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча,
што ў Бабруйску. Майстар сцэны
ўшанаваны “за адданасць беларуска
му нацыянальнаму тэатру йшматга
довуюпрацу”.Большза сорак гадоў
акцёрпрацуеўроднымтэатры,хоць

запрашаліягоіўіншыя.Хтобудзеў
Бабруйску—завітайце“наПарфяно
віча”:непашкадуеце.

А “Крыштальная Зорка” цяпер
асвятляежыццёакцёраНацыянальна
гаакадэмічнагатэатраімяЯнкіКупа
лыПаўлаХарланчукаЮжакова.Гэта
ўзнагарода “за вялікі ўнёсак у тэат
ральнаемастацтваБеларусійшматга
довуютворчуюпрацу”.ЦяперПавел,
падказваем, віртуозна выконвае і ро
люХлестаковаўнашумелымспектак
ліпап’есеМікалаяГогаля“Рэвізор”.

Прыз“Крыштальныанёлак”атры
мала вядучы майстар сцэны Гомель
скагадзяржаўнагатэатралялекТамара
Гарачава— “за адданасць беларуска
му тэатрулялек ішматгадовуютвор
чуюпрацу”.Каляпаўвекаяна“гуляеў
лялькі”ды,прызналася,ісябеадчувае
лялькай, калі надзявае маскі. А прыз
“Крыштальная кветка” — ён прысу
джаецца за яркі таленавіты дэбют—
атрымалаўраджэнкаПружан,маладая
актрысаВеранікаБаранавазМагілёў
скагаабласногадраматычнагатэатра.

Наўрачыстасціганаровыміграма
тамі,прэміяміБСТДбыліўшанаваны
йработнікірозныхтэатральныхслуж
баў: яныж таксама служаць тэатру. І
дляіхён—лёсавызначальныскладнік
ужыццёвайгульні,уякойусемы—ак
цёры.Заслугоўваепавагі,штоБеларус
кі саюз тэатральных дзеячаў штогод
адсочваетэатральныпрацэс,імкнецца
заахвочваць старанных працаўнікоў.
Бо,якадзначыўАляксейДудараў,твор
чымлюдзямзаўсёдыпатрэбенстымул,
адчуваннетаго,штотваюпрацузаўва
жылі,належнымчынамацанілі.

Пасляцырымонііўзнагароджання
ўсімгасцямпрапанаваліпрадоўжыць
зносіны за святочнымі фуршэтнымі
столікамі.
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ПАмяць

Апош ні пры пы нак — Трас ця нец

Тысячы імёнаў — як знакі памяці на мемарыяльных плітах

Выступае танцавальны ансамбль “Эрэбуні”
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Якшматзначыцьдлянарода
кожныталенавітычалавек!Уна
шымчасе,праўда,некамуздаец
ца:усёвырашаюцьугэтымсве
целюдзізграшыма,прыўладзе.
Дынеўсё!Боназанядбанымпо
лі,яквядомасялянамспрадвеку,
пшаніцаненадтаўродзіць,якіб
тымоцныйразумнынібыў.Каб
сабраць добры ўраджай, поле
павіннабыцьнедзікім—асвое
ным,апрацаваным,угноеным,не
заражанымпустазеллем…Плюс
досведпапярэднікаў,тэхнікады
агратэхніка, добры гатунак на
сення, стараннасць працаўні
коў…Гэтакжай“народнаепо
ле”,чалавечыпатэнцыялкраіны
фармуецца—стагоддзямі,нібы
знакамітыўкраінскічарназём.А
геніі кшталту ТарасаШаўчэнкі
дапамагаюць нам — не пуста
зеллем бязродным расці: сябе
лепш разумець, у душу загля
нуць,ібачыцьпрыгажосцьуна
вакольнымжыццідызнаходзіць
сваё месца ў ім. Падключацца
ў супольную працу на карысць
Айчыны, свайго народа свядо
ма—непадчужымпрымусам.
Ізаўсёдыпамятацьпрасваеро
давыя карані, парываючыся да
высокагаНеба.

Тарас Шаўчэнка, як мудры
селянін, збіраў свае вобразы й
думы на шчодрых чарназёмах
багатых культурных, духоўных
украінскіх традыцый.Выяўляў,
прыадкрываў самім украінцам
дыўсяму свету вялікую, часам
ісупярэчлівуюнароднуюдушу
ріднай Україны ў паэтычным
слове,малюнках.

Кожнысённязнойдзеўтвор
часціКабзарасваёблізкае,яму
найболейсугучнае.Пратоега

варылі выступоўцы й на свяце
“Паклон табе, вялікі наш Каб
зар!”, што ладзілі 2 cакавіка
Дзяржаўны літаратурны музей
Янкі Купалы й Мінскае гра
мадскае аб’яднанне ўкраін
цаў “Заповіт” пры падтрымцы
Міністэрства культуры нашай
дзяржавы, Амбасады Украіны
ў Беларусі.Супольна беларусы
дыўкраінцыадзначалі205год
дзе з дня нараджэння Тараса
Шаўчэнкі(1814–1861).

З тысяч таленавітых сыноў,
дачок Украіны якраз Кабзара
ўкраінцы ўпрыгожваюць асаб
лівайлюбоўю,шанаваннем.Імя
яго стала святыняй, гонарам.А
славапашыраеццазамежыкра
іны.Насвяцеказалі,штоадным
зпершыхтворыКабзаранабе
ларускуюмовупераствараўЯн
каКупала: лічыўягодухоўным
настаўнікам, прысвяціў папя
рэднікуўтворчасціпаэму“Тара
совадоля”.Духоўнаяповязьміж
КабзароміПесняром—вытлу
мачальнаяй зразумелая: абодва
жнародныяпаэтыстваралі,кож
ныўсваёйкраіне,новуюнацыя

нальнуюлітаратуру,змагалісяза
духоўнае адраджэнне, за дзяр
жаўнасць,“пачэсныпасад”сваіх
народаўсяродіншых.

Адкрывалася канцэртная
праграма ў Купалаўскім музеі
зпесеньнасловыТарасаШаў
чэнкі“Думимої,думи”,“Пливе,
пливелебідь”,“Подібровівітер
виє”.Іхспяваўфальклорныан
самбльукраінскайпеснідыаб
радаў “Ватра”пад кіраўніцтвам
АляксандраВалодчанкі.Вершы
Кабзара чыталі прадстаўнікі

розных пакаленняў украінскай
дыяспары з Культурнаасветна
гаграмадскагааб’яднанняўкра
інцаў “Обрій” з Калодзішчаў
(мінскагапрыгарада),атаксама
змінскайсуполкі“Заповіт”.Да
іх далучыліся й дзеці акрэды
таваных у Беларусі ўкраінскіх
дыпламатаў Дмытро Цвердах
ліб,АртурЛяшэнка,ГаннаШа
піраіМаргарытаАндрыйчук.

Згадваў пра сваіх родзічаў
уКіеве,прашчаслівыямесяцы
дзяцінства,якіятамправодзіў,і
якпразроднуюцёткудалучаўся

спаквалядаўкраінскайлітарату
ры, культурыАлегВінярскі—
акцёрірэжысёрНацыянальнай
дзяржтэлерадыёкампаніі Бела
русі.ЁнчытаўвершЯнкіКупа
лы“ПамяціШаўчэнкі”дыўры
вакзягопаэмы“Тарасовадоля”.

Пра свае родавыя карані на
Украіне й пра роднасць многіх
народных песень украінскіх ды
беларускіх згадала Ларыса Яд
лоўская— мастацкая кіраўніца
йдырыжорзаслужанагастудэнц
кага хору Беларускага дзяржаў

нагапедуніверсітэтаімяМаксіма
Танка“Gaudeamus”.Потымхор,
атаксаматэнарМікітаЯдлоўскі
спяваліўкраінскіянародныяпес
ні“Цвітетерен”,“Праля”,“Порі
залапальчик”,“Туманяром”.

Завяршылася імпрэза ўра
чыста:усе,хтобыўуКупалаў
скіммузеі,разамспявалізнака
мітую песню на словы Тараса
Шаўчэнкі“РеветастогнеДніпр
широкий”.

Да рэ чы. 7 сакавіка ўрачыс
тасцьугонарТарасаШаўчэнкі
прайшлаіўДомедружбы.Ам

басадарУкраіныўБеларусіІгар
Кізіма зазначыў: літаратурная
спадчына Кабзара лічыцца ця
пер асновай ўкраінскай літара
туры, сучаснай украінскай мо
вы.Велізарныўнёсаквыдатнага
паэтаймастакаўнацыянальную
культуру,ёніцяпервельміспры
яе фармаванню нацыянальнай
самасвядомасці ўкраінцаў. Як
адзначыўАмбасадар,інабела
рускай зямлі цэняць творчасць
Тараса Шаўчэнкі: таму свед
чаннеміўсталяванынепадалёк
ад Амбасады Украіны ў Мін
ску помнік Кабзару. Бронзавая
скульптура,нагадаўАмбасадар,
гэтападарунакКіеваМінску.

Мыждададзім:уБеларусіяк
нідзеўсвецеўследзаУкраінай
цэняцьТарасаШаўчэнку.Пом
нікіямуёсцьіўБрэсце,Слуцку,
Гомелі,Магілёве.АўвёсцыКа
рэкаўцыВілейскагараёна(Мін
шчына) устаноўлены памятны
знак як згадка пра сяброўства
Тараса Шаўчэнкі ды ўраджэн
цаВілейшчыны,паэтаЭдварда
Жалігоўскага.Датагожумно
гіх беларускіх гарадах ёсць ву
ліцы,бульварыТарасаШаўчэн
кі. Пра тое апавядае, дарэчы, і
“Слово пра великого Кобзаря”,
змешчанаеўпраграмцыЛітара
турнамузычнага свята ў Купа
лаўскіммузеі.

НавечарынежуДомедруж
бызамежныяАмбасадарыдэк
ламавалінасваіхродныхмовах
пераствораныязукраінскайвер
шыТарасаШаўчэнкі.Сярод іх
быліАмбасадарАўстрыіАлаі
зіяВергетэр,кіраўнікпольскай
дыпмісіі АртурМіхальскі, Ам
басадарСлавакііЁзэфМігаш.

Іван Жда но віч

Ів
А

н
 Ж

д
А

н
о

в
Іч

Ів
А

н
 Ж

д
А

н
о

в
Іч

НАПяРэДАДНіПАДзеі сПАДчыНА

ПоВязьчАсоў

Кніж ны фэст у Мір скім за мку Музыка з Вечнасці

З Бе ла ру сі — па клон Каб за ру

НаГродзеншчынебудучымлетам
ладзяццасустрэчызаматарамі
гістарычнайкнігідынетолькі

“Кніжныя сустрэчы ў Мірскім
замку”— так называецца фэст, які
15чэрвенязбярэчытачоў,выдаўцоў
іпісьменнікаў.Любаяпадзеяўтакім
унікальным гістарычным месцы —
а Мірскі замак, нагадаем, уклю
чаны ў Спіс сусветнай спадчыны
ЮНЭСКА — набывае асаблівы
змест,непаўторнаегучанне.Тамуча
каецца,штойсвятакнігіўМірскім
замкунабудзенаГродзеншчынено
выяадценні.

Першы такі фэст пад назвай
“Кніга і час” прайшоў у Гродзен

скай вобласці 11 чэрвеня 2017га ў
райцэнтры Свіслач. Прысвячаўся
500годдзю беларускага кнігадрука
вання.У гонар знакавай даты гуча
лі музычныя кампазіцыі, народныя
песні,цёплыясловыйвершы—як
напамін пра высокую каштоўнасць
роднай мовы. Ладзілася й тэатра
лізаванае прадстаўленне “З кнігай
праз вякі”. Прайшоў аглядконкурс
экспазіцый14бібліятэквобласціпад
назвай “Бібліятэчнаяпляцоўка”, ра
ённыконкусчытальнікаў“Паэзііча
роўныярадкі”.Напляцоўцы“Кніж
ны кірмаш” прадставілі прадукцыю
беларускія выдавецтвы. Госці ды
ўдзельнікі “Літаратурнай гасцёўні”

мелі магчымасць пагу
тарыцьзпісьменнікамі.

Цяперфармат кніжна
га фэсту будзе крыху ін
шы:засаблівайўвагайда
гістарычнай кнігі. Плану
еццакруглыстолпадназ
вай “Гістарычная кніга ў
сучасным грамадстве” з
удзеламлітаратараў,вучо
ных, выдаўцоў, прадстаў
нікоўграмадскасці.Можна
будзе пазнаёміцца з твор
часцю пісьменнікаў, па
чуцьгістарычныяаповеды
краязнаўцаў, якіх таксама

запросяцьнафэст.Збяруццанаягопрад
стаўнікі вядучых выдавецтваў краіны,
прадставяцьсваенавінкі,атаксамагіс
тарычнуюлітаратуру,фотаальбомыпра
гарадыйцікавыямесцыБацькаўшчыны,
літаратурудлядзяцей імоладзі.Кніжкі
зфэставыхэкспазіцыйвыдаўцынапры
канцысвятаперададуцьударбібліятэцы
сярэдняйшколыгарадскогапасёлкаМір
(Карэліцкі раён). Мастакі выдавецтваў
пазнаёмяць наведнікаў з сучаснымі кі
рункаміўкніжнымдызайне.

Тэатралізаванае адкрыццё фэсту
пройдзе на яго галоўнай сцэне.Чака
юццапрэзентацыікнігУладзіславаМі
севіча“Песняры”іУладзіміраЛіпскага
“Цар”,сустрэчызсябраміСаюзапісь
меннікаўБеларусі.Гродзенскаяаблас
наянавуковаябібліятэкаімяЯ.Карска
ганаладзіцьвыставусамаробныхкніг
і лялеклітаратурных герояў вядомых
твораў.ЯкпаведаміўнамкіраўнікГро
дзенскагафіліялуРУП“Белсаюздрук”
ПавелСкрабко,раскладімпрэзыцяпер
удакладняецца — будзе апублікава
ны напярэдадні фэсту. Згаданы філі
ял, ААТ “Белкніга”, музей “Замкавы
комплексМір” працуюць над яго на
сычэннем. Арганізацыі свята спрыя
юць Мінінфармацыі ды Мінкультуры
Беларусі, Гродзенскі аблвыканкам і
Карэліцкірайвыканкам.

Ган на Лагун

Бе ла ру сы і ўкра ін цы ра зам ад зна чы лі 205-я ўгод кі Та ра са Шаў чэн кі 
ў Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку па лы

Уфонды
Дзяржаўнагамузея
гісторыібеларускай
літаратуры
зПольшчы
перададзены
партытурытвораў
кампазітараХіХст.
ГедымінаРадкевіча,
якіпаходзіў
зарыстакратаў
ВялікагаКняства
літоўскагадылічыў
сябелітвінам

Раней, за савецкім
часамтакбыло:якбага
ты—тойненаш…Іперакрывалісятымшляхі
наўяўны,алемоцны,велізарныБеларусіМаця
рыкдляталенавітых,алебагатыхлюдзей.Топра
ГедымінаРадкевіча(1834–1891)наБеларусійне
ўзгадвалі,боёнбыўсастаражытнагароду(герб
“Pobog”), з арыстакратаўВКЛ і найбуйнейшым
землеўладальнікам на Віленшчыне. А ідэнты
фікаваў сябе—літвінам,шануючы свае карані.
Атрымаў акадэмічную музычную адукацыю ў
Еўропе,стаўвядомымусваімчасекампазітарам:
пісаўпераважнавальсы,галопы,мазуркі,полькі.

3красавікаМузеюлітаратурыперададзеныўдар
унікальныя партытуры з Польшчы, у музеі прай
шоў фартэпіянны мініканцэрт “Вяртаем забытыя
імёны”,прысвечанытворчасціГедымінаРадкевіча.

Падрабязнапратое—убліжэйшыхнумарах
“ГР”.

Іван Іва наў На Кніжнам фэсце ў Свіслачы. 2017 год.

Выступае мінскі фальклорны ансамбль “Ватра”

Алег Вінярскі чытае вершы

Ды рэк тар му зея 
Мі ха іл Ры ба коў 

з каш тоў ным да рам 
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Усанкт-Пецярбурзе
прайшоўсвяточныканцэрт
“мастыдружбы:Расія—
Беларусь”,прысвечаны
Днюяднаннянародаў
братэрскіхкраін

Словамост,яквядома,зна
кавае для жыхароў горада на
Няве.Гэтыя інжынерныязбу
даванні злучаюць выспы, на
якіх стаіць СанктПецярбург,
і дазваляюць людзям паспя
ховапераадольвацьшматлікія
водныя перашкоды. Гэтак жа
й масты дружбы, узведзеныя

палітыкамі, работнікамі куль
туры,мастацтва,навукоўцамі,
прадстаўнікамі бізнесу й сі
лавых ведамстваў, дапамага
юць у руху па жыццёвых да
рогах грамадзянам абедзвюх
дзяржаў.

У канцэртнай зале Пала
ца БеласельскіхБелазерскіх
28 сакавіка сабраліся ветэра
ны Вялікай Айчыннай вайны,
якія ўдзельнічалі ў вызваленні
БССР,сябрыграмадскіхаргані
зацый, беларускай нацыяналь
накультурнайаўтаноміі,жыха

рыгорада.Іхвіталіначальнік
упраўленнякраінСНДКамі
тэта знешніх сувязяў Урада
СанктПецярбургаЯўгенКа
сюра і кіраўнік Аддзялення
Пасольства Беларусі ў Расіі
ІгарЗаламай.

У святочным канцэрце
ўдзельнічалі заслужаны ка
лектыў Беларусі “Сімфаніч
ныаркестрМаладзечанскага
дзяржаўнага музычнага ка
леджа імя М.К. Агінскага”
пад кіраўніцтвам дырыжора
Рыгора Сарокі — заслужа
нага дзеяча культуры Бела
русі, атаксамапецярбургскі
піяніст Андрэй Бараненка,
лаўрэат міжнародных і ўсе
расійскіх конкурсаў. Гучалі
творы замежных, расійскіх
ібеларускіхкампазітараў,у

тымлікуйпецярбургскагакам
пазітара Леаніда Левашкевіча,
ураджэнцаБеларусі.

РыгорСарокаўручыўграма
тыСаюзамузычныхдзеячаўБе
ларусі зашматгадовую працу й
значныасабістыўнёсакуразвіц
цё беларускарасійскіх адносін
угалінекультурыпіяністуАнд
рэюБараненкуікіраўнікунека
мерцыйнайтворчайсадружнасці
“Маэстра”ЛеанідуЛевашкевічу.
Такіяжграматы,вусныяпадзякі
атрымалі галоўныя арганізата
рыканцэрта:старшынякамітэта
пазнешніхірэгіянальныхсувя
зях СанктПецярбургскай гра

мадскай арганізацыі ветэранаў
вайны (пенсіянераў, інвалідаў),
працы, Узброеных сіл і права
ахоўных органаў Аляксандр
Станкевічікіраўнікпраекта“Со
зидающиймир”ВячаслаўЗаран
коў.Дарэчы,абодваяны—ура
джэнцыБеларусі.

Традыцыйныканцэртучар
говы раз пацвердзіў: народы
Беларусі й Расіі моцныя сва
ім сяброўствам, і па моцных
мастах дружбы ідзе ажыўлены
культурныдыялог.

Ва сіль Ша лак,
г.СанктПецярбург.

Фотааўтара.

Традыцыі

Па між на мі не сце ны — мас ты

Тое адбылося 2 красаві
ка ў плыні традыцыйнага, XV
Абласнога конкурсуфестыва
лю дзіцячаюнацкага мастац
тва “Единство”, асноўная мэта
якога—захаваннейпашырэн
не культуры братніх народаў,
вялікага досведу сяброўства.
“Штогод мы ладзім імпрэзы
да Дня яднання, імкнемся зра
біць іх масавымі, цікавымі для
ўсіх, — адзначае Ірына Глус
кая, прэзідэнткаСамарскай аб
ласной грамадскай арганізацыі
“РускаБеларускае Братэрства
2000”.—Гэтаіконкурсфесты
валь “Единство”, і партнёрскія
стасункі з агульнаадукацыйны
мі ўстановамі гарадской акру
гі Самара. Сёлета на творчым
форуме свае таленты паказалі
навучэнцы 2й гімназіі, 120й
школы”.

На пачатку ж урачыстас
ці, канцэртнай праграмы госці

знаёміліся з выставамі нацыя
нальных галаўных убораў і ля
лек у нацыянальных касцюмах.
Дэманстравалася выстава дзі
цячых малюнкаў “В единстве
наша сила”,праводзілася вікта
рынапраСаюзнуюдзяржаву—
чатырыяепераможцыатрымалі
беларускія сувеніры, салодкія
падарункі.Потымнасцэнегуча
лівіншаванніадганаровыхгас
цей, кіраўніцтва, прадстаўнікоў
дэпутацкага корпусу вобласці,
ПаслаБеларусіўРасііУладзімі
раСямашкі,атаксамакіраўніка
АддзяленняПасольстваБелару
сіўгорадзеУфеПятраБалтру
ковіча.

Юлія Цяплянская, кіраўніца
моладзевага аддзялення суполкі
“РускаБеларускае Братэрства
2000” нагадала нам: штогодні
фестываль рыхтуюць беларусы
рэгіёну, і гэта заўжды значная
падзеяўягонымжыцці.Сёлетні

Дзеньяднаннянародаўбыўасаб
лівымякдлясаміхарганізатараў
канцэртнай праграмы, так і для
ўдзельнікаў,гледачоў.Яквядома,
Беларусьадзначаесёлета75год
дзевызваленнябеларускайзямлі
ад нямецкафашысцкіх захопні
каў—падзеяпаўплываланарэ
пертуарыюныхартыстаў.Амаль
2гадзіныгледачоўрадавалімас
тацкаеслова,песенныяйхарэа
графічныя кампазіцыі, маляў
нічыя касцюмы ў стылістыцы
адзеннянародаў,якіяжывуцьна
самарскайзямлі.

Традыцыйна канцэртную
праграму адкрыў прыгожы
мі песнямі беларускі вакаль
ны гурт “Каданс”, якім кіруе
Іна Сухачэўская. Потым гуча
ла песня “Беларусачка” ў вы
кананні Ірыны Сакаловай з
Цэнтрапазашкольнайадукацыі
“Творчество”(педагогуспявач
кі—таксамаІнаІгараўна).Лі

рычнуюпесню“Мирнадвоих”
выканалашкольніцаАідаАкпе
равазЛігіазербайджанцаўСа
марскайвобласці.“Аіданаўсіх
мерапрыемствах радуе нас,—
тлумачыцьІнаСухачэўская.—
Беларускаазербайджанскія ад
носіныўСамары—навышыні,
мыласкаважартаўліваназыва
еміх“БелАз”,інашаесяброў
ствамацнее.ДалейАлісаСал
датавазСамарскагаяўрэйскага
нацыянальнага цэнтра спявала
песнюрадасці“Хаванагіла”.

Святочную атмасферу ства
ралі й харэаграфічныя кампазі
цыі:шырокабыліпрадстаўлены
танцынародаў,прадстаўнікіякіх
жывуцьувобласці.Шматапла
дысментаў,напрыклад,выкліка
лі армянскі, грузінскі, рускіна
родныя танцы. А “Беларускую
польку”прадставіўхарэаграфіч
ны ансамбль “Радуга” (педагог
НаталляСлепава)з124йшколы.

Засаблівайцеплынёйгледа
чы й госці сустракалі чыталь
нікаў мастацкіх твораў. Верш
КанстанцыіБуйло“Люблюнаш
край...” чытала Марыя Сераб
ракова з 176й школы (педагог
Алена Балвашэнкава). І хоць
вершнапісаныў1913годзе,па
сваім змесце, эмацыянальнай
насычанасці ён вельмі сучас
ны:“Люблюнашкрай,старон
кугэту,/Дзеярадзілася,расла,/
Дзепершыразпазналашчасце,/
Слязунядоліпраліла...”.

Арганізатары канцэрта
ўдзячныя сябрам з нацыяналь
ных грамадскіх аб’яднанняў
вобласці, гарадской акругі Са
маразаплённаесупрацоўніцтва.

Мі ка лай Бой ка

Ме ло дыі сяб роў ства ў Са ма ры
Ура чыс тай ім прэ зай ды яр кай кан цэрт най пра гра май у Са мар скай воб лас ці  
ад зна чы лі Дзень яд нан ня на ро даў Бе ла ру сі ды Ра сіі

ВестКі

На сцэне — шмат ра зо вы лаў рэ ат розных кон кур саў і фес ты ва ляў бе ла рус кі ан самбль “Ка данс” 

Маэстра Рыгор Сарока з Маладзечна са сваім аркестрам 
выступае на піцерскай сцэне  ўжо не ўпершыню

Кампазітар Леанід Левашкевіч — 
ураджэнец Беларусі

Ад бе ла рус кіх 
раў нін  
да вяр шы няў  
Каў ка за
Фільмпадтакойназвай
ствараешкольніца
зКабардзіна-Балкарыі
ліятхашыгугава

Як вядома, Дзень яднан
ня народаў Беларусі ды Расіі
адзначаецца 2 красавіка, ён
заснаваны ў 1996 годзе прэзі
дэнтаміабедзвюхкраін.Адзна
чаючысвята,уКабардзінаБал
карскім дзяржуніверсітэце імя
Х.М.Бярбекава грамадскі рух
“За яднанне, сябры!” зладзіў
сустрэчусастудэнтамі3курса
аддзяленнярускаймовыйліта

ратуры,якіяўрамкахвучэбнай
праграмыасвойваюцьбеларус
куюмову (на курсе 33 студэн
ты).Былізапрошаныактывісты
іншыхграмадскіхарганізацый.

Гаварыліпрадаўніябратэр
скія стасункі паміж народамі,
традыцыіпатрыятычнагавыха
ваннямоладзі.Гучалівершына
беларускаймове.СтудэнткіКа
рына Кодзава, Індзіра Таукава,
Мілана Дударава чыталі верш
“Бацьку” Рыгора Барадуліна,
Айгуль Хабуева і Асіят Тауке
нава — верш “Зорка Венера”
Максіма Багдановіча. Альбіна
АзрокаваіФацімаЯганаваагу
чылі пабеларуску ўрывак “У
лукоморьядуб зелёный” зпаэ
мыАляксандраПушкіна “Рус
ланіЛюдміла”,ЗалінаТаукава
прачытала верш “Вось і лета
сышло”ПетрусяБроўкі.

Каардынатар навуковада
следчай і праектнай дзейнас
ці Дзіцячай акадэміі творчасці
“Солнечный город” Таццяна
Науяніс расказала пра конкурс
Саюзнай дзяржавы “Таленты
ХХІ стагоддзя”, у якім ужо 10
гадоў удзельнічаюць школьні
кі КабардзінаБалкарыі. Адзін
з новых конкурсных праектаў:
Лія Тхашыгугава з 5й школы
горада Майскі стварае відэа
фільм“Адбеларускіхраўнінда
вяршыняўКаўказа”.Гэтабудзе
аповед пра дружбу й супрацу
нашых народаў ад часоў Вялі
кайАйчыннайвайныіпасёння.
Каардынатар праекта—Павел
Сідарук,старшыняруху“Заяд
нанне,сябры!”.

Фе лікс Аляк санд раў,
г.Нальчык

Павел Сідарук
М
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Усерыі“Паэтыпланеты”
выдаўцазміцераКоласа
выйшлачарговаякніга
перакладаў—зборнік
вершаўлаўрэата
Нобелеўскайпрэміі
палітаратурыза1913год
бенгальскагапаэта
Рабіндранататагора

Варта зазначыць, што засва
енне мастацкай спадчыны сла
вутагакласікаіндыйскайлітара
туры пачалося ў Беларусі яшчэ
ў 1920я гады. Сярод першых
перакладчыкаўР.Тагора—іна
родныпаэтБеларусіЯкубКолас.
У1926годзеПяснярнадрукаваў
у5мнумарычасопіса“Чырвоны
сейбіт”усваімперакладзеверш
Р.Тагора “Шапнуў ён: “Мілая,
ну глянь…”. І яшчэ адзін верш
індыйскага паэта ў перакладзе
ЯкубаКоласавыйшаўучасопісе
“Полымя”(1927,№1).Апершая
кнігаРабіндранатаТагорапабе
ларуску—асобнаевыданнеапа
вяданняімпрэсіі “Садоўнік” у

1927годзе.Перакладчык—пра
заік, крытык, перакладчык Ар
кадзьМардвілка(1905–1986).

НоваябеларускаякнігаР.Та
гора — “Гітанджалі: ахвярныя
песнаспевы” (Мінск: Выдавец
Зміцер Колас, 2018) выйшла ў
перакладах лаўрэата Дзяржаў
най прэміі Беларусі Алеся Ра
занава:128старонак,250асоб
нікаў. Зборнік— адна з амаль
чатырох дзясяткаў кніг, якія
выдадзеныўсерыі“Паэтыпла
неты”.“Далёкімойшлях,імая
вандроўка доўжыцца век./ На
калясніцы першага промня за
ры я выехаў/ і вандрую сярод
неабжытых сусветаў, пакіда
ючы/ на шматлікіх планетах і
зорках свой след…” Перакла
дыздзейсненызанглійскаймо
вы — па лонданскім выданні
“Гітанджалі(Ахвярныяпеснас
певы)”1913года.Пісаўіндый
скі паэт, драматург, філосаф,
мастак,кампазітар,грамадскій
палітычныдзеячнабенгалі,але

зборнік “Гітанджалі” Рабіндра
натТагорзапісаўу1912годзена
англійскаймове.Тоебылоўча
се марской вандроўкі ў Вяліка
брытанію. Праз колькі месяцаў
вершы выйшлі асобнай кнігай
паанглійску. І ў 1913мРабінд

ранат Тагор стаў першым паэ
тамнееўрапейцам— лаўрэатам
Нобелеўскайпрэміі.

Дарэчы, у серыі “Планета
паэтаў” выдадзены раней пера
кладына беларускуюмову вер
шаў Сапфо, Франчэска Пятрар
кі, П’ера дэ Рансара, Уільяма
Шэкспіра, Ёгана Вольфганга
Гётэ,ГабрыэлыМістраль,Ама
раХаяма,ШарляБадлера,Рай
нэр Марыі Рыльке, Фрыдрыха
Гёльдэрліна,ГенрыхаГайнэ,Гі
ёмаАпалінэраішматкагояшчэ
зпаэтаўЕўропы,Азіі,Амерыкі.
Сярод перакладчыкаў—Макс
Шчур,ЛявонБаршчэўскі,Юр
ка Голуб, Рыгор Барадулін,
АндрэйХадановіч,ЯўгенБяла
сін,ЮркаГаўрук,ВасільСёму
хадыіншыямастакіслова,якія
нетолькісённярупяцца,алей
раней шчыравалі над пераўва
сабленнемтвораўзрозныхмас
тацкіх культур, нацыянальных
прастораўнабеларускуюмову.

Сяр гей Шычко

Набеларускімінтэрнэтпар
тале “Созвучие” можна пачы
таць, што ў Дзяржаўным літа
ратурным музеі Янкі Купалы
рыхтуеццановаевыданнезбор
ніка.Якпаведаміладырэктарка
музеяАленаЛяшковіч,шматхто
лічыцьзагонарспрычыніццада
перакладувялікайпаэзіівяліка
гатворцы:“Умузеяналаджаны
добрыя міжнародныя стасункі.
На нашу пляцоўку прыходзяць
дыпламаты,прыязджаюцьгосці
зрозныхкраін.Мысамі едзем
з выстаўкамі ў розныя куточ
кі свету. І як вынік— розныя
творчыя, грамадскія праекты.
УсёгэтамыробімідзеляКупа
лы,ідзеляпашырэнняведання
праБеларусьусвеце”.

Мяркуецца,штоновызбор
нік Купалаўскіх санетаў у пе
ракладахпабачыцьсветужосё
лета ў выдавецтве “Мастацкая
літаратура”. Цяпер сабраны ў
партфель творчага праекта пе
раклады на армянскую, грузін
скую, літоўскую,мангольскую,
сербскую, славацкую, чачэн
скую, чувашскую, шорскую
мовы.Ёсцьіперакладынарус
кую. Газета “Голас Радзімы”
паведамляла: калі сёлетаўлю
тым праходзіла XXVІМінская
міжнародная кніжная выста
вакірмаш, то свае пераклады
прэзентаваўнафорумеМаксім

Замшаў,галоўнырэдактар“Ли
тературнойгазеты”.АленаЛяш
ковічудакладняе,штомаскоўскі
паэт паўдзельнічаў і ў лютаў
скім Міжнародным сімпозіуме
“Пісьменнікічас”.Дырэктарка
ўдзячнаМіністэрству інфарма
цыіБеларусізаарганізацыйнае
спрыяннепраекту,наладжванне
сувязяў многіх нацыянальных
літаратурсветуізКупалаўскім
музеем.

Мне пашчасціла быць на
мінскай прэзентацыі Максіма
Замшава. З ягоных слоў я зра
зумеў: нешта вяло прызнана
га маскоўскага паэта, празаіка,
крытыка,лаўрэаташэрагуліта
ратурныхпрэмійдасустрэчыз
творчасцюПесняра.Прынамсі,
МаксімАдольфавічзгадаў,што
жывеўМасквенаКутузаўскім
праспекце, які пераходзіць у
Мінскуюшашу. Іякразускве
рыкунасупрацьягодомаўста
лявалі помнік Янку Купалу.
Варта дадаць: тое было зроб
ленада125хугодкаўПесняра,
аўтары помніка — беларускія
скульптары Леў Гумілеўскі ды
ягоны сын Сяргей. Адкрылі
помнік, дарэчы, “пад знакам
трох сямёрак”: 7.07.2007 года.
ВосьтакіпачаўсяшляхЗамша
вадаКупалы.

Летась паэту зМінінфарма
цыі Беларусі прапанавалі паў
дзельнічаць у праекце па пера
кладзе санетаўЯнкі Купалы на
замежныя мовы. “Як кажуць:
ад такіх прапаноў не адмаўля
юцца,—прызнаўсягосць.—І
праца пачалася. Пераклад паэ
тычны—наогулвельмісклада
наярэч,паколькіўсепарознаму
разумеюць,якімёнпавіненбыць
на самай справе. І школы паэ
тычнага перакладу дзеляцца на
дзве процілеглыя групы. Адны
перакладчыкі спрабуюць упры
гожыцьнамовеперакладутэкст,
якіпераствараюць.Ітадычаста
адарыгіналамалаштозастаец
ца. А ёсць яшчэ школа вельмі

навуковага перакладу: калі ра
яцьісцідакладназаарыгіналам.
Алепрытымтэкстпазбаўляец
цапэўнайчасткайпаэтычнасці,
прывабнасці на рускай, у пры
ватнасці,мове. І заўсёдыперад
перакладчыкам ёсць праблема,
ціадназзадач,каліёнсампаэт:
прыбрацьзканчатковагатэксту
ўласныяпаэтычныяасаблівасці.
Што, дарэчы, цалкамне ўдава
ласяўсвойчасБарысуПастэр
наку. Ён выдатна перакладаў
многае, але ўсюды то быў Па
стэрнак: яго характэрныя аба
роты, мадэлі словаўтварэння…
Разумеючы,што паэзія Купалы
дасканалая,спачаткуяпадумаў:

анавоштаспрабавацьзраўняцца
з тым,што даскалае на блізкай
намславянскаймове?Алеўсёж
рызыкнуў…”.

Па словах Максіма Замша
ва,уКупалаўскіхсанетахмала
рыфмаў, таму й прасторы для
манеўру перакладчыку няма.
Ёнчытаўпераклады12санетаў,
надрукаваныяўнумары“Лите
ратурной газеты” (№ 4 (6675),
30 студзеня — 5 лютага) пад
загалоўкам “Любите будущее
мирозданья”,расказваўпрасвае
адкрыцці ў творах Песняра. І
пра творчыя планы. Але пра
тое—іншымразам.

Іван Ждановіч

літАРАтУРНыяДАляГляДы

Каб думкі Песняра пачуць і зразумець
У новае выданне зборніка “Санеты” на мовах свету”  ўвойдуць і пераклады твораў Янкі Купалы, 
якія зрабіў вядомы расійскі паэт, галоўны рэдактар “Литературной газеты” Максім Замшаў

РэХАПАДзеі

Максіму Замшаву дыплом Купалаўскага музея ўручае 
яго супрацоўніца Вольга Пархімовіч

Ах вяр ныя хва ла спе вы Ра бінд ра на та Та го ра

Вокладка беларускага выдання

Максім Замшаў з дыпломам і публікацыяй перакладаў 
санетаў Янкі Купалы ў “Литературной газете”

“Беларусьутворчасці
ілёсе”:Казахстанцы
расказваюцьпраповязьз
нашчадкаміКупалыіКоласа

Добрыястасункіпаміжкраі
намі—гэтадобрыястасункіпа
міжлюдзьмі,творчыміасобамі,
дзеячамікультурыймастацтва.
І,канешнеж,паміжпісьменні
камі. Пра тое ішла размова на
круглым стале, прысвечаным
беларускаказахстанскім літа
ратурнымсувязям,якіпрайшоў
уАлматыўДомедружбы.

Арганізатарамі сустрэчы
выступілі рэгіянальнае гра
мадскае аб’яднанне “Беларус
кі культурны цэнтр”, Інстытут
літаратуры й мастацтва імя
М.А.Ауэзава, Навуковаэкс
пертнаягрупаАсамблеінарода
Казахстана,Саюз пісьменнікаў
Казахстана,Нацыянальнаябіб
ліятэка Рэспублікі Казахстан і
ДомдружбыгорадаАлматы.

Мадэратарам сустрэчы вы
ступілазагадчыцааддзелаана
літыкідызнешніхлітаратурных
сувязяўІнстытуталітаратурый
мастацтва імя М.А.Ауэзава,
член праўлення Саюза пісь
меннікаўКазахстана, кандыдат
філалагічных навук Святлана
Ананьева.Напачаткубыліагу
чанывітальныясловызБелару
сі ад Выдавецкага дома “Звяз
да” і выдавецтва “Мастацкая
літаратура”, ад старшыні “Бе
ларускага культурнага цэнтра”
ЛеанідаПіталенкідызагадчыка
сакратарыята Асамблеі народа
КазахстанаНазараБалгімбаева.

Добры настрой, саму тэму
гаворкіскіравалі,выбудаваліка
роткія прэзентацыі кніг Любові
Шашковай“Лугзалаты”(зборнік
вершаўпабачыўсвету2019го
дзе ў самы пярэдадзень XXVІ
Мінскай міжнароднай кніжнай
выставыкірмашу) і Святланы
Ананьевай і Алеся Карлюкеві
ча“Беларусьутворчасці ілёсе:
Літаратурныдыялогупрасторы
ічасе”.Тэмубратэрстванацыя
нальныхлітаратуруXXІстагод
дзіраскрыўусваімвыступленні
сакратар Саюза пісьменнікаў
Казахстана паэт Бахытжан Ка
нап’янаў. Намеснік старшыні
АНК г. Алматы Казбек Мамсу
раў выступіў з паведамленнем
“Беларусь—крайродны”.Стар
шыняНЭГАНКг.Алматы,док
тар філасофскіх навук Мухтар
бекШайкелеўрасказаўпраролю
Асамблеі народа Казахстана ў
развіццідвухбаковыхнавуковых
і гуманітарных адносін паміж
БеларуссюіКазахстанам.Намес
ніцадырэктараІнстытуталітара
турыймастацтваімяМ.А.Ауэ
зава,доктарфілалагічныхнавук
АльміраКаліевавыступілаздак
ладам“Пранавуковаесупрацоў
ніцтвазбеларускімівыдавецтва
мі,навуковымівыданнямі”.Паэт
ШамішбайСерыеўзвярнуўсяда
разглядуперакладаў вершаўбе
ларускіх мастакоў слова на ка
захскуюмову.

ПрасваестасункізБеларус
сю расказвалі дзіцячы пісьмен
нік доктар філалагічных навук
Нурдаулет Акыш, доктар гіста
рычныхнавукГеоргійКан,паэт
ка і публіцыстка Рыма Арцем’
ева, уйгурскі літаратуразнаўца і
доктарфілалагічныхнавукАлім
жанХамраеўішматхтояшчэ.

Кас тусь Ладуцька

сяБРоўсКіФАРмАт

Слухае мову 
стэ па вы край
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Га лі на Ва раж біт і яе “Сяб ры”

Кі раў ні ца БНКТ “Сяб ры” Га
лі на Ва раж біт на пі са ла ў рэ дак
цыю пас ля між на род на га Дня 
род най мо вы: бе ла ру сы Чар ні га ва 
паў дзель ні ча лі ў круг лым ста ле, 
пры све ча ным гэ тай да це. Ім прэ за 
з удзе лам на ву коў цаў, мас та коў, 
прад стаў ні коў на цы я наль ных 
су по лак ла дзі ла ся 21 лю та га па 
іні цы я ты ве вя до май па дзвіж ні
цымо ва знаў цы Люд мі лы Зі не віч 
у Чар ні гаў скай га рад ской біб лі я
тэ цы імя М. Ка цю бін ска га.

У сва ім до пі се Га лі на Мі хаў
лаў на за пэў ні ла: Чар ні гаў ская 
га рад ская гра мад ская ар га ні за
цыя “Бе ла рус кае на цы я наль на
куль тур на е та ва рыст ва “Сяб ры”, 

якая ле тась ад зна чы ла 15год дзе, 
мае больш за 100 сяб роў і пара
ней ша му пра цуе. Зга да ла, як на 
па чат ку го да ра зам з сяб роў кай 
Ні най Ка мін скай бы лі яны ў пра
мым эфі ры пе ра да чы “Ра нок на 
UA: Чер ні гів” на аб лас ным тэ ле
ба чан ні. Раз мо ва іш ла пра за ха
ван не бе ла ру са мі род най мо вы, 
на род ных тра ды цый, аб ра даў і 
свя таў, а так са ма пра сяб роў скія 
й куль тур ныя по вя зі між  Укра і
най і Бе ла ру ссю. Асаб лі вы ак цэнт 
у Ка ляд ную па ру зра бі лі на дзе ях, 
аб ра дах бе ла ру саў, спа лу ча ных 
з На ва год неКа ляд ны мі свя та
мі, Рас твом. А праз коль кі дзён 
ак ты віс ты су пол кі бы лі на су
стрэ чы “Ми всі українці. Тільки 
з різним ко рін ням” у на мес ні цы 
стар шы ні аб лдзяр жад мі ніст ра
цыі На тал лі Ра ма на вай. Са бра
лі ся там прад стаў ні кі роз ных 
на цы я наль накуль тур ных та ва
рыст ваў, га ва ры лі пра да сяг нен
ні, пла ны на бу ду чы ню. Да рэ чы, 
пад клю ча на да дзей нас ці су пол кі 
так са ма й чар ні гаў ская пісь мен
ні цабе ла рус ка Свят ла на Но вік.

Каб да ве дац ца больш пра са
му Га лі ну Ва раж біт, клік ну лі мы ў 
пад мо гу ін тэр нэт. І даведаліся: ле
тась у маі ад зна чы ла яна 60я ўгод
кі. Ка ле гі з чар ні гаў ска га пар та ла 
Gorod.cn.ua ў каст рыч ні ку 2018
га гас ця ва лі ў гас па ды ні. Рас ка
за лі як пра “цу доў ную ду шэў ную 
жан чы ну з вя ліз най па зі тыў най 
энер гі яй, пра яе вя лі кую друж
ную сям’ю”, так і пра фір мен ныя 
кал ду ны  — бе ла рус кую стра ву, 
якая для жур на ліс таў га та ва ла ся. 
А су стра ка ла іх спа да ры ня Га лі на 
з яб лыч ным да маш нім пі ра гом на 
ган ку свай го до ма з ві тан нем па

бе ла рус ку: “Па ва жа ныя сяб ры! 
Сар дэч на за пра ша ем вас у бе ла
рус каўкра ін скую сям’ю!”.

За гар бат кай рас ка за ла, 
што Ва раж біт яна — па му жы. 
Мы гля ну лі: на яе ста рон цы ў 
“Одноклассниках” у дуж ках па да
дзе на й дзя во чае проз ві шча: Ша
хо віч. Ро дам з мяс тэч ка Кры ві чы 
Мя дзель ска га ра ё на Мін шчы
ны. Ра ней то бы ла тэ ры то рыя 
Ашмян ска га па ве та, Ві лен ска га 
ва я вод ства ВКЛ. З даў ніх ча соў 
мяс тэч ка ўпры гож вае кас цёл, і па 
лі ніі ма мы ў ро дзе Га лі ны ўсе бы лі 
ка то лі кі, па баць ка вай жа — пра
ва слаў ныя. Хрыс ці лі дзяў чын ку 
ў пра ва слаў най царк ве, а знач на 

паз ней у той жа царк ве — і му
жа Га лі ны. Усе дзе ці ў Кры ві чах, 
згад вае, вы хоў ва лі ся ў глы бо кай 
ве ры, з за ха ван нем усіх на род ных 
і хрыс ці ян скіх тра ды цый.

Пас ля шко лы Га лі на за кон
чы ла з высокімі ацэнкамі Бе ла
рус кі сель ска гас па дар чы тэх ні
кум і атры ма ла спе цы яль насць 
тэх ні капча ля ра. Пра цяг ну ла 
на ву чан не ў Кі еў скай сель ска
гас па дар чай ака дэ міі. Спа чат ку 
ме ла скла да нас ці з на ву чан нем 
і зно сі на мі паўкра ін ску. Але з 
ча сам вы ву чы ла мо ву, хоць і бе
ла рус кі ак цэнт за стаў ся. У ака дэ
міі ж су стрэ ла бу ду ча га му жа — 
укра ін ца ро дам з Чар ні гаў ска га 
ра ё на. Пас ля за кан чэн ня ву чо бы 
ма ла дыя спе цы я ліс ты 3 га ды ад
пра ца ва лі ў кал га се, за тым пе ра
еха лі ў Чар ні гаў. Прай шло 40 га
доў. У сям’і на ра дзі лі ся, вы рас лі 
два сы ны й дач ка, ёсць і ўну кі. 
Га лі на Мі хай лаў на 28 га доў пра
ца ва ла ў аб лас ным упраў лен ні 
сель скай гас па дар кі, ужо 4 га
ды як на пен сіі.

Вось што зга да ла яна пра 
ства рэн не су пол кі “Сяб ры”: “У 
2003м у аб лдзяр жад мі ніст ра
цыю пры ехаў Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Амбасадар Рэс пуб
лі кі Бе ла русь Ві таль Ку ра шык, і 
гу бер на тар мя не па пра сіў рас па
вес ці гос цю пра жыц цё бе ла ру
саў на Укра і не. Пра сваё жыц цё 
я маг ла шмат рас ка заць, а коль
кі бе ла ру саў жы ве ў Чар ні га ве й 
воб лас ці — не ве да ла. Та ды Ам
ба са дар і пра па на ваў ства рыць у 
Чар ні га ве ўкра ін скабе ла рус кую 
су пол ку”. Так што ша ноў на му 
зем ля ку Ві та лю Ку ра шы ку да сы
ла ем пры ві тан не ў цёп лую крым

скую Еў па то рыю з па дзя кай за 
тое, што па спры яў на ра джэн ню 
бе ла рус кай су пол кі ў Чар ні га ве. 
З яго най па ра ды ўсё й па ча ло ся: 
пры ду ма лі наз ву, за рэ гіст ра ва
лі су пол ку 16 лі пе ня 2003 го да, 
па ча лі за пра шаць у яе бе ла ру саў 
го ра да й воб лас ці праз ра дыё, 
тэ ле ба чан не, га зе ты. Су пол кай 
кі руе ўвесь час Га лі на Ва раж біт, 
з’я ві ліся ў яе на мес ні цы: спа чат
ку Та ма ра Сця па наў на Дзмі цер
ка, кры ху паз ней — Ні на Тра фі
маў на Ка мін ская. Кі раў ні цы яны 
заў сё ды ва ўсім да па ма га юць.

У су полцы ня ма ця пер ста
ла га па мяш кан ня, а збі ра лі ся 
бе ла ру сы ў Артклу бе: ла дзі лі 

“Бе ла рус кія вя чор кі”, ча я ва лі, 
пес ні спя ва лі, вер шы чы та лі, 
дзя лі лі ся адзін з ад ным на ві на мі. 
Чар ні гаў скія “Сяб ры” — гэ та як 
ад на вя лі кая сям’я, без плё так і 
спрэ чак. Там ёсць ва каль ны ду эт 
“Сяб роў кі” (Ва лян ці на Ва сі люк 
і Ва лян ці на Ка чу бей), дзі ця чы 
тан ца валь ны гурт “Ягад кі”. Га
лі на Ва раж біт з унуч кай Лі зай, 
Ні на Ка мін ская на роз ных ім
прэ зах чы та юць вер шы, бай кі на 
бе ла рус кай мо ве.

Ка лі ле тась 3 кра са ві ка ў Чар
ні га ве з афі цый ным ві зі там быў 
Ам ба са дар Бе ла ру сі Ігар Со кал, 
то “Сяб ры” пры ма лі яго, мэ ра ды 
ін шых гас цей у Цэнт ры на род ных 

ра мёст ваў для дзя цей і юнац тва. 
Ігар Сяр ге е віч пры вёз су пля мен
ні кам у па да ру нак 9 пры го жых 
на цы я наль ных бе ла рус кіх кас цю
маў — кож ны кош там $ 550. А ў 
ве рас ні 2018га Ам ба са дар у су вя

зі з 15год дзем утва рэн ня су пол кі 
ўзна га ро дзіў яе “за ак тыў ны ўдзел 
у за ха ван ні й па шы рэн ні бе ла рус
кіх тра ды цый”.

Ад каз ва ю чы на пы тан не жур
на ліс таў пра сям’ю, Га лі на Мі хай
лаў на рас ка за ла, што яе ста рэй шы 
сын Сяр гей пра цуе псі хо ла гам, 
дач ка Тац ця на — ва ўпраў лен
ні эка но мі кі гар са ве та. Ця пер у 
дэ крэт ным ад па чын ку, бо га дуе 
пер шын ца Кі ры ла. Ма лод шы сын 
Аляк сандр заняты на сэр віс ным 
прад пры ем стве ін жы не рам па 
ахо ве пра цы. Ня вест кі з сы на мі 
па да ры лі ба бу лі трох уну чак: Лі
лю, Лі зу і Яра слаў ку — ёй хут ка 2 
га ды. Са мой бе ла рус цы ў Чар ні га
ве жы вец ца кам форт на: “Я вель
мі люб лю Чар ні гаў. Мне Бо гам 
да дзе ны гэ ты го рад”. Пры тым з 
цеп лы нёй згад вае чыс ты, ахай ны 
Мінск, на які Чар ні гаў з но вым мэ
рам ста но віц ца па доб ным. Га лі на 
бы ва ла ра ней у Бе ла ру сі па два 
ра зы на год, на вед ва ю чы ма му (ёй 
85 га доў). Ця пер тое ста ла да ра га
ва та, ез дзіць на год раз. Па коль кі 
ў Бе ла ру сі аб ве шча ны Год ма лой 
Ра дзі мы, то яна су стра ка ла ся з 
зем ля ка мі, стар ша клас ні ка мі ў 
род най шко ле, ку ды яе за пра сі лі, 
рас каз ва ла пра сваё жыц цё, пра 
Укра і ну й го рад, у якім жы ве. Зга
да ла й тое, што ў 20162017 га дах 
яна бы ла ў скла дзе Кан суль та тыў
на га са ве та па спра вах бе ла ру саў 
за меж жа пры Мі ніс тэр стве за
меж ных спраў Бе ла ру сі.

Га лі на Міхайлаўна не дар ма ўсё 
жыц цё бы ла спа лу ча на з сель скай 
гас па дар кай. Тыя ве ды й ця пер 
за па тра ба ва ныя на ле ці шчы, дзе 
на 8 сот ках пра ца ві тая бе ла рус ка 
збі рае важ кія ўра джаі: “Усё, што 
мож на, вы рошч ва ем са мі. На ста
ле заў сё ды свае па мі до ры, гу роч
кі, бал гар скі пе рац, яб лы кі, ві на
град... Раб лю шмат на рых то вак на 
зі му. Сё ле та ўра дзі лі яб лы кі “Сла
ва пе ра мож цу” і “Гранш тэйн”, то 
за кры ла 50 трох літ ро вых сло і каў 
яб лыч на га со ку, па 30 толь кі літ
ро вых сло і каў па мі до раў, пер цаў і 
гур коў. Вель мі смач ныя атрым лі
ва юц ца ў мя не ква ша ныя вост ра га 
па со лу па мі до ры й кан сер ва ва ныя 
ма лень кія гу роч кікар ні шо ны”. А 
ля до ма ў гас па ды ні шмат кве так: 
цві туць з ран няй вяс ны пра лес кі, 

пры му ла, на рцы сы, по тым  цюль
па ны, гі я цын ты, лі леі...

У до ме кі раў ні цы су пол кі 
“Сяб ры” шмат роз ных су ве ні раў 
і прад ме таў з Бе ла ру сі: мас тац кія 
кні гі, слоў ні кі, эн цык ла пе дыі, 

вы ра бы з ла зы й са ло мы. Гас
па ды ня звяр тае ўва гу на ва зач
ку, што зроб ле на з ка рэль скай 
бя ро зы, якая рас ла на Баць каў
шчы не ў Мя дзель скім ра ё не. У 
скрын цы “жы вуць” пры го жыя 
ляль кібе ла ру сы Ясь і Яні на ды 
Янак з Алё най. Ёсць і “Шар гу ны 
шчас ця” — зва ноч кі та кія. Ка лі 
па тры маць іх, за ду маць жа дан не 
ды па зва ніць тры ра зы, то жа
дан не аба вяз ко ва спраўдзіц ца.

Рас ка за ла Га лі на Мі хай лаў на 
гас цям, як га ту юц ца бе ла рус кія 
кал ду ны, а по тым і па час та ва ла 
іх сма коц цем. Стра ва па доб ная 
да зна ка мі тых дра ні каў, але з на
чын кай: мяс ным фар шам. Ну а 
па коль кі мно гія на шы чы та чы 
рэ цэпт ве да юць, то спы няц ца на 
ім не бу дзем. Да рэ чы, жур на ліс
ты вы свет лі лі: у Га лі ны Ва раж
біт ёсць свой ка нал на YouTube, 
яна там рас каз вае і па каз вае, як 
га ту юц ца дра ні кі ды ін шыя бе
ла рус кія на цы я наль ныя стра вы, 
чы тае свае вер шы. А яе сяб ры па 
су по лцы, у тым лі ку ўжо зга да
ная Ні на Ка мін ская, га во раць 
пра Га лі ну Мі хай лаў ну з цеп
лы нёй, бо яна “доб рая, вя сё лая, 
пры го жая, муд рая й мэ та на кі
ра ва ная жан чы на, вер ная і на
дзей ная сяб роў ка, якая заў сё ды 
га то вая прый сці на да па мо гу і 
па ра дай, і спра вай”. Пад крэс лі
ва юць: яна ад дае шмат энер гіі, 
сіл, каб жы ла су пол ка, пра хо дзі лі 
роз ныя ім прэ зы, што спры я юць 
па шы рэн ню бе ла рус кай куль
ту ры ў Чар ні га ве, ума ца ван ню 
сяб роў скіх ста сун каў па між бе
ла ру са мі ды ўкра ін ца мі.

У ліс це ў рэ дак цыю Га лі на 
Мі хай лаў на па тлу ма чы ла: ства
ра ла ся су пол ка “Сяб ры” дзе ля 
та го, каб раз ві ваць і па шы раць 
куль тур ныя, ду хоў ныя на род ныя 
тра ды цыі, аб ра ды й свя ты бе ла
ру саў ся род прад стаў ні коў ды яс
па ры ды іх сем’ яў. І амаль за 16 га
доў пра цы БНКТ “Сяб ры” шмат 
бы ло зроб ле на. Су пол ка ўва хо
дзіць у склад Усе ўкра ін ска га са ю
за бе ла ру саў, мае цес ныя кан так
ты з Баць каў шчы най, Ам ба са дай 
Бе ла ру сі ва Укра і не, роз ны мі 
куль тур ны мі ўста но ва мі Чар ні
га ва ды Укра і ны. Пры жы лі ся ў 
Чар ні га ве “Бе ла рус кія вя чор кі”: 
іх су пол ка пра во дзіць рэ гу лар на. 
Прый сці на іх мо жа кож ны ах
во чы. “У сяб роў скай, сар дэч най 
ат мас фе ры мы зно сім ся, гу чаць 
бе ла рус кія пес ні пад ба ян, — пі
ша Га лі на Ва раж біт. — Ка лі нех
та быў у Бе ла ру сі, апа вя дае, што 
па ба чыў. І бе ла рус кія на ві ны са 
СМІ аб мяр коў ва ем, і све жыя ну
ма ры га зе ты “Го лас Ра дзі мы” чы
та ем. Ёсць і шэ раг ін шых “фар
ма таў” для на шых су стрэч. Та кая 
пра ца — гэ та ўжо част ка на ша га 
жыц ця, але й жыц ця бе ла ру саў 
све ту, на шай куль ту ры, тра ды
цый, мо вы”.

Іван Жда но віч

З пры хо дам вяс ны ак ты ві за ва ла ся пра ца беларускай суполкі “Сяб ры”, што  
ва ўкра ін скім го ра дзе Чар ні га ве. А ў са мой кі раў ні цы й на ле ці шчы — па ра сяў бы.

Беларусы на Міжнародным фальклорным фестывалі 
нацыянальных культур “Поліське коло” ў  Чарнігаве

У гасціннай гаспадыні Галіны Варажбіт шмат сяброў

Галіна Варажбіт
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таленавітыянашчадкі
каваляяўлампія

Як яму, юнаку з маленькага
пасёлка на Дзвіне, удалося да
знацца, з чаго пачынаеццашлях
укосмас,апотымскіравацьтуды
свайгосына?Пратоеспрабавала
выпытаць у Германа Аляксееві
ча.“Ніабчымтакімяспачаткуй
недумаў!—смяеццаён.—Але
ўспамінаю: калі ў кастрычніку
1957гапарадыёаб’явіліпраза
пускукасмічнуюпрасторуштуч
нага спадарожніка Зямлі, то мы,
13гадовыя друйскія хлапчукі,
лежачы на стозе духмянага се
на,узіралісяўнебаваўсевочы.
Спрабавалітойспадарожнікраз
гледзець.Іперажывалі,штонеба
чым.Непакінуўнасабыякавымі
йпалётГагарынаўкосмас”.

Нарадзіўся ГерманАрцем’еў
напрыканцывайны,у1944годзе,
у мястэчку Друя Браслаўскага
раёна (ранейМёрскага), што на
Віцебшчыне. Яго дзеда, каваля
Яўлампія, там усе добра веда
лі. Маці, Дамініка Яўлампіеў
на,працавалаў калгасе.Бацька,
Аляксей Фірсавіч, быў шаўцом.
Добры абутак шыў. І дасюль,
пэўна,недзенагарышчыхатыў
Друізахоўваюццадзвеягозінге
раўскіяшвейныямашынкі.

У 1951м Герман пайшоў у
школу.Ёсць іфотаздымак усяго
класа, у якім ён вучыўся.На ім
наш герой усмешлівы, трохі га
рэзлівы хлопчык. Герман Аляк
сеевічдоўгаможарасказвацьпра
дзяцінства ў Друі. Згадвае, як з
сябрамЯнкамМіцкевічамездзі

лінапаромезарэчкуўсуседнюю
вёску Піедрую: сёння тая ўжо
за мяжой, на тэрыторыі Латвіі.
Друя таксама — у прымежнай
зоне,тамусталяваныпрапускны
рэжым.Цяперпабывацьнадру
гімберазеДзвіны,якаяпадзяляе
ДруюйПіедрую,нетакпроста.
Азасавецкімчасамжыхарывё
сак наведваліся адзін да адна
го ў госці, разам адпачывалі на
пляжы, што на выспе пасярод
ракі.УДруінатойчасладзіўся
шматлюдныкірмаш,дзе гандля
валіадпачываліякбеларусы,так
і латышы.Любіў тудыхадзіць з
бацькамійГерман.

Ён памятае: пазней у Друі
з’явілісялюдзі,якіяпрапанавалі
хлопцам, ужо моцным старша
класнікам, прайсці медкамісію,
паступіцьуЧарнігаўскаевышэй
шаелётнаевучылішча.Хоцьдак
ладна туды юнаку патрапіць не
пашанцавала,дыўсёжваенным
ён стаў. У хуткім часе Герман

Аляксеевіч паступіў у Васіль
коўскае ваеннае авіяцыйнатэх
нічнаевучылішча,непадалёкуад
Кіева, якое паспяхова закончыў
у 1965 годзе. Пасля службы ў
авіячасціўКрывымРозе,яго,як
добрагаспецыяліста,начальства
накіравалаўРыжскаевышэйшае
ваеннае інжынернае вучылішча
імя Якава Алкніса: прадаўжаць
набываць новыя веды. Дарэчы,
падчасвучобыўРызекурсанті
сустрэўВольгуМікалаеўну,якая
тамжылаздзяцінства.Яебаць
ка, таксама ваенны, пераехаў у
РыгузНаходкі,каліёйбыўтоль
кігодзік.Хутка,у1970м,умала
дыхнарадзіўсясынАлег,якому
наканаванабылостацькасмана
ўтам. Пасля заканчэння вучобы
беларусатрымаўспецыяльнасць
інжынерамеханіка лятальных
апаратаў і быў накіраваны слу
жыць у горад Ленінск (цяпер
Байканур), кудыйпаехаў разам
зжонкайісынам.

Спачатку служыў у авія
цыі,потымпрацаваўна абслу
гоўванні “Бурана” — многія
памятаюць той арбітальны ка
рабельракетаплан савецкай
шматразовайтранспартнайкас
мічнайсістэмы.Задобруюслуж
бу ГерманАрцем’еў неаднара
зова ўзнагароджваўся — таму
сведчаннем і шматлікія медалі
на грудзях, якія можна паба
чыцьнафотаздымку і ў гэтым
артыкуле.Адзінз іх—“Заба
явыя заслугі”.Пасляслужбыў
Ленінску (з 1995 года— Бай
канур), сям’я пераехала жыць
уТалін.Алегнатойчаспаспеў
закончыць 8 класаў сярэдняй

школы№211уЛенінску,ама
лодшаязаягонасемгадоўсяст
ра Таццяна— некалькі класаў
пачатковайшколы.

На маё пытанне, чым увесь
тойчасдляягобылаДруя,Гер
манАляксеевіч,якуласцівакож
намуваеннаму,адказваекоратка
йпасутнасці:“Друя—гэтааазіс.
Нездармажпобачзёю—Брас
лаўскіяазёры,Дзвіна”.Тым,хто
ніколінебыўупустынізсалан
чакамійтакырамі,там,дзерасце
хібавярблюжаякалючка,аіншая
зелянінахуткавыгараенасонцы,
такое слова спачатку можа па
даццанезусімтрапным.Аледля
Арцем’евых,якія15гадоўжылі
ўЛенінскуКзылАрдзінскайвоб
ласціКазахстана,багатыянарас
ліннасцьберагіДзвіныўроднай
Друі мроіліся ў снах казахстан
скайсуровайзімойізасушлівым
летам.НапрацягугодаАрцем’е
вышматпрацавалі,кабразнагод
паехаць адпачыць не кудыне

будзь,аўДрую.ГерманАляксее
вічрасказвае:каліягосынпершы
раз у пяць гадоў сышоў з трапа
самалёта і ўбачыў зялёную тра
ву—вобылодзіва!Алеглюбіў
гасцявацьубабуліДамінікі,дзя
дуліАляксея.Ітыязаўсёдыбылі
рады ўнукам—Алегу з Тацця
най.ДзецямуДруі—раздолле:
купаліся, лавілі рыбу, хадзілі па
ягадыйгрыбыздарослымі.

Дзядулякасманаўтапайшоў
зжыццяў1981м,бабуля—у
1988м, такштосваімбагатым
жыццёвым досведам з унукамі
яны паспелі падзяліцца. Сям’я
афіцэра Арцем’ева тады жыла
ўТаліне.

Укосмасхочаццаяшчэ
У1986мАлегАрцем’еў па

радзебацькоўпаступіўуТалін
скі палітэхнікум. Закончыў на
выдатнаў1990м,атрымаўдып
ломпаспецыяльнасці“Электра
абсталяванне прамысловых
прадпрыемстваў і ўстановак”.
Яго бацька згадаў: вельмі доб
рая ў Алега ў тэхнікуме была
выкладчыца па фізіцы, патра
бавальная. Таму й фізіку сын
вывучаў з вялікай ахвотай.А ў
1998м ён закончыў Маскоўскі
дзяржаўны тэхнічны ўніверсі
тэтімяМ.Э.Баўманапаспецы
яльнасці“Тэхнікайфізіканізкіх
тэмператур”. “Я па адукацыі
інжынермеханік”, — гаварыў
у адным з інтэрв’ю касманаўт
АлегАрцем’еў.Дарэчы,якіяго
бацька:ёнтаксамаінжынерме

ханік,хоцьіваенны.Восьякці
каваперадалосямайстэрстваад
дзедакаваля Яўлампія! У раз
мове з Германам Аляксеевічам
спрабуем разабрацца: пэўна ж,
гэтаневыпадковасць.Іёнурэш
це гатовыпрызнаць,штоўсёж
такілёсіснуе.

“Ранейукосмасбралітолькі
лётчыкаў, якія паляталі на зні
шчальнікахабонаіншыхсама
лётах. А сёння бяруць таксама
інжынераўмеханікаў,прадстаў
нікоў любых іншых спецыяль
насцяў”, — задаволены такімі
абставінамі бацька касманаўта.
ІзнаёміцьмянезкнігайСяргея
Жукава “Стать космонавтом!
Субъективная история с обрат
ной связью”. Аўтар праходзіў
навучаннеўкасмічныматрадзе
разамзАлегамАрцем’евым,але
ўкосмаснепатрапіў:змяніліся
патрабаванні. Герман Аляксее
вічупэўнены,штонаМКСпа
трэбныйжурналісты,якіязмо
гуцьдобраўсёапісаць,штоіяк
тамадбываецца.

Алег Арцем’еў, па словах
бацькі, задумаўся ўпершыню аб
палёцеўкосмаспаслязаканчэн
няўніверсітэта,каліўладкаваўся
на працу ў ракетнакасмічную
карпарацыю “Энергія” імя С.
П. Каралёва. Герман Аляксеевіч
падтрымаў яго жаданне паспра
баваць паступіць у атрад касма
наўтаў.Іў2003мАлегтудыбыў
залічаны.Бацькацікавіўсяпоспе
хамі сынанапрацягуўсяготэр
міна агульнакасмічнай падрых

тоўкіўЦПКімяЮ.А.Гагарына.
Іўяўляюсабе,якрадаваўся,калі
сын пасля паспяховай здачы эк
заменаў атрымаў кваліфікацыю
“касманаўтвыпрабавальнік”.

Герман Аляксеевіч і Вольга
Мікалаеўна расказваюць, што ў
2014годзе,калісынляцеўукос
масупершыню,вельмінепакоілі
ся. Самыя “экстрэмальныя” мо
манты — гэта, як вядома, старт
карабля і пасадка спускальнага
апарата,якіўатмасферымоцнапе
раграваецца.ВольгаМікалаеўнаі
накасмадромнепаехала,калібыў
запуск.АГерманАляксеевічбыў
тамразамзнявесткайіўнукамСа
веліем. Апошні, згадвае дзядуля,
пабачыўшы,зякойхуткасцюраке
тапанеслаадягобацьку,зжалем
заплакаў.“Аўдругіраз,у2018м,
каліАлегляцеўукосмас,тояпе
ражываў менш, бо пазнаёміўся з
экіпажам карабля, астранаўтамі з
NASA:амерыканцаміЭндруФой
стэлам і Рычардам Арнольдам.
Вельмідобрыяхлопцы.Укосмасе,
дзелюдзірызыкуюцьжыццём,усё
неістотнаепоўнасцюадпадае.Там
яныжывуцьякаднасям’я.Іпасля
вяртання на Зямлю наведваюцца
адзіндааднагоўгосці”,—расказ
ваеГерманАляксеевіч.

На яго думку, вельмі важна,
кабчленыкасмічнайэкспедыцыі
супадаліпахарактарах.Нездарма
ж іх правяраюць на псіхалагіч
нуюсумяшчальнасць:прыйдзец
цадоўгічасбыцьразамузакры
тымасяроддзіМКС.Ітаго,хтоне
ўмеез іншыміўжывацца,укос
маснебяруць.ШтодаАлегаАр
цем’ева,тобацькірасказваюць:у
іхсыназаўсёдыбылошматсяб
роў.ІўЛенінску,іўТаліне.Нават
цяпер,калікасманаўтпрыязджае
наведацьбацькоўуВіцебск, яго
тэлефоннезмаўкае:токазахстан
скі горадБайканурна сувязі, то
Масква... “Алег заўсёды гатовы
дапамагчы сябрам, нягледзячы
наабставіны”,—згонарамкажа
Арцем’еўстарэйшы.

КаліябылаўВіцебску,баць
кі чакалі сына ў госці.Потым я
дазналася, што сын прыязджаў
уВіцебскразамсасваёйжонкай
Ганнайі8гадовымсынамСаве
ліем.Дачкакасманаўта1,5гада
валаяАнфісазасталасяўПадмас
коўічакацьбацькоў.Праздвадні
тыяпаспяшалісядаяе.(Дарэчы,
жонка Алега Арцем’ева Ганна
нарадзіласяўБаранавічахусям’і
ваенных,якіяўхуткімчасепера
ехаліжыцьпадМаскву.)Хацела
сяГермануАляксеевічуіВользе
Мікалаеўне, каб іх сын даўжэй
пагасцяваў,алеўсёжвымушаны
былі гасцей адпусціць. Бо веда
юцьадсына,што“космас—гэта
якнаркотык.Калітытампабываў
аднойчы, то хочацца пабываць
іяшчэ”.

Ган на Ла гун

Да вед ка. ПершыпалётАлегаАрцем’евапачаўся26сакавіка2014годаў01:17MSK.Арцем’еў
стартаваўу якасці бортінжынеракарабля “СоюзТМА12М”,бортінжынера39й і 40й асноўных
экспедыцыйМКСразамзАляксандрамСкварцовыміСцівенамСвонсанам.28сакавікакарабельпа
спяховасастыкаваўсязМКС.Даўжыняпалёту—169сутак.Пасадкапілаціруемагакарабля“Союз
ТМА12М”адбылася11верасня2014годаў06:23MSK.

ДругіпалікупалётАлегаАрцем’евапачаўся21сакавіка2018года.Экіпажкарабля“СоюзМС08”
ускладзекамандзіракарабляАлегаАрцем’ева,бортінжынераўЭндруФойстэлаіРычардаАрноль
да(NASA)у20:44MSKстартаваўзкасмадромаБайканурдаМКС.23сакавікакарабельпаспяхова
састыкаваўсязМКС.Праз197дзёнзнаходжанняўкосмасекасмічныкарабель“СоюзМС08”ад
стыкаваўсяадМКСівярнуўсянаЗямлю.Пасадкапілаціруемагакараблязавяршыласяў14:45MSK.

АлегАрцем’еўтрыразывыходзіўуадкрытыкосмас.Агульнаяпрацягласцьработуадкрытым
космасесклала20гадзін20мінут.

З Друі шлях на Байканур

Герман Аляксеевіч з сынам-касманаўтам у дзень прысваення 
яму звання Героя Расіі на тэрыторыі Маскоўскага Крамля 

Сям’я Арцем’евых у горадзе Байкануры
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Бус лы — вер нуц ца
Кажуць, новыя справы, пача

тыя ў першай дэкадзе года, най
большжыццяздольныя.Тобудзем
спадзявацца,штопаспрыяебольш
цесным беларускасібірскім кан
тактам і візіт дэлегацыі Новасі
бірскайвобласціначалезгубер
натарам Андрэем Траўнікавым
у Беларусь на пачатку 2019га.
(Чытайцепратое:“Ісябры,ісвая
кі”—ГР,№3,12.02.2019.—Рэд.)
Міністр культуры вобласці Ігар
Рашэтнікаў і прадстаўнікі ўста
ноў культуры рэгіёну абмеркава
ліперспектывысупрацоўніцтваз
беларускімі калегамі. У складзе
дэлегацыібылайАнастасіяДзя
менцьева,кіраўніцаНовасібірска
гацэнтрабеларускайкультуры:

—УБеларусьпаехаліпрад
стаўнікі бізнесу, навукі й куль
туры. Усё праходзіла на вельмі
высокімузроўні.Упершыдзень
мынаведаліМагілёў.Аўнашага
Цэнтрадаўніясяброўскіясувязі
зустановамікультурыМагілёў
шчыны.Яднаюцьнасісумесныя
праекты— скажам, Міжнарод
ны конкурс сацыяльнага кіно й
рэкламы “Матывацыя— Еўра
зія”, за сумесную арганізацыю
якога рэктар БеларускаРасій

скагаўніверсітэтаўрачыстаўру
чыўмнеПадзячнаепісьмо.Ура
зілаўсіхвыступленнеСібірскага
хора—ёнкупаўсяўавацыяхбе
ларускайпублікі.Ключавойпа
дзеяйвізітусталаІVпасяджэнне
Савета дзелавога супрацоўніц
тваміжурадаміБеларусідыНо
васібірскай вобласці. Дарэчы, і
Новасібірскі ЦБК неаднаразова
тамузгадваўся—якважнаезвя
ноўланцужкунашагакультур
нагасупрацоўніцтва.

Важна,штоўчасевізітумы
падпісалі новыя пагадненні,
адно з іх — з Рэспубліканскім
цэнтрам нацыянальных куль
тур. І ўжо ёсць ад таго плён:
выкладчыкпавакалезБеларусі
ўвайшоў у склад журы нашага
штогадовага Міжрэгіянальнага
конкурсу беларускай творчасці
“Ад Палесся да Сібіры нясіце,
буслы,вясну!”.Цяпер,сведчаць
перапісы, у Новасібірскай воб
ласціжывекаля8тысяччалавек,
якія маюць беларускія карані.
Падаеццамне,іхзначнабольш,
але вельмі хутка ідуцьпрацэсы
асіміляцыі.Дыўсёжмногіятут
зацікаўленыя падзеямі ў Бела
русі,утымлікуйспартыўнымі.
ТамупаміжНовасібірскімЦБК
і Фондам “Дырэкцыя ІІ Еўра
пейскіхгульняў2019года”пад
пісана пагадненне аб супрацы,
дзякуючыякому“сібірскіябела
русы”змогуцьбыцьукурсеваж
ныхпадзейнаБацькаўшчыне.

Такштомая рабочаяпаезд
капаспрыялаўмацаваннюраней
заснаваныхкультурныхсувязяў.
А яны “сплецены” ўручную,
вельміакуратнаінадоўгіягады.

А ці ведаеце вы, што асно
вы акуратнасці, цярплівасці,
гаспадарлівасці раней у бела
русаў “выкладаліся” ў сям’і...
празпляценне лапцяў?Яшчэй
напачаткуХХстагоддзясяляне
Расіі, Беларусі насілі такі абу
так. Берасцянкі, вязавікі, мача
лыжнікі,ліпавікі...Шматназваў
улапцяўбыло, івядомыхпры
мавакпраіхнямала.Хоць“мо
даналапці”даўнопрайшла,ды
цікавасцьдаспосабу іхвырабу
незнікае.Ішматахвочыхбылоў
вобласцінаведацьмайстарклас
па пляценні лапцяў, зладжаны
НовасібірскімЦБК.Таямніцамі
справы дзялілася Людміла Із
майлава—дасведчаныпедагогі
майстар,уладальніцадыпломаў
і ганаровых грамат. Дзякуючы
Людміле Мікалаеўне тэорыя
станавіласяпрактыкай:ахвочыя
спрабавалісплесцісваевырабы,
якіязабралінапамяць.

“Лапцевымайстарклас”пра
ходзіўнапачаткусакавікаўплы
ні ХІІІ Міжрэгіянальнага кон
курсу беларускай творчасці “Ад

ПалессядаСібірынясіце,буслы,
вясну!”, які ладзіў наш Цэнтр.
Як згадвалася, у склад журы
ўвайшоў госць зБеларусіАляк
сандр Валодчанка — старэйшы
выкладчык кафедры беларус
кай народнапесеннай творчасці
Беларускага дзяржуніверсітэта
культуры й мастацтваў. Напярэ
дадні конкурсу шаноўны госць
правёўдвухдзённысемінарпрак
тыкум для кіраўнікоў творчых
калектываў. Спачатку ў нашым
ЦэнтрыАляксандрЮр’евічзна

ёміўудзельнікаўсасваёйпрафе
сійнай дзейнасцю, расказваў аб
працысастудэнтамі,дзяліўсяме
тадычныміматэрыяламізкалега
мі.ПотымуНовасібірскімкале
джыкультурыймастацтваўбыла
практычнаячастка:майстарклас
парабоцезпеўчымкалектывам.
Госць,якдасведчанывыканаўца
народныхпесень,дзяліўсясасту
дэнтаміпрафесійнымісакрэтамі.
Па заканчэнні семінарапракты
кумаўсеягоўдзельнікіатрымалі
сертыфікаты.

Што да самога конкурсу, то
ёнпрайшоў“наўра”.Ужо13га
доўбеларускаятворчасцьактыў
напашыраеццанаСібірскайзям
лі,жыведзякуючылюдзям,якім
культура, здавалася б, далёкай
Беларусідухоўнаблізкая.Зачас
конкурсаў вырасла цэлае пака
ленне:тыяўдзельнікі,якія13год
таму былімаленькімі, падраслі,
рэпертуар іх змяніўся—алене
стаў менш беларускім. Пошукі
свайгостылю,стварэнневобраза
й пастаноўка нумара,шматлікія
рэпетыцыі ўдзельнікаў у сукуп

насцізпрацяглайпадрыхтоўкай
арганізатараўконкурсу—гэтаяк
своеасаблівы маяк для палескіх
буслоў, што нясуць доўгачака
нуювяснуўСібір.Авясназаў
сёдыёсцьпачатакчагосцінова
га. Інашконкурс—яркаетаму
пацвярджэнне.Каліранейёнмеў
дзіцячыйюнацкіхарактар,тоця
пер у іммогуцьпаўдзельнічаць
выканаўцыйкалектывыстарэй
шыяза18год.Тамуіўдзельнікаў
было—каля400.

Рэгістрацыя, рэпетыцыя...
Можна пачынаць! Удзельнікаў
ігасцейконкурсувітаекіраўні
ца ЦБК Анастасія Дзяменцье
ва:жадаеканкурсантамтрошкі
творчай удачы. Свята наведаў
і Андрэй Гасюк, кіраўнікда
радца Аддзялення Пасольства
Беларусі ўРасіі ў г.Новасібір
ску.Дыпламатвыказаўпадзяку
ўсім, хто пашырае беларускую
культуруўСібіры. Імыўдзяч
ныБацькаўшчыне,як ісамому
АндрэюВалер’евічу,заўвагуда
нашай дзейнасці: ён рэгулярна
бываенаімпрэзахЦБК.

Танцавальныя гурты ад
крывалі конкурсны прагляд і
задалі “той самы” настрой, а
“Мітусь”і“Мікітка”закружылі
гледачоўукарагодзебеларускіх
традыцый. А самыя маленькія
ўдзельнікі стаялі з мікрафона
міўрукахзакулісамі,чакаючы
выхаду.Паводлетрадыцыіўнас
спачаткуменшых—наперад,а
далей “у парадку ўзрастання”.
У намінацыі “народны вакал”,
гледачы слухалі “Зязюлю”, пе
ранесліся ў восень з песняй
“У месяцы верасні”, плылі па
цячэнні з “Рэчанькай”. Прыві
таннемздзяцінствагучала“Ка
лыханка”, быў палёт “Сокала”
і пошукі “Ружы кветкі”— гэ
та ўжо выканаўцы эстрадных
песень.Апрыехалінаконкурс
і прадстаўнікіМінусінскай бе
ларускай нацыянальнакуль
турнайаўтаноміі (г.Мінусінск,
Краснаярскікрай)—яныбылі

спецыяльнымігасцямі,якіясу
стрэлі гледачоў “Хлебам і сол
лю”. І сапраўдны каравай быў
насцэненабеларускімручніку.

Шматвыступілаталенавітых
танцораўівакалістаў,“народні
каў” і “эстраднікаў”, салістаў
і гуртоў. Журы няпроста было
выбраць лепшых. Выказваем
падзяку за працу прэзідэнцы
вакальнай асацыяцыі Музыч
нага таварыства, выкладчыцы
эстраднагаспевувышэйшайка
тэгорыі, заслужанай работніцы
культурыНовасібірскайвоблас
ці Вользе Пакусаевай, саліст
цыНовасібірскага дзяржаўнага
акадэмічнага тэатра оперы й
балета, лаўрэату міжнародных
конкурсаўПалінеЛелюх,балет
майстару Дзяржаўнага ансамб
ля песні й танца “Чалдоны”
АленеБукшынай і,канешнеж,
АляксандруВалодчанку.Дзяку
ем усім за ўважлівасць, аб’ек
тыўнасцьіпрафесійнасць.

Пераможцаў конкурсу ўша
навалі на ўрачыстай цырымоніі,
прычымдыпломы,алепшымвы
канаўцамікубкі,уручаўгосцьз
Беларусі.Агэтажтакадказна і
ганарова: атрымаць узнагароду
з рук таленавітага прадстаўніка
той культуры, у плыні якой ты
творыш, хоць ад яе адарваны. І
тутне ў адлегласці альбонацы
янальнасцісправа.Часам,бывае,
карэнныбеларуснетакзахопле
нысваёйроднайкультурай,якча
лавекззамежжа,які,можа,ніколі
небыўнаБеларусі,аднакдушою
адчуваесваюроднасцьзёю.

Палескія буслы адляцяць
з Сібіры, але абавязкова яшчэ
неразвернуццаіпрынясуцьна
сваіхкрылахідэізерні,якія,пе
ратварыўшысяўцудоўныядрэ
выпраекты, укараняцца наСі
бірскайзямлі.Аўтым,штояны
прыляцяць, няма сумненняў:
мыжвельмібудземіхчакаць!

Тац ця на Ня лю бі на,
метадысткаНовасібірскага
цэнтрабеларускайкультуры

У Но ва сі бір скай воб лас ці жы вуць тыcячы на шых су пля мен ні каў.  
Пад трым лі ваць су вя зі з гіс та рыч най Баць каў шчы най ім да па ма гае  
Но ва сі бір скі цэнтр бе ла рус кай куль ту ры.

Тэатр народнай песні “Вясёлка” выступае на конкурсе

Спявае Аляксандра Сарокіна

Анастасія Дзяменцьева

інфармацыйна-гуманітарную
акцыю“славянскаясям’я
народаўзауралля”беларусы
згорадаКурганапрысвяцілі
Днюяднаннянародаў
БеларусідыРасіі,атаксама
70-годдзюГлубокінскай
бібліятэкі

Пратоепаведамілаўрэдак
цыюЛюдмілаУрванцава,кіраў
ніца Нацыянальнакультурна
га цэнтра беларусаў Зауралля
“Батькавщина”.2красавікабыў
урачыстыпрыёму“Беларускай
хаце”суполкі,а5га—творчая

экспедыцыя ў сяло Глубокае
Шадрынскага раёна, дзе кам
пактна жывуць беларусы. “Мы
зладзілі ў клубе ажно тры вы
ставы: кніг беларускіх аўтараў,
твораў дэкаратыўнапрыклад
нога мастацтва, дзіцячай твор
часці,—інфармуеЛюдмілаРы
гораўна.—Выступалімясцовыя
самадзейныя артысты, потым
быў канцэрт нашага народнага
самадзейнага калектыву— ан
самбля беларускай песні “Жу
равачка”. У свяце паўдзельні
чалі,мелінаімсловастаршыня

Глубокінскага сельсавета На
талляМамантава,старшыняса
ветаАсамблеінародаўЗауралля
УладзімірУфімцаўіактывістка
асамблеі Вера Салаўёва, прад
стаўніцаУрадаКурганскайвоб
ласці Ларыса Плотнікава, біб
ліятэкар мясцовай бібліятэкі
ВерыМартыновіч”.

Расказала пра дзейнасць
беларускай суполкі, яе стасун
кі з Бацькаўшчынай Людміла
Урванцава, павіншавала ўсіх з
Днёмяднання.Дарэчы,творчую
экспедыцыю беларусы Курга

назладзіліпапросьбесельскіх
актывістаў сумесна з Цэнтрам
рускайкультуры“Лад”—ітое
было вельмі сімвалічна. Пас

ля ўрачыстай часткі, канцэрта
глубокінскіябеларусызапрасілі
гасцейнасвяточнаечаяванне.

Іван Іванаў

Цёплая сустрэча ў Глубокім


