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ШтоадбываеццанаБацькаўшчыне:чым
жыве, як развіваецца? Мяркую, найлепш
беларусам замежжа інфармацыю браць,
яккажуць, зпершыхвуснаў. Іштогадовае
Пасланне Прэзідэнта беларускаму народу
іНацыянальнамусходу—якразтойдаку
мент, над якім варта паразважаць. Ён да
ступныў інтэрнэце.Мы звернемувагуна
некаторыямомантызПаслання.

Калі коратка: Прэзідэнт гаварыў пра
тое, як адстаяць незалежнасць і суверэні
тэтБеларусіперадтварамрозныхвыклікаў
і пагроз, якім яму бачыцца развіццё кра
іны,пра выбары,штомаюць адбыцца. “У
пытаннях суверэнітэту й бяспекі ў нашай
знешняй і ўнутранай палітыцы не было й
не будзе месца кампрамісам,— падкрэс
ліўАляксандрЛукашэнка.—Неаднаразова
перажытыдосведпадзелу беларускага на
рода,перакройваннямежаўпрымушаенас
высокацаніцьсённяшняеадзінствайтэры
тарыяльнуюцэласнасць”.Далейёнвыказаў
упэўненасць,штолюбыяспробыпазбавіць
Беларусьсуверэнітэтунатыкнуццананай
магутны народны супраціў, і найперш ад
тых, хто нарадзіўся ў суверэннай і неза
лежнай дзяржаве. Прэзідэнт заклікаў бе
ларусаўканчатковаўсвядоміць сваёнацы
янальнае адзінства: “Захаваць суверэнітэт,
міріспакойнаестваральнаежыццёнасваёй
зямлі—нашсвятыабавязак.Кабвыканаць
гэтую падораную нам лёсам гістарычную
місію, мы павінны канчаткова ўсвядоміць
сваёнацыянальнаеадзінства”.

Пазней кіраўнік дзяржавыпракамента
ваўмагчымасцьувядзенняДнябеларускай

дзяржаўнасцідыяесвяткавання5чэрвеня:
уДзень памяці святой ЕўфрасінніПолац
кай.ПрапановуагучыўстаршыняПастаян
найкамісііпаадукацыі,культурыйнавуцы
ПалатыпрадстаўнікоўІгарМарзалюк.Нам
бачыцца, што, сапраўды, даўно наспела
неабходнасць “паглыбіць” гісторыю Бела
русі, скарыстоўваць у дзяржаўным будаў
ніцтве багатыдосведнашыхвялікіхпапя
рэднікаў:якзчасоўстаражытнагаПолацка,
так іВялікагаКнястваЛітоўскага. Гэтаж
велізарныдухоўнаэнергетычнырэсурс,які
назапашаныўнетрахнашай гісторыі.Ад
прэчвацьягоціаддавацьіншым—прынам
сінеразумна,непагаспадарску.

Розныявыданні, інтэрнэтрэсурсы звяр
таюць увагу, што Прэзідэнт азначыў тры

перадумовы для ўпэўненага руху краіны ў
будучыню: дабрабыт народа, міралюбная
знешняя палітыка, нацыянальная бяспека.
АляксандрЛукашэнкаўчарговыраз, бача
чы непатрэбную палітызацыюмоўных пы
танняў,заявіў:“Унасдзведзяржаўныямо
вы—рускаяібеларуская.Неўкраінская,не
расійская—руская.Уякуюмыдушуўклалі,
людзігінулі,разамзрускімілюдзьміваявалі.
Гэтанашагульнынабытак.Ікаліхтонебудзь
хочастраціцьрозум—ёнстраціцьрускую
мову.Каліхочастраціцьсваёсэрца—тоён
страціць беларускую мову.Што вы хочаце
страціць:розумцісэрца?”.Адказ—відавоч
ны:абедзьвемовыпавінныгарманічнасуіс
навацьіўнашыхрозумах,іўнашыхсэрцах.

ІванЖдановіч

У Му зеі му зыч ных ін стру мен таў,
які Дзміт ры Ро вен скі за сна ваў
у Мін ску 15 га доў та му, ёсць
і тра фей ныя гар мо ні кі, скрып ка,
бан дане он і кан цэр ці на

Сёлетамырасказаліпрамузыкуса
мавукародамзКапыльшчыны(“Дзмітры
Ровенскі,сынсалдата”—ГР,27.02.2019).
Іякдзякуючытрафейнамугармонікуды
бацькусалдатупрыйшоўна ўсёжыццё
ўмузыкугэтынязменныкіраўнікзаслу
жанагааматарскагадзіцячагакалектыву
“Дударыкі”.АнапярэдадніДняПерамо
гі звернемся да музінструментаў з яго

най багатай калекцыі (там іх больш за
300,64назвы),такці інакшзвязаныхз
ягобацькамсалдатам,іншыміветэрана
мівайны.Кабнеблытацца, і знадзеяй
напрацягнезвычайных“біяграфій”му
зінструментаўмыіхпранумаруем.Калі
некамузчытачоўнештаяшчэвядомапра
іх—пішыце,прадоўжымтэму.

Пачнемзгармонікаў.Боённавайне,
як вядома, быў сябрам салдат, верным
памочнікам у барацьбе з ворагам. Чаго
вартыхацяб знакамітыВасілійЦёркін,
літаратурны геройсалдат з гармонікам,
незабыўны вобраз якога стварыў Аляк
сандрТвардоўскі.Цяпер, здаецца, у ра
сійскіх школах паранейшаму ёсць у
праграме яго паэма “Василий Тёркин”.
Цікавабылобдаведацца:цікажуцьтам
вучням настаўнікі літаратуры, што ў
АляксандраТрыфанавіча,якінарадзіўся
наСмаленшчыне,быліпабацькумоцныя
родавыябеларускіякарані?Паэтцудоў
наведаўмовупродкаў(ёсцьмеркаванні,

што дзед ягоны па бацьку быў родам з
Міншчыны,зберагоўБеразіны,паіншых
вестках—зМагілёўшчыны)іпераства
раўвершыбеларускіянарускуюбезпад
радкоўнікаў і нечай дапамогі. А ягоная
дачка, Валянціна Твардоўская, у адным
зінтэрв’юказала:“Беларусьдлямяне—
блізкая, родная краіна, усё там блізкае
мне:мова,звычаі,традыцыі”.Пратоея
плануюзрабіцьасобныартыкул.Боз’я
вападназвай “ВасілійЦёркін” выйшла
далёказамежылітаратурнагатвора.Ска
жам,узаходнебеларускайвёсцыЯцкаў
шчыне,падКлецкам,у60ягадымайго
бадайшто равеснікаВаську Гаспадыні
ча—бойкага,жвавагайжыццярадаснага
хлопчыка—здзяцінствапразваліВася
Цёркін.Прысталамянушка!ВасільІосі
фавічпотымізвязаўжыццёзарміяй—
стаўафіцэрам.Чымнесведчаннемагіч
найсілыпаэтычнагаслова!

1.Пра гармоніквенку “Hohner”,
які прывёз пасля вайны зГерманіі сал

дат Дзмітры Ровенскі, мы ўжо згадалі
ўпапярэднімтэксце.“Бацькана імсам
іграўімяневучыў,—удакладняеДзміт
ры Дзмітравіч.— Звычайная хромка,
толькістройнямецкі:намяхоўразжым
ізжымрозныгукдае”.Нагэтымгармо
нікуДзмітрыРовенскішматіграўудзя
цінстве,юнацтве,дыйцяперчасамбярэ
ўрукі.➔ Стар. 6 

ГОЛАС  РАДЗІМЫ
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Цэ лы 
рос сып 

каш тоў ных 
пяр лін

Стар. 8

НА ВІ НА Ў НУ МАР!

У лю бое
на двор’е — сяб ры
Кі тай заў сё ды мо жа раз -
 ліч ваць на пад трым ку
бе ла рус ка га бо ку ў лю бой 
сфе ры. Пра тое заявіў 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 
25 кра са ві ка на су стрэ чы 
са Стар шы нёй КНР 
Сі Цзінь пі нем.

У Пекіне праходзіць Другі
форум “Пояс і шлях”, і Аляк
сандрЛукашэнкапрыбыўзра
бочымвізітамуКНР.Надругі
дзень, 25 красавіка, Прэзідэнт
БеларусісустрэўсясаСтаршы
нёйКНРСіЦзіньпінем.

“Сёння ў кантэксце абваст
рэннягандлёвыхсупярэчнасцяў
і нежадання некаторых краін
бачыць Кітай моцным асабліва
відаць, хто з’яўляецца сапраўд
нымсябрам,якпрынятаказаць
уКітаі,улюбоенадвор’е.УБе
ларусініколінебылойнебудзе
сумненняў у правільнасці вы
браных вамі ініцыятыў. Кітай
заўсёдыможаразлічвацьнана
шупадтрымку ў любой сферы,
якімызаўсёдыўпэўненыўпад
трымцы з вашага боку”,— за
пэўніўбеларускілідар.

Аляксандр Лукашэнка пад
крэсліў,шторадысустрэчызСі
Цзіньпінеміпажадаўпаспяхова
га правядзення Другога форуму
“Поясішлях”.“Дзякуючывамгэ
тыфарматстаўкарыснайівельмі
неабходнай пляцоўкай для рэгу
лярныхсустрэчаднадумцаў”,—
сказаўПрэзідэнтБеларусі.

ПаводлематэрыялаўБЕЛТА

Цёплая 
традыцыя 

ў Сібіры
  Стар. 5

Бе ла рус кае 
шчас це 
Ру за ны 

Аван есян
Стар. 7

І гар мо нік граў тра фей ны...
МУЗЫКА ПЕРАМОГІ

Гэты гармонік прывёз з вайны бацька 
Дзмітрыя Ровенскага

Арыенціры на будучыню
АКТУАЛЬНА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся са што га до вым 
Па слан нем бе ла рус ка му на ро ду і На цы я наль на му схо ду
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Аляксандр Лукашэнка з кіраўнікамі Парламента
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Ка ля 20 кі раў ні коў за меж ных  
бе ла рус кіх ама тар скіх  
ка лек ты ваў мас тац кай твор час ці  
прай шлі твор чую ста жы роў ку  
ў Бе ла ру сі

ГэтабылібеларусызАрменіі,Іта
ліі, Казахстана, Латвіі, Літвы, Поль
шчы, Расіі, Узбекістана, Украіны і
Эстоніі. На зямлі продкаў, казалі,

лепш сябе адчуваеш, вальней дыха
еш.Асабліватады,калісустракаюць
цябеякроднагачалавека.

Адзінзсёлетніхстажораў—бела
русВасільСегень зБеластоку (Поль
шча).Усякіраз,казаў,якпрыязджаеў
Беларусь, яго сустракаюць надзвычай
гасцінна. “Тутадчуваеццанештарод
нае, і паіншаму нават “жывецца”,—
падзяліўся самнойВасіль.—Растлу
мачыцьгэтарозумамянеўстане,яно
ўсферыпачуццяў.Можатаму,штомая
прабабуляАнастасіяадсюль”.Ён—на
меснікстаршыніпраўленняўплывова
гаўПольшчыБеларускагаграмадска
культурнага таварыства, нарадзіўся
і жыве ў Польшчы. Ведае польскую,
беларускую, рускую, украінскую ды
іншыямовы.Васільупэўнены:кожная
моваўзбагачаенас,дапамагаелепшра
зумецьіншыхлюдзей.Згадаўпрыказ
кунагэтыконт:маўляў,колькімоўты

ведаеш,настолькіты—чалавек.Бела
рускуюмову,якуюлічыцьмовайсваіх
продкаў, Васіль пачаў вывучаць яшчэ
ўГайнаўскімліцэі.Тамёнупершыню
свядомапачаўлічыцьсябебеларусам.
Вучыў ён беларускую мову і ў аспі
рантуры БДУ ўМінску ў 90х гадах.
Пабеларускугаворыцьтакдобра,што
любымясцовыжыхармогбыпазайз

дросціць.ВасільСегеньдоўгічасвы
кладаўрускуюібеларускуюмовыўБе
ластоцкімдзяржуніверсітэце.“Якмне
здаецца,дыйнетолькімне,беларуская
моваўсамойБеларусімалазапатраба
ваная.Кабяетутбольшбыло,тойнам
былоблягчэйіўБеластокуздабываць
студэнтаў на беларускую філалогію,
боўнасужонекалькігадоўяеўвогуле
неіснуе”,—разважае.СённяВасільне
толькізаймаеццасправаміБГКТ,алей
спявае ў аматарскім хоры “Крыніца”,
кабпадтрымацьтрадыцыібеларусаўу
Польшчы.

Адкрыццёзакрыццё стажыроўкі
зладзіў Рэспубліканскі цэнтр нацыя
нальных культур. Там жа праходзілі
метадычныяйпрактычныязаняткі,су
стрэчызцікавымітворчыміасобамі,кі
раўнікаміфальклорныхгуртоў.Аболь
шасцьімпрэзаўправодзіласязвыездам
за межы сталіцы. Стажоры з’ездзілі ў

аграгарадок Азярцо, што пад Мінск
ам: вандравалі ў мінулае з дапамогай
тамтэйшага Беларускага дзяржаўнага
музея народнай архітэктуры й побы
ту,паўдзельнічаліў абрадавай імпрэзе
“Сцежкамі народных святаў. Вясна”.
ЦікавайаказаласяйпаездкаўЛагойскі
раён: там наведалі Гістарычнакрая
знаўчы музей Канстанціна і Яўстаха
Тышкевічаў,Мастацкую галерэю Сяр
геяДавідовіча. Канцэрты ад ансамбля
народнайпесніймузыкі“Шчодрыца”,
калектыву фальклорнабытавога танца
“Суботка” чакалі гасцей ў мясцовым
Цэнтрыкультурыівольнагачасу.Нааг
расядзібе“Расохі”Лагойскагараёнадля
іхзладзілімайстаркласыпасаломапля
ценні,вырабеглінянайцацкі,ганчарнай
справе, ткацтвепаясоўнадошчачках і
бярдзечку.НаведалісягосцііўШвабскі
сельскідомкультуры:там імпаказалі,
якгатавацьсмачныябеларускіястравы.
Іпачастунакбыўадпаведным.

Вярнуўшысяўсталіцу,янызмаглі
павучыццапобытавамутанцуўмас
тацкага кіраўніка фальклорнага ан
самбля “Берагіня” Мікалая Казенкі,
паспрабавацьграцьнанародныхму
зінструментах разам з ІванамКірчу
ком, кіраўніком этнатрыа “Троіца”.
УМінскустажорыгуляліпаВерхнім
горадзе й Траецкай наберажнай, па
бачылітампамятнызнак“Беларусам
замежжа”.Знаёмствазархітэктурны
міадметнасцяміХрамапомнікаУсіх
Святых, а таксама Нацыянальнай
бібліятэкайіДзяржаўнымлітаратур
ным музеем Янкі Купалы дапамаглі
імскласцібольшпоўнаеўяўленнепра
культурнаежыццёсталіцы.

Беларусыззамяжыразамтанца
валі,асвойвалімузычныяінструмен
ты, вучыліся Велікоднай пісанцы,
вышывалі… Новымі ўменнямі яны
падзеляццазсябрамі—там,замежа
міБацькаўшчыны,дзесаміпашыра
юць беларускую культуру, традыцыі
продкаў.

ГаннаЛагун

КОЛА ДЗЁН
СА СТУЖКІ НАВІН

Эра элект ра ма бі ляў.  
Бе ла рус кіх.

Ужо тры мадэлі электрамабіля распрацавалі
беларускія навукоўцы. Пра тое паведаміў жур
налістам старшыня Прэзідыума Нацыянальнай
акадэміінавукБеларусіУладзімірГусакоўперад
пачаткамсесііАгульнагасходуНАН.Ёнудаклад
ніў: распрацаваны невялікі грузавік, электрама
більнабазеGeely,атаксамамінівэн,яківыклікаў
вялікуюцікавасць.Праводзяццавыпрабаванні.

“Да канца года мы зробім цэлышэраг такіх
электрамабіляў, магчыма, і для продажу. Прад
ставім іх нашым інстытутам, каб дэталёва пра
весці эксперыментальную праверку. Размясцілі
элементнуюбазудлявытворчасцінанашыхпра
мысловыхпрадпрыемствах,такштоўнасёсцьі
сваекамплектуючыя”,—прадоўжыўакадэмік.У
планахягокалег іпераводкамунальныхмашын
наэлектрарухавікі,вядзеццапраца“ўэлектракі
рунку”ізБелАЗамдыМАЗам.

Што па се ем?
УБеларусіцяперпасяўнаяпараўразгары.У

Міністэрстве сельскай гаспадаркі й харчавання
паведамляюць:яраваясяўбаўкраінеправедзена
больш чым на паўтара мільёнах гектараў. Гэта
64,1%запланаваныхплошчаў.Аштосеем?Яра
выя збожжавыя і зернебабовыя культуры — у
першуючаргу.Далейнапарадкудня—лён,цук

ровыябуракі,бульба,гародніна.Ідзесяўбаіадна
гадовыхтраў,падсеўшматгадовых.Іперазалуж
ваюццалугапашавыяўгоддзі—каблепшымбыў
травастой.

Яшчэўпаляхцяпершматпрацызпадкормкаю
азімыхкультур.Вядомаж,тамзаняташматсель
гастэхнікі.Аякой?Длявясновыхпалявыхработ
усельгасарганізацыяхБеларусіёсцьамаль40ты
сячтрактароў,зіх6300—змагутнасцюрухавіка
250к.с.ібольш.Шматкамбінаваныхглебаапра
цоўчых і глебаапрацоўчапасяўных агрэгатаў,
амаль5000машындляўнясенняўглебуцвёрдых
мінеральныхугнаенняўіпрыкладнастолькіж—
цвёрдыхарганічных.

Бра ва, На тал ля Вік та раў на!
Наталля Гайда—руская па нацыянальнасці,

нарадзіласяўСвярдлоўску.Таміпачаўсятворчы
шляхвядомайартысткі.Асвойталентянаплён
нарэалізавалаўнашайкраіне.Народнаяартыст
ка Беларусі,
пры ма до на
бе ла рус кай
аперэты ад
з н а ч а е  г э 
ты м і дня м і
двайны юбі
лей на сцэне
род на г а  ёй
Беларускага
дзяржаўнага
акадэмічна
га музычнага
тэатра. Там
пройдзе свя
точны кан
цэртзнагоды
80годдзяНаталліВіктараўны.Пратоепаведаміла
рэжысёрпастаноўшчыкімпрэзыСусаннаЦырук.

ЗнамянальнаядатаспадарыніНаталлісупала
з 60годдзем яе творчай дзейнасці. Такі двайны
юбілей— адна з самых значных падзей года ў
жыццітэатра.ЮбілейныканцэртНаталліГайды
збярэ дырэктараў дружалюбных тэатраў і акцё
раў,зякіміянапрацавалаінагастролях,іўсваім
тэатры.Прыедуць і зусіммаладыяакцёрызно
вымінумарамі.Сольныянумарыўтрохгадзінным
канцэрцевыканаеісамаНаталляГайда.

ПРЭС-ТУР

З хле бам-сол лю сустракалі
У Бе ла ру сі на пя рэ дад ні  
дру го га між на род на га Фо ру му 
“Адзін по яс, адзін шлях”  
па бы ва лі кі тай скія жур на ліс ты

Буйнейшыя СМІ Кітая камандзі
равалі ў нашу краіну журналістаў,
кабянырасказаліўПаднябеснайпра
кітайскабеларускае супрацоўніцтва.
Сярод гасцей — прадстаўнікі буй
нейшых кітайскіх газет “Жэньмінь
жыбаа”,“ЧайнаДэйлі”,атаксамаін
фармацыйнага агенцтва “Сіньхуа”.
Прэстур ладзіўся напярэдадні дру
гогаміжнароднагафоруму“Адзінпо
яс,адзіншлях”,якіпрайшоўуканцы
красавікаўПекіне.

Індустрыяльны парк “Вялікі ка
мень” — першы аб’ект, які ў часе
прэстура наведалі кітай
скіяжурналісты.Яныўба
чылі,якхуткаёнбудуецца.
Атое,штоўцэнтрыёсць
“адна станцыя” па комп
лексным абслугоўванні
рэзідэнтаў, інвестараў ды
выкарыстоўваецца досвед
іх роднай краіны, вельмі
парадавалагасцей.

16 красавіка журна
лісты наведалі факультэт
кітайскай мовы й культу
ры Мінскага дзяржаўнага
лінгвістычнага ўніверсі
тэта.Сустрэлісязпершым
намеснікамМіністра аду

кацыі Беларусі Ірынай Старавойта
вай.Студэнтывыступіліперадгасця
мізканцэртам.

У той жа дзень кітайскія журна
лісты пабывалі ў рэсурсным цэнтры
“ЭкаТэхнаПарк— ВОЛМА” Рэспуб
ліканскагаінстытутапрафесійнайаду
кацыі, навуковатэхналагічным парку
БНТУ “Палітэхнік”. Там адбылася
прэзентацыя распрацовак беларускіх
інжынераў,гасцейзнаёмілісаструкту
рай,арганізацыяйінавацыйнайпрацы.

На Гродзеншчыне кітайскія жур
налістынаведаліпрамысловыяпрад
прыемствы, навучальныя і культур
ныяўстановы.УГродзенскайвобласці
рэалізуецца чатыры інвестпраекты з
кітайскімкапіталам.Зкітайскайпра

вінцыяйГаньсугэтувобласцьзвязва
юць пабрацімскія адносіны і сумес
ныяпраекты.

Знаёмства зГродзеншчынайпача
лосязнаведванняМірскагазамка.Зра
біліэкскурсіюдлягасцейіпагорадзе
Гродне.НаведалісяяныіўГродзенскі
дзяржуніверсітэтімяЯнкіКупалы,дзе
навучаецца200студэнтаўзКітая.Тут
працуеішколарускаймовыдлякітай
скіх спецыялістаў,што прыязджаюць
уГроднадлярэалізацыірозныхпраек
таў па праграме супрацоўніцтва воб
ласцізправінцыяйГаньсу.

Наступнымі пунктамі насычанай
праграмы, якую арганізавалі мініс
тэрствы замежных спраў, інфармацыі
дыГродзенскіаблвыканкам,сталаак

цыянернае таварыства
“Молочный мир”. Завяр
шыўся візіт дэлегацыі ў
вобласць наведваннем
Ваўкавыскага прадпры
емства“Беллакт”.

Уапошнідзеньпрэс
туражурналістынаведалі
рэканструяваны стадыён
“Дынама”. Ім расказалі,
як ідзе падрыхтоўка да
самай яркай спартыўнай
падзеігода—ІІЕўрапей
скіх гульняў. І запрасілі:
прыязджайце летам —
будзецікава!

ВітаЗорынаХлеб-соль для кітайскіх сяброў ля Мірскага замка
ПадрыхтаваўІванЖдановіч—

паводлематэрыялаўБелТА

СУПЛЯМЕННІКІ

З родных крыніц

Выступае танцавальны ансамбль “Эрэбуні”
На памяць пра стажыроўку — сертыфікаты
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СЯБРЫ БЕЛАРУСІ

ТЭРЫТОРЫЯ ДУШЫ

Эстафета да бры ні
Вы ста ва “Свет ма і мі ва чы ма” ла дзі ла ся ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі  
па вы ні ках Усе бе ла рус ка га кон кур су для дзя цей-сі рот і дзя цей з ін ва лід нас цю

Любоў іміласэрнасцьальбо
жорсткая, бязлітасная сіла —
больш выйгрышная стратэгія
ўжыццёвым змаганні?Пра тое
мыразважаемупару,каліхрыс
ціяне святкуюць Уваскрасенне
Хрыстова.Нагэтыконт,кажуць,
разважаўтаксамаімператарНа
палеонБанапарт.Ёнжай пры
знаў,штомногіявялізныяімпе
рыі,якіяраспаліся,стваралісяна
асновенасілля.АІсусХрыстос
заснаваў сваю імперыю — на
любові. Якраз апошняя, робім
выснову,іаказаласябольшмоц
наюўчасейпрасторы.

Магчыма, “сілаю дабрыні”
толькі й можна перамагчы там,
дзеагрубляюццаноравыйпачуц
ці,“глабалізуецца”жыццё,пануе
грубаясіла.Бозаўсёдыёсцьпо
бачзнамітыя,хтоўсілурозных
абставінаў“стартуе”ўжыццёне
якусе.Іякразімпрацягнуўруку
дапамогіБеларускідзіцячыфонд:
уплыніпраграмы“Юныятален
ты”аб’явіўУсебеларускіконкурс
выяўленчага мастацтва “Свет
маімівачыма”.Паўдзельнічацьу
імзмаглідзеці10–18гадоў,якія
засталісябезапекібацькоўціма
юцьабмежаваныяфізічныямаг
чымасці.Адназсуарганізатаракі
натхняльніцконкурсу—мастач
каНадзяБука.

Як праходзіў конкурс і які
грамадска важны эфект маюць
ягоныявынікі—пратоемыгу
тарым зЮліяйКапцэвіч, каар
дынатаркай праектаў Беларус
кагадзіцячагафонду.

—СпадарыняЮлія,9кра
савіка ў Нацыянальным гіс
тарычным музеі адкрылася
выстава“Светмаімівачыма”
павынікахконкурсу.Чыетво
рыбыліпрадстаўлены?

—Мыадабралі40работдзя
цейпераможцаўконкурсуітых
дзяцей,якіяатрымаліасабістыя
заахвочванні ад членаў журы.
Запрасілі ўсіх на вернісаж, а
таксама іх педагогаў, бацькоў.
Конкурс, нагадаю, праходзіў
са снежня 2018га па сакавік
2019годаўдзвюхнамінацыях:

жывапіс і графіка. Паўдзельні
чалакаля500дзяцейзусіхрэ
гіёнаўБеларусі, ажурывызна
чыла 19 пераможцаў.Усе дзеці
атрымалі дыпломы, і ў якасці
падарунка—мастацкіяпрына
лежнасці для творчасці. І яшчэ
21 юны мастак быў адзначаны
памятным падарункам асабіста
адкожнагачленажуры.

—Ахтоацэньваўтворы?
—У складзе журы— вядо

мыя мастакі, мастацтвазнаўцы,
блогеры.Надзя Бука, старшыня
журы:янамастачка,ілюстратар,
выкладчыца, куратар артпраек

таў.ВасільСумараў—заслужа
ны дзеяч мастацтваў Беларусі,
лаўрэат прэміі “Сябар дзяцей”
нашага Фонду. Павел Сапо
цька— дырэктар Гістарычнага
музея.Іяшчэдвамастакі:Натал
ляМарчанкаіПавелХадаровіч.
Плюс журналістка, блогер Ася
Паплаўская.

Напрэзентацыівыставыды
рэктар Беларускага дзіцячага
фондуАляксандрТруханпадзя
каваўімзапрацу.Іадімягэтых
спецыялістаў, партнёраў выказ
ваўнадзею,штоконкурс, высо
каяацэнкачленаўжурыдлятых,
чыеработыпрадставіліўмузеі,
стане й прыступкай да новых
дасягненняў, і падставай яшчэ
больш паверыць у сябе, свае
здольнасці. А Надзя Бука па
дзялілася думкай, што творчыя

іспыты дапамагаюць раскрыць
нетолькіўнутранысветдзіцяці,
алейягопатэнцыял.Ідарослым
вартанеўпусціцьчас,дапамагчы
юным талентам раскрыцца, па
добнакветцы.Мыўсезгодныяз
Надзяй:такіконкурсвельміваж
ны й патрэбны, ён дае дзецям
магчымасцьдлясамарэалізацыі.
А мы, арганізатары й гледачы,
можам дзякуючы конкурсу па
глядзецьнасветвачымадзіцяці,
якоежывемарай.

—Акрамя дыпломаў і па
дарункаў,здаецца,яшчэнешта
ўдзельнікамвыставыўручалі?

—Кожныатрымаўікаталог
выставы,уякімзнойдзейсваю
работу.Датагожудзеньсвай
готрыумфудзецізмагліпагута
рыцьзарганізатараміконкурсу,
мастакамі,журналістамі.Пачу
лі словы падтрымкі, веры ў іх
талент. Мы ўдзячныя партнё
рампраграмы“Юныяталенты”
(якой,дарэчы,30гадоў).Імісё
лета выступілі кампанія “Мас
теркард”і“БПСАшчадбанк”,і
гэтабылапершаяімпрэза2019
уплыніпраграмы.Будуцьяшчэ
конкурсы, канцэрты, выставы
зудзеламдзяцей зняпростымі
лёсамі. Спонсарскую дапамо
гу аказалі таварыства “Дельта
спортсервис” і прадпрыемства
“КокаКола Беўрыджыз Бела
русь”. Выстава два тыдні пра
цавалаўмузеі,наведаліяемно

гіямінчанейгосці
сталіцы.

—Кагоасабіставы,спада
рыня,адкрылідлясябеўчасе
конкурсу?

—Конкурс“Светмаімівачы
ма”— гэта не толькі пра твор
часць,алейпралюдзей,лёсы.У
лікупераможцаўіпрызёраўбылі
троедзяцейзБабруйска,у  іху
анкетахзначыццаКацярынаСяр
гееўнаВіткоўская,маладыпеда
гогзтамтэйшагаЦэнтратворчас
цідзяцейімоладзі.Янаўкладвае
душу ў справу, прыводзіць да
перамог вучняў і на заняткі да

яебягуцьзрадасцю.АдляФон
ду—вялікаярадасцьдаведацца
пра поспехі Кацярыны. Бо яна
ўдзельнічалаўпраграме“Юныя
таленты”, у выставах і фэстах,
якія ладзіцьФонд, лаўрэат сты
пендыі“Мыверымуцябе!”Між
народнай асацыяцыі дзіцячых
фондаўіБДФ.У2015мФонду
плыні праекта “Першая афіша”
адкрыўяепершуюперсанальную
выставуўМузеі гісторыігорада
Мінска. Лёс жа Кацярыны такі:
з 8 гадоў выхоўвалася ў дзіця
чым доме сямейнага тыпу— у
сям’іЛюдмілыіЮрыяРубанаўу
Бабруйску.Змаленстважаданне
маляваць, выяўляць эмоцыі, на
строй фарбамі дапамаглі ёй на
жыццёвайдарозе.Івось—дапа
магаеіншымдзецямзняпросты
мілёсаміпаверыцьусябе.

—Сапраўды, здорава гэ
та — калі эстафета дабрыні
прадаўжаецца…

—Авосьяшчэгісторыя.Кі
раўніцагурткапрынесланамра
ботывучняў.Ібылобачна:гана
рыцца іх поспехамі, хвалюецца,
жадаеімперамогі.Гаварыліпра
дзяцей,творы.Нааднойкарціне
наморы караблік, ветразь... Яр
кая,жыццярадаснаякарціна.Ігэ
та—першаяперамогахлопчыка
надхваробай.Уягоручканеможа
трымацьурукахпэндзлік,дыкён
злаваўся, кідаў заняткі.Акіраў
ніца прапанавала пэндзлік тры
мацьнепальцамі:простарукамі.
Атрымалася,іпрыгожа,таленаві
та.Творнедацягнуўдапрызаво
гамесца,дысімвалізуеперамогу
над сабой. Яшчэ на цырымоніі
ўзнагароджання,бачу,дзяўчынка
прыціскаедасябедыплом,усмі
хаеццашырока—простаззяе.І
язаўважаю:праблемыўяезру
камі.Спачатку—здзіўленне:як
спраўляецца? Потым разумею,
штогэтаяевядзесэрца,італент
даемагчымасцьувасобіцьвобра
зынапаперы.Іўтакойтворчасці
шмат радасці. Згадала, як пры
ёмнаямама казала па тэлефоне:
“Дзяўчынку нам паслала Неба.
Мыпрыйшлі ўжыццё, кабпад
трымлівацьадзінаднаго,любіць,
адраджацца ад болю й няшчас
цяў. Я страціла дачку, а цяпер
сваюлюбоўмагударыцьталена
вітаму й жыццярадаснаму чала
веку,уякогаз’явіласянадзейная
сям’я”.Кожныконкурс,выстава,
канцэрт,якіяправодзіцьБДФ—
гэта нечая вялікая перамога над
сваімі сумненнямі, новая пры
ступканашляху,падставабольш
паверыцьу сябе. І намхочацца,
кабукожнагадзіцяцізаставала
сяўсэрцырадасць:адвыставы,
адпахвалы,адверыўяготалент.

—Няхай і вашая, вашых
калег,валанцёраўзФондувы
сакародная праца тым свят
ломасвячаецца.

ГутарыўІванІванаў

Ча со піс для жан чын 
“Але ся” зна ё міць чы та чоў з 
кі тай скай да след чы цай 
і пе да го гам Чжан Ху эй цінь

Доктарфілалагічныхнавукз
ПекінаЧжанХуэйцінь—добры
сябар беларускай літаратуры,
культуры.Зёйізнаёміцьчыта
чоў красавіцкі нумар “Алесі”.
Даследчыцу,педагогаўжоведа
юць у гуманітарным асяроддзі
Беларусі.Яна—ініцыятарства
рэнняаднаго зпершыхуКітаі
цэнтраўдаследаванняБеларусі.
Спрыяла нараджэнню гэтага
беларускакітайскага праекта
ўДругімПекінскімуніверсітэ
це замежных моў.Многія вуч
ні спадарыні Чжан Хуэйцінь
пабывалі ўБеларусі на стажы
роўках, навуковых практыках.
Даследчыца разам з іншымі
кітайскімі калегамі ўвайшла ў
Міжнародны рэдсавет кніжнай

серыі “Светлыя знакі: паэты
Кітая”, над якой працуе выда
вецтва“Мастацкаялітаратура”.
Дзякуючы яе падказкам вый
шла на беларускай і кітайскай
мовах кніга класіка кітайскай
паэзііСуШы“Подыхусходня
гасхілу”.

За руплівасць у развіцці бе
ларускакітайскіх сувязяў Чжан
ХуэйціньадзначанаПадзякайМі
ністэрства інфармацыі Беларусі.
Узнагароду ўручыў Амбасадар
БеларусіўКітаіКірылРуды.

***
Тым часам Мінінфармацыі

Беларусі прадаўжае супрацу з
КНР.Калі ў Мінску праходзі
ла міжнародная навуковапрак
тычная канферэнцыя “Моўная
і гуманітарнаяадукацыяў эпо
хуглабалістычныхвыклікаў”,у
Беларусьнаведаласядэлегацыя
ДругогаПекінскагаўніверсітэта

замежныхмоў.Адназсустрэчі
былаўМінінфармацыі.Длягас
цей разгарнулі выставу кніж
ныхнавінакугалінекітаістыкі.
Там былі аўтарскія анталогіі
перакладаў кітайскай паэзіі на
беларускуюмовуМіколыМят
ліцкага“ПадкрыломДракона”,
“Пялёсткі лотаса і хрызантэ
мы”,кнігісерыі“Светлыязнакі:
ПаэтыКітая”(зборнікіВанВэя,
ЛіБо,ДуФу,АйЦінадыіншых
аўтараў, пераўвасобленыя па
беларуску),падручнікіпакітай
скаймове,іншыявыданні.

“Мы ўражаны тым, колькі
вамі зроблена па прапагандзе
кітайскай літаратуры, асвет
ніцтва ў Беларусі,— зазначы
ла ў часе сустрэчы прарэктар
універсітэта спадарыня Чжу
Іэйфэнь.—Алеймымаемпа
дарунак.Нядаўнавыйшаўчасо
піс“Захад”зтворамібеларускіх

пісьменнікаў у перакладзе на
кітайскуюмову.Гэтаініцыяты
ва спадарыні Чжан Хуэйцінь.
Спадзяемся на рэалізацыю ін
шыхпраектаў,якіяпаспрыяюць
развіццю беларускакітайскіх
гуманітарных,літаратурныхсу
вязяў.Усвойчаснекалькіарты
кулаўірэцэнзійнабеларускую
тэмуз’явіласяўпекінскімчасо
пісе “Русская литаратураиис

кусство”,якірэдагуедоктарфі
лалагічныхнавукСяЧжунсянь.

Удзельнік сустрэчы, дырэк
тар выдавецтва “Мастацкая лі
таратура”АлесьБадакунёспра
пановувыдацьуКітаіаповесць
УладзіміраКараткевіча“Чорны
замакАльшанскі”ўперакладзе
накітайскуюмову.Госціпаабя
цаліразгледзецьініцыятыву.

МіколаБерлеж

Мастацтва слова і справы

Дарослыя дапамагаюць юным талентам раскрыцца, нібы кветкам

Узнагароды кітайскім сябрам у Пекіне ўручаў 
Амбасадар Беларусі ў Кітаі Кірыл Руды
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У Еў па то рыі са бра лі тра ды цый ны 
ўжо “Бу кет друж бы”, ад кры ла ся  
фо та вы ста ва Дзі ны Шаў чэн кі,  
пры мер ка ва ная да 75-год дзя  
Вы зва лен ня Бе ла ру сі 

Дзеньяднаннянародаўсведчыць:мы
памятаем, як разам беларусы і расіяне
баранілі агульную ў той час Айчыну.
Святасімвалізуеінадзею:братніясувязі
паміжнародамібудуцьумацоўвацца,не
стануцьтолькігісторыяй.

ПятыгодунашымгорадзеўДзень
яднання народаў Беларусі ды Расіі
праходзяць святочныя імпрэзы: су
стрэчы, прэзентацыі, канцэрты, вы
ставы. Іх ладзяць актывісты мясцовай
Беларускай нацыянальнакультурнай
аўтаноміі горада Еўпаторыі. Сёлета
ў святочны дзень у клубе санаторыя
“Орен—Крым”адкрыласяфотавыста
ва“Крым—Беларусь”ДзіныШаўчэн
кі, галоўнага рэдактара аднайменнага
часопіса. Выстава прымеркаваная да
75годдзя вызвалення Беларусі ад ня
мецкафашысцкіхзахопнікаў.Нафота
здымкахмыбачымеўпатарыйцаўветэ
ранаўВялікайАйчыннайвайны.Бачым
вызваліцеляўБеларусінапарадзеПера
могі2007уМінску,наКурганеСлавыі
МемарыялеспаленыхвёсакуХатыні…
Памяць пра трагедыю нашых народаў
зберагаезямляБеларусі.

На адкрыцці выставы Дзіна Шаў
чэнка расказала, як стварала ў горадзе
грамадскую арганізацыю“Крым—Бе
ларусь”зветэранаўВялікайАйчыннай,

якія вызвалялі Беларусь ад фашысцкіх
захопнікаў. Па запрашэнні Прэзідэнта
Беларусі Аляксандра Лукашэнкі гру
па ветэранаў суполкі з 2 па 4 ліпеня
2007годаўдзельнічалаваўрачыстасцях,
прысвечаных63йгадавінеВызвалення.
Ветэраны наведалі гістарычныя мясці
ны Мінска, Курган Славы, мемарыял
“Хатынь”, гістарычнакультурны комп
лекс“ЛініяСталіна”,былінасвяточным
парадзеўМінску.Асновуфотавыставы
й склалі зробленыя тады рэпартажныя
здымкіДзіныШаўчэнкі.Выставабудзе
экспанаваццада3чэрвеня:Днянезалеж
насціБеларусіі75годдзяяеВызвален
ня.Усанаторыі“Орен—Крым”пройдзе
шэраг імпрэзаў, прысвечаныхпамятнай
даце.

Прадаўжаецца й традыцыя, якую
пяць гадоў таму распачала ДзінаШаў
чэнка з сябрамі: “Букет дружбы” ў гэ

тыдзень збіраюцьпрадстаўнікірозных
нацыянальнасцяў з нашага горада. Мы
складаем кветку да кветкі са словамі
добрыхпажаданняўіўдзячнасціветэра
нам.Улікутых,хтосёлетапаўдзельні
чаўустварэннібукета,былідэпутатгар
саветаБарысНазараў,старшыняСавета

ветэранаўАляксандрЕлісееў,намесніца
начальнікаўпраўленнякультурыйміж
нацыянальныхадносінЭльміраАкімава,
актывісты нямецкай, азербайджанскай,
грэцкай, нямецкай, армянскай аўтано
мій,РускайабшчыныКрымадыіншыя.
Далучылісядапраектаветэраны,члены
іхсямей.

На свяце гучалі беларускія й рускія
напевы ў выкананні ансамбля “Вдох
новение” пад кіраўніцтвам Аляксандра
Малінкіна.Знаёмыяпесніпадпяваліўсе,
іўшматгалоссібылосапраўднае,гарма
нічнаеяднанне.

НадзеяПаўлянкова,г.Еўпаторыя

РЭХА ПАДЗЕІ

РАЗАМ

Ад рэдакцыі. У Дзень яднання народаў Беларусі ды Расіі Віншавальны
лістДзінеШаўчэнцы, іншым сябрам беларускай суполкі Еўпаторыі накіравала
кіраўніцагорадаАлесяХарытоненка.

А нядаўна ў Еўпаторыі ўКраязнаўчыммузеі ўшаноўвалі тых еўпатарыйцаў,
якіязрабілізначныўнёсакуразвіццёгорадайпапулярызацыюгэтагакурорта.Яны
адзначаныяклаўрэатыгарадскойпрэмііімяСямёнаЭзравічаДувана—яшчэдарэ
валюцыйнагагарадскогакіраўнікаймецэната,якішматзрабіўдляразвіццягорада.
ПрэстыжнаяДуванаўскаяпрэміяпрысуджаеццаштогод.Ісёлетасяродлаўрэатаў—
беларускаДзінаШаўчэнка.КіраўніцаМясцовайбеларускайнацыянальнакультур
найаўтаномііг.Еўпаторыі“Крым–Беларусь”,заснавальніцаігалоўнырэдактарі
выдавец часопісаў “Крым–Беларусь”, “Крым–Казахстан”, “Крым–Север”, сябар
СаюзажурналістаўРасііатрымалаўзнагародуўнамінацыі“Журналістыка”.

Віншуем,ДзінаРыгораўна!Ганарымсявамі!

“Вяс но вы бу кет” у Таль я ці

Сяброўства, 
гартаванае ў агні

Свя точ ная ім прэ за, пры све ча ная Дню яд нан ня на ро даў Бе ла ру сі ды Ра сіі, прай шла ў таль я цін скім 
Куль тур ным цэнтры “Автог рад” па іні цы я ты ве мяс цо вай бе ла рус кай су пол кі “Нё ман”

У фае Культурнага цэнтра
перад святам зладзілі мы вы
ставукнігпраБеларусьіРасію.
Тамгучаламузыка,песнібела
рускіх выканаўцаў. Прыемна
было бачыць, як запоўнілася
гледачамі зала: 1300 пасадач
ныхмесцаў.Чымнесведчанне
таго, што ў Тальяці ведаюць і
любяць беларускія ансамблі!
Аўтазаводцыззадавальненнем
прыходзяць на канцэрты, якія
ладзіцьнашаМясцоваяграмад
ская арганізацыя “Беларуская
нацыянальнакультурная аўта
номія“Нёман”гарадскойакругі
Тальяці.”.Нагэтыразнасвяце
двухнародаў былі прадстаўні
кіадміністрацыігорада,упраў
лення культуры, дэпутаты
гардумы, а таксама партнёры
нашай суполкі з Рускага куль
турнага цэнтра, прадстаўнікі з

іншых нацыянальнакультур
ныхцэнтраўгорада.Прыехала
шмат гасцей з Жыгулёўска і
Сызрані.

Канцэртную праграму ад
крыўаркестрнародныхінстру
ментаў і хор Дзіцячай школы
мастацтваў“Гармония”.Анаш
народны ансамбль беларускай
песні “Купалінка” выступіў
у абноўленым складзе, прад
ставіў новую цікавую прагра
му. “Купалінка” спявала пес
ні, якія падарылі нам сябры з
Беларусі. Прыгожыя нумары
паказалі нашы сябры з Лі
цэя мастацтваў— узорны ан

самбль “Лицей”.Анавучэнцы
Дзіцячай школы мастацтваў
імя М.А.Балакірава спявалі

“Малінавы звон” і “Вы шумі
це,бярозы”.

Усіх прысутных са святам
ад сябе асабіста і ад імя мэра
Сяргея Анташава павіншава
ла кіраўніца аддзела этнакан
фесійных адносін Упраўлення
ўзаемадзеяння з грамадскасцю
мэрыі Ірына Шчокіна. Яна ж
уручылаПадзячнылістЛюдмі
леДзёмінай,кіраўніцысуполкі
“Нёман”.ІПадзячныялістыад
Самарскай губернскай Думы
атрымаліактывістыбеларускай
суполкі—старшыняпраўлення
“Нёмана”ікіраўніцанароднага
ансамблябеларускайпесні“Ку
палінка”ЛюдмілаДзёміна,на
меснікстаршыніпраўленняпа
працызмоладдзюйсувязяхса
СМІСяргейШылкін,атаксама
нашы творчыя партнёры: хор
майстр Інэса Лопарава ды на
месніцадырэктарапавыхаваў
чайрабоце91йшколыВольга

Гудзілава.АдСамарскагаДома
дружбы народаў Падзячныя
лістыатрымаліЛюдмілаДзёмі
на,СяргейШылкін,ІнэсаЛопа
раваісалісткагурта“Купалін
ка”ЕкацярынаВашчанка.

Прыемна было нам бачыць
радасныятвары,усмешкігледа
чоў, якія доўга дзякавалі арга
нізатарамзацудоўнуюімпрэзу.

КацярынаСалановіч,
г.Тальяці

Адрэдакцыі.КіраўніцабеларускайсуполкізТальяціЛюдмілаДзёмінапаведамілаяшчэ,штоў
лютымісакавікубеларускіягуртыправяліканцэртыўплыніўласнагапраекта“Завіруха”.Падтакім
адметнымбеларускімсловамвыбудаваліпраграмузсавецкіхпесень,прысвечаныхзіме.Канцэрты
прайшліўтальяцінскімДомедружбынародаў,46йшколеіўПалацыкультуры.“Новыскладудзель
нікаўцяперу“Купалінцы”,—удакладняеЛюдмілаІванаўна.—Прыйшлібыліновыяпадлеткі,дыза
паўгодапрацыгуртнеякненабыўдобруютворчуюформу,тоізноўбыларатацыя.Цяперуансамблі
спявачкіўасноўнымад20да55гадоў:дзвестудэнткі,настаўніца,дзвеработніцыкультуры.Саста
рогаскладу—аднаталенавітая12гадоваясалісткаЕкацярынаВашчанка.Штодапраекта“Завіру
ха”,тонашыслухачывельмірадыбыліпачуцьпеснісваёймаладосці.Спявалімы,вядомаж,іпа
пулярныябеларускіяпесніназімовуютэму.АкаліясамаспявалавядомуюпеснюзрэпертуаруМаі
Крысталінскай“Аснегидет”—усязалападпявала.ВядучайнаканцэртахбылаМашаШылкіна,мая
ўнучка.Янаўжодасведчанаявядучая,ёйгэтападабаецца,івядзепраграмы—набеларускаймове”.

У песнях ядналіся прадстаўнікі розных народаў

Дзяніс — самы юны спявак

На сцэне —  
Екацярына Вашчанка

ПОВЯЗЬ ЧАСОЎ

Дзіна Шаўчэнка 
з Рыгорам Васільевым

Беларусы Еўпаторыі віншуюць з 
95-годдзем ветэрана-вызваліцеля 

Беларусі Рыгора Сямёнавіча 
Васільева. 7 красавіка 2019 года.
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З дра ні ка мі ды га ра чай гар ба тай  
су стра ка лі да ра гіх гас цей, што  
пры еха лі на свя та ў бе ла рус кую вёс ку 
на ват за 350 кі ла мет раў — з Ір куц ка 

БеларусыІркуцкасябруюцьзсупляменні
камі,якіяжывуцьуКуйтунскімраёневоблас
ці.Дарэчы,іраёнамкіруеЛюдмілаАляксанд
раўна Лаўшук: наш чалавек, з беларускімі
родавымікаранямі.Нагодудлячарговайсу
стрэчызнайшлілёгка,бо2красавіка—Дзень
яднаннянародаўБеларусідыРасіі.Нуатако
гацеснагапаяднаннябеларусаўзрускімі,як
уСібіры, большнідзене сустрэнеш.Вось і
вырашылісупляменнікізКуйтунскагараёна
ў знакавыдзень зладзіцьБеларускарасійскі
фестываль у сялеАндрушыне: бо заснавалі
яго ў 1901 годзе нашыпродкіперасяленцы,

пераважна зВіцебскай іГродзенскай губер
няў,тадыяшчэрасійскіх.Запрасіліарганіза
тарыдасябеўглыбінкутворчыягуртызраёна
дыІркуцка.

Нугуляць—дыкгуляць!Госцісабра
ліся ажно з дзесяці розных паселішчаў.
Працаваўусялекірмаш,дзевыставілісвае
вырабымайстрыдэкаратыўнапрыкладно
га мастацтва, ладзіліся майстаркласы. А
гасцейуАндрушынегаспадарысустрака
лі з дранікамі ды гарачай гарбатай.Асаб
ліва ж нам, іркуцянам, гэта было вельмі
дарэчы:мыпераадолелі,едучыдасяброў,
350кіламетраў.Аколькіпесеньрозных—і
рускіх,ібеларускіх—потымгучала!“Ва
ренька”,“ОтВолгидоЕнисея”,“Цячэвада
ўярок”…Самыялюбімыяпадбіралівыка

наўцы. А чаргаваліся песні з беларускімі
народнымі танцамі “Весялуха” й “Трасу
ха”, з рускай “Кадрилью”.Гледачамбыло
неўседзецьнамесцы.Гарачыміапладыс
ментамі праводзілі кожны гурт. І хорам
падпявалі.Такаяадкрытасць—нібыўсез
аднойсям’і.Восьдзесапраўднаеяднанне!
Зала новага, утульнага Дома культуры з
цяжкасцю ўмяшчала ўсіх ахвочых: нека
торыягледачыстаялінапрыступках,алей
недумалісыходзіць.Аякаяасалода,выб
ведалі,выступацьнатакімдушэўным,цёп
лым,свойскімфестывалі!

БеларусаўІркуцкапрадставіланашама
ладоетворчаеаб’яднаннеагітбрыгада“Зор
ка”: таленавітыя школьніцы Аляксандра,
Соф’я ды Марыя прадаўжаюць пашыраць
сучасную беларускую песню на сібірскіх
прасторах.Яныззадавальненнемразмаўля
лізаднагодкамі,апакульчакалісвойвыхад,
наватзладзілітанцавальныбатл.Іпрытым
зцікавасцюглядзелітворчыянумарыадзін
аднаго.Яднанне,аднымсловам!

Адбыўся Беларускарасійскі фестываль
прынепасрэднымудзелеДомакультурысяла
Андрушына(дырэктаркатам—АксанаМай
сеева), з падтрымкай Аляксандра Лаўшука
(ён кіруе Андрушынскім муніцыпальным
утварэннем) ды спонсараў: гэта Вячаслаў
Мары і Таццяна Ткач. Ганаровымі гасцямі
фестывалюбыліпрадстаўнікіраённыхулад
іАлёнаСіпакова—старшыняРэгіянальнай
грамадскайарганізацыі“Іркуцкаетаварыст
вабеларускайкультурыімяЯнаЧэрскага”.

ВалянцінаСемяновіч,сялоАндрушына

ВЕСТКІ З ПРЫБАЙКАЛЛЯ
НАРОДНЫЯ СВЯТЫ

СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ

Цёплая традыцыя ў Сібіры

У Андрушыне — душэўны фестываль

Заключны момант Беларуска-расійскага фестывалю

Ахіны — за 130 кіламет
раў ад Іркуцка, па сібірскіх
мерках— зусім блізка. Толькі
дарогатуды,як і100гадоўта
му: не асфальтаваная, гравійка
месцамі “з сюрпрызамі”. Але
з Іркуцка выбралася нас нема
лаякаманда:43чалавекірушы
ліўдарогунадвухаўтобусахі
дзвюхмашынах.

Ахінцывяскоўцы — на
шчадкі беларускіх перасялен

цаў,азначыцьінашысуплямен
нікі—чакалігасцейзрадасцю.
Ітоепрыгожавыявіласяўвыдат
ным застоллі з вясковымі пры
смакамі. Прыехалі ж на бела
рускае свята нават два хлопцы
йдзяўчыназПольшчы,запекай
актывістаў іркуцкай польскай
абшчыны “Огниво”. Беларускія
гукальныяпесні,карагоды,тан
цы й народныя гульні паядналі
ўсіх,хтопрыйшоўнасвята: ір

куцян іахінцаў,беларусаў іпа
лякаў,рускіх,бурат…

Апісваць абрад падрабязна
не буду: ён дастакова вядомы.
Усе асноўныя атрыбуты яго мы
здзейснілі. Упрыгожылі мес
цаправядзення святаштучнымі
птушачкамізпаперы.Іхзагадзя
зрабілінашыдзяўчаты.Гэтакаб
Багіня Вясны Лада, “прачнуў
шыся”,пабачыла:птушкіжпры
ляцелі з выраю, апанавалі дрэ

вы— пара й Ладзе ўступаць у
сваеправы.ЯшчэЮрасьіВоля,
актывістыклуба“Крывічы”,на
пяклідыпрывезлігалёпы—бу
лачкіўвыглядзептушачак,ічас
тавалііміўсіхудзельнікаўсвята.
Гатавалі мы прама на вуліцы й
традыцыйнуюстраву—яечню:
сімвалСонца, якоепавінна ўжо
мацнейпрыпякаць.

А як прыемна было слухаць
старадаўніябеларускіявясновыя
песні! Ансамбль аўтэнтычнай
песні “Крывічы” (Воля Галана
ва,ЮляГайсіна,КсеніяКорзун)
і фальклорны гурт “Вясьнянкі”
з Ахін пад кіраўніцтвам Ганны

Грантаўны на
тхнёна спявалі,
заклікалі да Ла
ды працяглым:
“Ууууу!”. І,
дарэчы, пасля
першых песень
ужо моцны ха
лоднывецераціх
ды вызірнула
Сонейка! Пэўна,
магія народная
спрацавала,іЛа
дапрачнулася.

ДанінуЗямлі
карміцельцы мы
аддалі таксама.
Падпесні,рыту
альныя замовы

закапалігаршчочакпшоннайка
шы:кабсёлетаўраджайбыўяшчэ

лепшы,чымлетась.Здарыласяна
свяцейнеспадзяванка:выскачыў
аднекуль Пужайла — памагаты
холадаЗюзі—дыўсіхпачаўпу
жацьпудзіламЗімы.Апамочнікі
Пужайлыпаспрабаваліўсіхкру
жыцьутанцахзавірухах—нібы
мяцеліцупаднялі.Дыдзяўчатыз
імісправіліся.ПудзілаЗімыада
бралі,уабрадаваевогнішча,запа
ленаехлопцаміаджывойІскры,
кінулі. Затым іншыя ўдзельнікі
святакідаліўагоньстарыярэчы:
каб пазбавіцца ад усяго старога
й дрэннага ды прыняць Новае
Лепшае.Незабылісямыіпасвіс
таць, як птушачкі, у свістулькі
з гліныйдрэва!Бо трэбажкаб
Ладайпачула,якптушкіспява
юць.Азатымпайшлавесялосць:
былі сімвалічныя традыцый
ныя карагоды, народныя бела
рускія гульні, народнабытавыя
танцы…

Асаблівадзякуемзападрых
тоўку й правядзенне свята ак
тывістамклуба“Крывічы”:гэта
Воля Галанава, Юля Гайсіна,
КсеніяКорзун,АлесяСтасевіч,
Юрась Казаброд, Дзмітры Ве
раб’ёў,ВадзімРудакоў.Паклон
і ўсімахінцам, іркуцянамдый
палякам: разамжаВяснупагу
калі, традыцыі продкаў ушана
валідысаміпавесяліліся.

АлегРудакоў,
Іркуцк—Ахіны—Іркуцк.

ФотаздымкіАлесіСтасевіч.

На пры кан цы са ка ві ка 
Ір куц кі бе ла рус кі  
клуб “Кры ві чы”  
зла дзіў і пра вёў  
Гу кан не Вяс ны. На 
гэ ты раз — у вёс цы 
Ахі ны, за сна ва най  
бе ла рус кі мі  
пе ра ся лен ца мі з  
За ход ня га і Ус ход ня га 
Па лес ся ў 1910 го дзе.

Ма ла вя до мыя ста рон кі  
з жыц ця су пля мен ні каў  
у Сі бі ры пры ад кры вае  
ча ром хаў скі бе ла рус  
Ва сіль Ра кі та ў кні зе  
“Мон те-Касино.  
Че рем хо во”

Гэта да
ніна памяці
беларусам,
якія ваява
лі супраць
ф а ш ы с 
таў у Арміі
г е н е р а л а
А н д э р с а ,
удзельнічалі
ў бітве пад
МонтэКасі
на.І—былі
сасланыя з сем’ямі сталінскім
рэжымаму195051гадахугорад
Чаромхава Іркуцкай вобласці.
Прэзентацыя кнігі прайшла 26
красавіка па ініцыятыве Іркуц
кага беларускага клуба “Крыві
чы”ўАбласнойюнацкайбіблі
ятэцы.

На імпрэзу прыйшлі дзеці,
унукі салдатандэрсанаўцаў,
расказвалі пра сваіх бацькоў і
дзядоў,якіябылігероямі.

ПятрусьАрэшка

КАРЫСНЫ ДОСВЕД

Дарэчы. Яшчэ адно ГуканнеВясны зладзілі актывісты Ір
куцкагатаварыствабеларускайкультурыімяЯнаЧэрскага—у
ТургенеўцыБаяндаеўскагараёна.КіраўніцасуполкіАленаСіпа
ковапатлумачыла:сёлетаўсяла110яўгодкі,іГуканнеўвайшло
ўсерыюсвяточныхімпрэзаў“110добрыхспраўдляТургенеўкі”.
Пратоецёплайхораша,зпаглыбленнемусімволікусвятана
пісала,ілюструючыаповедсваіміфотаздымкамі,журналістказ
ІркуцкаВікторыяКаніна.Шукайцетэкстуінтэрнэце.

Вы жыць!  
І жыць

Вокладка кнігі

Рытуальныя пачастункі для дзяцей

У вёсцы Ахіны беларускія абрады памятаюць і любяць Тыя самыя галёпы
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
2.Акардэон“Hohner”прывёззГер

манііў45мгодзежыхарзвёскіШэпі
чы—тоемесцаўжоўвайшлоўтэрыто
рыюМінска.Салдатжыўтамідавайны,
іпасля.УмікрараёнеСерабранкапры
пынак грамадскага транспарту па пра
спекцеРакасоўскаганазваны“Шэпічы”.
Гісторыю інструмента Дзмітры Ровен
скі ведае ад сяброўмузыкаў: “Салдат
расказваў,што калі пераможцы ехалі з
Германіі цягніком дадому, то пад гэты
акардэонспяваліпесню“Синеглазая”.І
яжяеведаюздзяцінства!Тамёсцьсло
вы:“Инаполепослебоя,/ИнаОдере
вбою/Заиграюнагармошке,/Вспомню
ласточкусвою./Скорояктебеприеду/В
свой родной любимый край, /Привезу
ссобойПобеду—/Синеглазая,встре
чай!”Мой суразмоўца неяк выпадкова
даведаўся,штосынсалдатаінструмент
прадае: “Далі адрас, я хуценькапаехаў
дывыкупіўягоў2004годзе,аімя,проз
вішча былога ўладальніка, нажаль, не
запісаў.Помніцца, сынмажныбыў, га
доў за 50. Спадзяюся, нехта падкажа,
штотазасалдатбыў”.

Дарэчы,унэцеёсцьвідэафільмзфэс
та“Гармонік збіраесяброў2018”—ён
праводз іц ца
ў Мінску па
і н і цы я ты в е
Дзмітрыя Ро
венскага ды
яго аднадум
цаў. У фільме
гурт “Мінскія
музыкі”нача
лезімпрыго
жа спявае як
разтуюпасляваеннуюпесню.

3.Гармонік “Orhestra”,
нямецкі строй. Прывёз яго з
Нямеччыны пасля вайны ўра
джэнец Капыля, музыка Пётр
Пятровіч Малевіч. Дзмітры
Ровенскі: “Ён быў таварышам
майго бацькі, у духавым ар
кестры яны разам ігралі. По
тымсыняго,ВалераМалевіч,
служыўуГерманіі”.

4.Банданеон, жаўтаватага колеру
корпус,1939годвыпуску.Прывёзягоз
ГерманііўСавецкіСаюзпаслявайныпал
коўнікНКВДЛеанідРобертавіч—проз
вішча Ровенскі не запісаў. Згадвае: “У
2005мкупіў інструмент, які праляжаўу
шафегадоў70,усынапалкоўніка.Дарагая
штука,цяпермо5–6тысячдаляраўкаш
туе. Я цікавіўся: выпускала банданеоны
давайныаднагрэчаскаяфірмаўПрыбал
тыцы.Тамбыўіцэлыаркестрмузыкаўз
такіміінструментамі.Уімкнопкіадметна
стаяць,збоку,левыяйправыя.Бачыў,уСі
бірынабанданеонахігралімузыкінафес
тываліЗавалокіна,уНовасібірску”.

5.Губныгармонік“Olіmpіa”зГер
манііпрывёзпаслявайныжыхарКапыля
Карнейчык.Ровенскікажа:“Яго,здаец
ца,Віктарам звалі, ён быў яшчэ ў вай
ну камандзірампартызанскай брыгады.
Жонка яго працавала ў той капыльскай
школе,дзецяперстварыліМузейгурта
“Дударыкі”.ЗмаімбацькамКарнейчык
сябраваў,імнегармонікгубныпадарыў,
яшчэў50ягады”.

6.Канцэрціна,італьянскайвытвор
часці, па словах Дзмітрыя Ровенскага,
зберагаецца ў Музеі ў выдатным стане.
Маленькаярэч:сантыметраў20увышы
ню.Цудам збераглася ўБеларусі: “Гэты
інструментзнайшлідзеціў2010годзеў
горадзеМар’іна Горка на гарышчы вяс
коваехаты.Гуляліякзцацкайнавуліцы.
Дыкпашанцавала,штопасуседствежыў
тамвядомымайстранародныхінструмен
таўАляксандрЖукоўскі:ёнпабачыўды
цітовыкупіў,цітовыменяўуіхгэтурэч.
І высветліў: прывезены быў інструмент
з Германіі пасля вайны, амаль 70 гадоў
праляжаўнагарышчы.Кнопкі,якіўбан

данеона,уягоздвухбакоў.Перакупіўя
канцэрцінаўмайстраза70даляраў”.

7.Гармонік беларускага майстра з
горада Жодзіна Віктара Буйвідовіча з
адпаведным аўтарскім надпісам унутры.
Унікальны гармонік тым, што прайшоў
празвайнузБеларусі івярнуўсяўБела
русь— толькі маршрут належыць удак
ладніць. Дзмітры Ровенскі звяртае ўва
гу: “Набыты гармонік быў у 1920 годзе
жыхаром Гомельскай вобласці Налецька
М.А.Гаспадар, згадвалі родзічы, прай
шоўзгармонікамусювайну,іграўнаім
яшчэ пасля Перамогі да 1983 года.Мне
падараваласямейнуюрэліквіюдачкаму
зыкі,якаяшматгадоўспявалаўнародным
хоры Мінскага аўтазавода”. Цяпер гэта,
удакладняем,НароднырускіхорімяАляк
сандрыНікіцінай,якіпрацуепрыРэспуб
ліканскімцэнтрынацыянальныхкультур.

8.Баян “E.SABATІNІ”, вядомага
італьянскага майстра, у Беларусь пры
везены зГерманіі пасля вайны, зробле
ныўДрэздэне.Належаўветэранувайны
СоўсюСяргеюМацвеевічу,якішматга
доўнаімвяселліграў.ДзмітрыРовенскі

купіўбаянугорадзеМаладзечнеўдачкі
музыкі,СвятланыСяргееўны.

9.Яккаштоўнуюрэч,штотаксамада
Перамогі мае дачыненне, Дзмітры Ро
венскізберагаедухавыінструмент:ба
рытон:“ЯнаімуДомекультурыўКа
пыліграцьвучыўся,потыміграўдоўга
на вяселлях, святах, пахаваннях. Іграў
з іншымімузыкамі, якіх уКапылі звалі
макароннікамі,бояныслужылідатагоў
ваенныхаркестрах,дзесалдатаўкармілі
макаронамі.Мяркую,яныіўдзельнікамі
вайныбылі,памятаюпрозвішчы:Мале
віч, Касабуцкі, Янушка, Клякін, Бохан,
Ярэшка…

МогбыўкалекцыіДзмітрыяРовен
скага быць яшчэ адзін каштоўны “ін
струмент”, не музычны. Аднак збера
гацьягонетоештоўшколе—іўхаце

міліцыянера было рызыкоўна. “У мяне
ёсць дакумент,што мой бацька, Дзміт
рыФёдаравічРовенскі,у1962мздаўу
МузейгісторыіВялікайАйчыннайвай
ны аўстрыйскую шашку, трафейную, з
якойпрайшоўпразвайну.Бацька—па
томны кубанскі казак, родам з Стаўра
полля.Ваяваў кавалерыстам з 17ці га
доў,прыпісаўшысабегод,кабпайсціна
фронт—саснежня1941га.Адразутра
піўуарміюгенералаБялова,у43мужо
быўстаршынойэскадрона”.

УкалекцыіДзмітрыяРовенскагабы
ланаватскрыпкаСтрадзівары!Таксама,
пэўна,трафейная.НатэрыторыіБелару
сі паграла нямала. “У гісторыі яе была
незвычайная старонка,— распавядае
Дзмітры Дзмітравіч.— Паклікалі неяк
музыкаў іграць на пахаванне: адышоў
вядомы скрыпач, гадоў 90 яму было.
Ідзежалобнаяцырымонія.Музыкіады
гралі—пачалісяпрамовы.Ітымчасам
бабуля, дзедава жонка, кладзе ў труну
побач з нябожчыкам ягоную скрыпку.
Дакладней, футарал каваны бачаць му
зыкі. Змікіцілі,што рэч каштоўная.Кі

даецца кіраўнік аркестра да бабулі: мы
вам120рублёўпрабачым,заякіяграць
згадзіліся, толькі нам скрыпку аддай
це.Нуаранейжа,у70я,120рублёў—
немалыягрошы,длянекага—месячная
зарплата.Бабуляйпагадзілася.Кіраўнік
аркестра прама там футарал адкрывае.
Бачаць: год напісаны і “Антоніа Стра
дзівары”.ДаДзмітрыяДзмітрыевічатой
рарытэт патрапіў праз брата, Валодзю
Ровенскага.Ёнпамёружо,ажыўуКапы
лі.“Дэканіжняяўтойскрыпцышыкоў
ная,—згадваемузыка.—Верхняяжбы
ладобрапатрэмканая.Тамуязвярнуўся
дамайстра,штожыўуМінскунавуліцы
Сядых,кабяерэстаўраваць. Іёнзрабіў
новыверх.Акаліякупляўмашыну,то
грошайнехапала,іпрадаўтуюскрыпку.
Алеперадтымглянулі,кабпрыцаніцца,

у каталог сусветна вядомых скрыпак:
такі ёсць у маскоўскай Гнесінцы. Ака
залася:таяскрыпкахоцьіпадробка,не
сапраўды “адСтрадзівары”, аднак пад
робка вельмі якасная. У каталозе яна
таксамаёсць”.

10.Уразмове пра інструменты з вя
лікайкалекцыізгадаўёняшчэскрыпку:
“Лінкаграланаёй,маяўнучка.Янажіў
“Дударыках”выступала,потымвыйшла
замужіпаехалаўМаскву.Купленабы

ла ў Капылі,
тра фей ная ,
з Германіі. З
пераможцаміў
Беларусь пры
ехала.Эксперт
па скрыпках
Чайкоў,даяко
гаязвяртаўся,
казаў: скрып
ка можа яшчэ

большкаштоўная,чымадСтра
дзівары. На ёй таксама ёсць
прозвішча майстра”. Цяпер
скрыпкаграеўжоўрукахдачкі
Машы.АўнучцыЛінеклапат
лівыдзядуляпрывёзскрыпкуз
Шатландыі.

Пасляслоўе. Мы выпісваем
уседэталі,вядомыяпра“музін
струментыПерамогі”зкалекцыі
ДзмітрыяРовенскага,боведаем:

украіневялікаяўваганадаеццамайстрам,
якія ствараюць музінструменты. На тое,
у прыватнасці, звяртаў увагу Прэзідэнт
Беларусі, наведваючы летась Беларускі
дзяржуніверсітэт культуры і мастацтваў.
Товартабведацьітоелепшае,штоёсцьу
зборахбеларускіхкалекцыянераў.

ІспецыялістамМінкультуры,якіяру
пяццапра зберажэнненародныхтрады
цый,матэрыяльнайідухоўнайкультуры
беларусаў, і працаўнікам краязнаўчых
музеяўнамесцах,Нацыянальнагагіста
рычнагамузеяможабылобцікавапасу
працоўнічацьзкалекцыянерамі.Ціёсць
грунтоўныя каталогі з апісаннем таго,
штояныназбіралі?Да75годдзяВызва
лення Беларусі ад нямецкафашысцкіх
захопнікаў,апотыміда75годдзяПера
могі—чамубнезладзіцьвыставыз іх
збораў(атаксамазфондаўмузеяў)хоць
бы пад такою назвай: “Музыкі, інстру
менты,мелодыіВялікайПерамогі”.Нам
жавартапамятаць: і родавыякарані лі
таратурнага героя Васілія Цёркіна праз
этнічнагабеларусаАляксандраТвардоў
скагазБеларуссюпаяднаныя.ІДзмітрый
Шастаковіч з ягонай знакамітай Сёмай
(Ленінградскай) сімфоніяй — наш су
пляменнік. А ваенныя песні Ігара Лу
чанка,якіягучацьпаўсімсвеце!..Ішмат
ураджэнцаў Беларусі— пра некаторых
згадаўДзмітры Ровенскі— вярталіся ў
Беларусь пасля Перамогі з музыкай! А
потым ігралі, расказвалі слухачам свае
франтавыя гісторыі: дух і музыку, тра
дыцыіПерамогізберагалідлянашчадкаў.

Калікамуёсцьштодадацьпаднашу
рубрыку“МузыкаПерамогі”—пішыце
ўрэдакцыю.

ІванЖдановіч

МУЗЫКА ПЕРАМОГІ

І гар мо нік граў тра фей ны...

Юны гарманіст Дзімік Ровенскі  
з сябрам Сашкам

Кожны музычны інструмент з вялікай калекцыі Дзмітрыя Ровенскага — 
унікальны, са сваёй багатай гісторыяй
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ЗякогачасужывуцьармяненаБела
русі?Цяжкасказаць.Авядомаміжтым,
штолявытокаўвытворчасцізнакамітых
Слуцкіх паясоў у другой палове XVІІІ
стагоддзябыўармянін зТурцыіАванэс
Маджаранц,пазнейёнузяўсабеімяЯна
Маджарскага.Кажуць,менавітаёніпры
вёзнаБеларусьпершыстанок(тайком,па
частках),наякімможнабылоткацьуні
кальныяпаясы.ІмануфактуруўСлуцку
спачаткуўзначальваў гэтыперасяленец,
апотыміягонысынЛеон.АвосьРуза
наАванесян,праякуютутпойдзеаповед,
з’явіласяўБеларусіўжоўсавецкімчасе.
Дарэчы,калісёлетаўлютымармянская
дыяспаранаБеларусіўпершынюадзна

чыласваіхлепшыхпрадстаўнікоўпрэмі
яй“Мываслюбім”,тоаднойзнамінан
таксталаіяна—якмастацкаякіраўніца
фальклорнага танцавальнага ансамбля
“Эрэбуні”. Ушанавана за пашырэнне
армянскай культуры ў Беларусі. Рузана
Георгіеўна з удзячнасцю згадвае яшчэ
дзве дарагія сэрцу ўзнагароды: дыплом
ЮНЭСКА за развіццё міжкультурна
га дыялогу і прапаганду нацыянальных
культурных традыцый (2006) і залаты
медальМіністэрствакультурыАрменііза
развіццёйзахаваннеармянскайкультуры
замяжойу2012годзе.

Ансамбль быў створаны ў 1998 го
дзе пры Мінскім гарадскім культурна
асветніцкімтаварыстве“Айастан”.Юбі
лейны канцэрт “Эрэбуні” — адзначалі
20годдзе—прайшоўлетась.Анядаўна
ўдзеньармянскаганацыянальнагасвята
мацярынствайпрыгажосці,штосупадае
з Дабравешчаннем, “Эрэбуні” даў кан
цэртуЛітаратурныммузеіМаксімаБаг
дановічаўМінску.Ёнпершымуплыні
новага праекта музея “Вянок дружбы”
знаёміў беларусаў з армянскай культу
райіпаказваў,якцеснатрадыцыіармян
сплялісязкультурайбеларусаў.

Вя нок з куль тур ар мян і бе ла ру саў
Рэпетыцыіансамблязвычайнапрахо

дзяцьуРэспубліканскімцэнтрынацыя
нальных культур. І там сярод моладзі,
якаячакалакіраўніка,япачулабеларус
куюгутарку.Надобрайбеларускаймо
ве размаўляўюнак, якога па знешнасці
прымешхутчэйзаармяніна,чымбелару
са.УІгнатаМельнічэнкімаці—Лусінэ
Налбандзян, родам зАрменіі.Спявае ў
Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэ
леімяРыгораШырмыўМінску.Бацька
жІгната—беларус.ЯшчэўшколеІгнат
перамагаўзбеларускаймовайнаалімпі
ядах,хоцьгаварыўнарускай.Цяпервы
рашыў размаўляць толькі пабеларуску,
боўсвядоміў:укожнагачалавекапавін
набыцьаднамовароднаю.

Ужоўзале,учасерэпетыцыі,язаўва
жыла,якпадгукіармянскаймузыкіўтан
цыкружыласяпрыгожаяжанчынасасвет

лыміваласамі.Нуніякнеармянка.Яемне
Рузанапрадставілаяксваюсяброўку.Воль
гаБагушынска—салісткаў“Эрэбуні”,яна
ж і мастацкая кіраўніца Мінскага тэатра
паэзіі пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі.
Яе малодшы сын Роберт прыгожа чытае
вершынабеларускаймове,навататрымаў
затоеГранпрынаконкурсе.Нарэпетыцыі
ходзіцьзмамай.Вольгузахапляеякармян
скаямузыка,такікультура,традыцыі.Яна
неаднаразовавыязджалазансамблемуАр
менію,вельміпалюбілаяе.АзРузанайяны
пазнаёмілісянедзеў2002мучаседзіцяча
гаспектакля.Сядзеліпобач,разгаварыліся.
Іхсыны,высветлілася,аднагодкі,іжывуць
сем’і ў Мінску амаль па суседстве. Так
Вольга,якаяранейтанцавалаўбеларускім
народнымансамблі,прыйшлаўармянскі,а
Рузанасталахроснаймацістарэйшагасы
наБагушынскіх.

РузанаАванесянгаворыць,штоздзіў
ляццанямачаму:уансамбльможапатра
піцькожны,хтопажадае—любогаўзрос
ту й нацыянальнасці. Разам танцуюць
і армяне, і беларусы. Таму натуральна,
калібеларусыўбіраюцьусябеадметнас
ці армянскіх нацыянальных традыцый,
а мінскія армяне шануюць беларускую
культуруяксваю.Тое,штомногіязармян
у яе калектыве вывучаюць беларускую
мовуінаватгаворацьнаёй,дляРузаны
Георгіеўнызвычна.БодлямногіхзіхБе
ларусь—Радзіма.Яназгадвае:яктолькі
прыехалаўМінск, торозныямеркаван
ніпрабеларускуюмовучула.Некаторыя
нават лічылі яе вясковай, непрыдатнай
дляадукаваныхлюдзей.Ігэтаяешакіра
вала.УАрменіі,дзесубяседніцанарадзі
ласяйвырасла,несустрэнешармяніна,
які б не ведаў роднуюмову. І людзі ін
шыхнацыянальнасцяў,якіятамжывуць,
хоць крыху, але могуць размаўляць па

армянску.Наяедумку,немагчымажыць
на зямлі любога народа і не ведаць яго
мову.ІРузанаГеоргіеўнасвядомааддала
сваіхдзяцейвучыццаўшколызвыкла
даннембеларускаймовы:сынВаагнза
кончыў14юбеларускамоўнуюгімназію
ўМінску, а дачкаРыпсімэ—Рэспублі
канскуюгімназіюкаледжмастацтваўімя
І.В.Ахрэмчыка.

Уся сям’я тан цуе ў “Эрэ бу ні”
Пра сваіх дзяцей Рузана расказвае

ахвотна. Яны ў Беларусі нарадзіліся,
выраслі. Рыпсімэ Геваркян (прозвішча
пабацьку)—студэнтка5гакурсаБе
ларускай дзяржакадэміі мастацтваў.
З поспехам займаецца скульптурай і
стала стыпендыяткайСпецфондуПрэ
зідэнтаБеларусіпападтрымцыталена
вітаймоладзі.Удзяцінствезахаплялася
музыкайімаляваннем,анядаўнапача
ла ўдзельнічаць у канцэртным жыцці
“Эрэбуні”. Як тлумачыць сама, да яе
раптампрыйшлоўсведамленне:армян
скія танцы нагадваюць пра сонечную
Арменію,дзежывешматсваякоў,ата
мупатрэбныўпершуючаргуёйсамой.
АВаагнтанцаваўу“Эрэбуні”змален
ства. І сённяёнсаліруесяродмужчын
ансамбля. Юнак вучыцца ў Мінскім
дзяржаўнымлінгвістычнымуніверсітэ

ценаперакладчыкаангельскайінямец
каймоў.Рузанарасказала,штонапачат
кузёюразамтанцаваўімуж—Роберт
Геваркян, інжынерпраекціроўшчыкпа
прафесіі. Ён жа дапамагаў вырашаць
шматаргпытанняў,калі“Эрэбуні”толь
кі ствараўся. Апошнім часам Роберт
АрташавічразамзРыпсімэ,якмастакі,
дапамагаюць Рузане ствараць сцэніч

ныякасцюмыў стылістыцыармянскіх
нацыянальных традыцый. Усе разам
вывучаюць сярэдневяковыя армянскія
дываны, потым іх арнаменты перано
сяцьнаматэрыял,зякогашыюццакас
цюмы.Атрымоўваецца здорава!Часам
наватспецыялістыўАрменіідзівяцца:
адкультакіяпрыгожыяармянскіястроі?
РазамзсынамРузанапашыраерэперту
арансамбля,уякімужозвыш50армян
скіхнародныхтанцаў.Бывае,вучаццаў
армянскіххарэографаўфалькларыстаў.
Тыя знаходзяць танцыў армянскіхпа
селішчах. Так да танцораў “Эрэбуні”
патрапілі “Тамзара”, “Лорке”, “Кача
ры”,“Ацвапар”ды іншыясамабытныя
танцы.Надумкумастацкайкіраўніцы,
гэтавельміважна,калітанецадпавядае
сваёйназве.

Ма ры юнац тва спраў дзі лі ся
Сама Рузана Аванесян вучылася

танцам яшчэ ў Арменіі. У Беларусь
патрапіла ў 1988м:памэтавымнабо
рыстудэнтаўпрыехалазфіласофскага
факультэтаЕрэванскагаўніверсітэтаў
БДУ.Аназадвярнуццаўтыягадыбы
ло складана: Арменія перажывала не
лепшыя часы. І яна засталася. Рузана
Георгіеўнагаворыць:менавітаўБела
русіспраўдзілісяпланыяеюнацтвана
дарослае жыццё. Атрымала цудоўную
адукацыю, уладкавалася на добрую
працу: сёння Рузана Аванесян узна
чальвае аддзел міжнародных сувязяў
Беларускайдзяржакадэміімузыкі.Але
самаегалоўнае:тутянасустрэлабуду
чагамужаРобертаГеваркянаіствары
ласям’ю,тутнарадзілісяіхдзеці.Пра
АрменіюжРузанапамятаезаўсёды—
таму й стварыла ансамбль “Эрэбуні”.
Пачынаўсяёнзчатырохпар,сённяўім
27чалавек:юнакіідзяўчаты,мужчыны
іжанчынырозныхнацыянальнасцяў і
ўзростаў.Аза20гадоўтворчагажыцця
“Эрэбуні”армянскамутанцунавучылі
сякаля130чалавек.Уіхактывешмат
лікія выступленні, гастролі ў розныя
краіны: Латвію, Літву, Эстонію, Гер
манію, Францыю, Англію, Аўстрыю,
Расію,Арменіюдыіншыя.ІАрменіяў
тыхпаездкахзканцэртамі—самаяжа
данаяілюбімаякраіна.

ГаннаЛагун

РОДНЫЯ ЛЮДЗІ

Даведка.Яшчэлаўрэатыпрэмііўнамінацыі“Мываслюбім,мываміганарымся”:
ІскуіАбалян—ЗаслужанаяартысткаРэспублікіБеларусь,АмбасадардобрайволіУпраўленняВярхоўнагакамісараААН

пасправахбежанцаў.ВадзімАванесаў—дырэктарсеткімагазінаў“Соседи”іпартнёрсеткіпіцэрыйірэстаранаў,намінант
прэміі“Человекдела”ўБеларусі,суарганізатаріўдзельнікпершагаДняармянскагапрадпрымальніцтваўМінску.ІскуіАм
барцумян—шэфкандытарка,шматразоваяпераможцачэмпіянатаўпакандытарскіммайстэрствепаўсімсвеце.28лютага
2018годаяназаняла1емесцанаЧэмпіянацеўЕўропе“ЭкспоСвит”,а25лістападаўзялазолатанаЧэмпіянацесветуўЛюк
сембурзе.СаркісСімаваран—заснавальніківыканаўчыдырэктаркампанііООО“ІSECSYSTEM”,адзінззаснавальнікаў
газеты“Міасін”,членклубаармянскіхбізнесменаў.КарэнМурадзян—сустаршыняармянскаймоладзевайграмадыўБелару
сі.Менавітаёнпрацуезармянскаймоладдзю,ладзіцьдляяенавагодніясвяты,спартыўныятурнірыдыіншыяімпрэзы.Ануш
Амбарцумян—арганізатарсвятармянскайкультуры“ЭрэбуніЕрэван”,“ЗАраратамўсэрцы”ўМінску.

Бе ла рус кае шчас це Ру за ны Аван есян
Ан самбль “Эрэ бу ні” з Мін ска прад стаў ляе за ме жа мі Бе ла ру сі як ар мян скае тан ца валь нае  
мас тац тва, так і шмат на цы я наль ную бе ла рус кую куль ту ру

Рузана Аванесян з залатым медалём 
Мі ніс тэр ства куль ту ры Ар ме ніі

Артысты ансамбля “Эрэбуні” на свяце ў Верхнім горадзе ў Мінску 

Прыгажосць армянскага танца
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На юбі лей ны кан цэрт  
ар кест ра, які ства рыў  
Ула дзі мір Пер лін, са бра лі ся  
яго зна ка мі тыя вуч ні 

Канцэртны аркестр Рэспуб
ліканскай гімназіікаледжа пры
Беларускай дзяржаўнай акадэ
міі музыкі, мастацкі кіраўнік і
дырыжор якога — заслужаны
артыстБеларусіУладзімірПер
лін,святкаваў30годдзе13кра
савіка.УВялікайзалеБелдзярж
філармоніі аркестр выканаў
дзівоснай прыгажосці творы:
“Маленькуюначнуюсерэнаду”
Вольфганга Амадэя Моцарта,
творы “AveMarіa” Джуліо Ка
чыні, частку першую “Зімы” з
цыкла“Порыгода”АнтоніаВі
вальдзі, “Струнную серэнаду”
Пятра Чайкоўскага, парафраз
натэмырокоперы“ІісусХрыс
тос—суперзорка”ЭндруЛлой
даУэберадыіншыя.

Салістыаркестранапрацягу
многіхгадоў—лепшыявучніпа
розных спецыяльнасцях: фартэ
піяна,скрыпка,віяланчэль,флей
та,цымбалы,баяндыіншых.Ім
ад10да18гадоў.Аркестрштогод
абнаўляецца—інестарэе.Уяго
багатая творчая біяграфія: звыш
1000выступленняўуБеларусіды

ў замежжы. З трыумфам прахо
дзіліканцэртыўГерманіі,Фран
цыі,Бельгіі,Галандыі,Польшчы,
Англіідыіншыхкраінах.

Камерны аркестр юных та
лентаў з гімназіікаледжа быў
створаныў1988годзепрафеса
рампакласевіяланчэліУладзі
мірамПерліным:ёнужо40 га
доўтамвыкладае.Наюбілейны
канцэрт, каб павіншаваць свай
гонастаўнікайсыграцьдляяго,
прыйшлі аркестранты першага
складу, а таксама былыя вучні,
штосталівядомымімузыканта
мі. Сярод іх—Андрэй Іваноў.
Яшчэўчасенавучанняў кале
джыёнзаваяваўІпрэміюнаРэс
публіканскімконкурсепіяністаў
і залаты медаль на Міжнарод
ныхДэльфійскіхгульняхуЕрэ
ване.Аў2011мпаступіўуМас
коўскую дзяржкансерваторыю
імяП.І.Чайкоўскага.Сыграўу
філармоніі ў святочны дзень і
АндрэйШынкевіч—кантраба
сіст,якіпаслязаканчэннягімна
зіікаледжаспачаткупрадоўжыў
навучаннеўБеларускайдзярж
акадэміімузыкі.Потымпадаўся
ўГерманію:з2001годавучыў
сяўВышэйшайшколемузыкій
тэатраМюнхена,з2005га—у

Вышэйшайшколемузыкі й тэ
атраНюрнберга.

ІАляксейПшанічнытаксама
быў сярод выканаўцаў музыкі
ў гонар юбілею камернага ар
кестракаледжа.СённяАляксей
ужосамвыкладаефартэпіянаў
Беларускайдзяржакадэміімузы
кі.Нацымбалах сыгралаАляк
сандра Дзенісеня, якая двойчы
была адзначана стыпендыямі,
тройчы — грандпрэміямі спе
цыяльнага фонду Прэзідэнта

Беларусіпападтрымцыталена
вітаймоладзі,лаўрэатшматлікіх
міжнародных і рэспубліканскіх
конкурсаў, фіналістка конкурсу
маладых музыкантаў “Еўраба
чанне2012”. На сцэну выйшаў
і Цімур Сергееня — піяніст і
дырыжор,прафесарВышэйшай
школымастацтваў Каралеўскай
кансерваторыі Гента (Бельгія).
ЮбіляраўвіншаваўІванКарыз
на — унук аўтара беларускага
гімнаУладзіміраКарызны, так

сама выпускнік Рэспублікан
скага музычнага каледжа. Іван
у 17 гадоў паступіў у Парыж
скуюкансерваторыю,у18прад
стаўляў Беларусь на класічным
“Еўрабачанні”, а ў 19 стаўлаў
рэатам конкурсу імя П.І. Чай
коўскага. Усіх гэтых музычных
зорак (а можна сказаць: цэлы
россып каштоўныхпярлін, калі
аддаваць даніну павагі прафе
сару Уладзіміру Перліну) і сам
юбілейны канцэрт можна будзе
пабачыць днямі, 27–28 красаві
ка,натэлеканале“Беларусь3”.

ПрасамогажУладзіміраПер
ліна, ягоны клас і Камерны ар
кестрствораныдвафільмы:“На
кожны гук ёсць рэха на зямлі”
(Белвідэацэнтр, 1995) і “Другое
жыццё”(Францыя,1999).У1992
годземаэстраатрымаўзваннеза
служанага артыста Беларусі. У
2002мзапоспехінанівеасвет
ніцтва Урад Францыі прысвоіў
яму ранг рыцара Ордэна “Ака
дэмічныяпальмы”.У2012годзе
музыкант і педагог ушанаваны
ордэнам Францыска Скарыны,
аў2013мадУрадаФранцыіён
атрымаўордэн“Зазаслугіўгалі
немастацтвайлітаратуры”
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Стратэгія барацьбы Высокая 
ўзнагарода

Цэ лы рос сып каш тоў ных пяр лін

Май стар спор ту па ча ты рох ві дах ба раць бы, за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сі Ва ле ры Гле зер 
у чар го вы раз ад зна чыў юбі лей — у ко ле сва іх вы ха ван цаў, за са лод кім ста лом

Званокпатэлефоне.Бадзёры,як
заўжды,голас:“Заходзьценасалодкі
стол—адсвятуемчарговымойюбі
лей.Язноўсваіхвучняўзапрасіў,на
гэты раз дадому — прыйдуць”.—
“Як,зноўюбілей?..”—“Так,80бу
дзе.Пяцьгадоўпраляцела”.Валеры
Якаўлевіч,сяброўствамзякімгана
руся,—злікутыхмоцныхіадданых
справе людзей, на якіх па гэты час
трымаеццабеларускіспорт.Даклад
ней—барацьба.Ёнісамадбыўсяў
вялікім спорце, і выхаваў дзясяткі
майстроў спорту, шэраг чэмпіёнаў
светупавольнайікласічнайбараць
бе, самба і дзюдо. Да таго ж адзін
з мінскіх паплечнікаў Аляксандра
Мядзведзя,трохразовагаалімпійска
гачэмпіёна,патрэнерскайсправе.

Пішучы нататкі, звярнуўся да
тэкстапяцігадовайдаўнасці(“Баль

зам на трэнерскую душу” — ГР,
3.04.2014). Прывяду развагі май
стра,якінеадступаеадсваіхслоўі
прынцыпаў. Мяркуйце самі: “Таму
маястратэгіяіўбарацьбе,іўжыцці
такая: дабрыня, працавітасць, сяб
роўства…Увогулесілапавіннабыць
добраю—інакшнавоштаяна?Грош
ёйцана!Такіўсімсваімвучнямка
жу”.

…НашыдамынаЛагойскімтрак
це — па суседстве. Пры дамафоне
сустрэліся з Эляй. Унучка юбіляра,
і таксама “ў барацьбе”. Пазней, за
святочнымсталом,папрасілістарша
класніцуЭлюсказацьслоўца.“Ён—
сапраўдныдзядуля!”—трохі суме
ласядзяўчына.Алепавачахвучняў,
сяброў Майстра, якіх сабралася ў
залеягонайдвухпакаёўкічалавек20,
быловідаць:ёнітрэнерсапраўдны.

Ісябарверны.Прыйшланасустрэчу
МашаПушкіна:цяперахітэктараму
аднойпрэстыжнайкампанііпрацуе,
аў2001–2006годзезаймаласядзю
доўспартгрупеГлезера.Потыміву
чыласянаархітэктаратамжа,уБе
ларускім нацыянальным тэхнічным
універсітэце.Такштоішлаўпрафе
сію—праззалубарацьбы.Віншава
ла трэнера і АнжэлаПаімКраскоў
ская, адна з апошніх “паспяховых”
яго вучаніц: у 2014м перамагла на
этапе Кубка свету ў Маскве. І ця
перуспорце:працуетрэнерамуад
ным з мінскіхмікрараёнаў.Моцны,
уцудоўнайфізічнайформеДзмітры
Свінчук, былы спартсмен, які пра
цуеўМінскайваеннайкамендатуры,
прыйшоў на сустрэчу з сынамся
мікласнікам Андрэем: яму Валеры
Якаўлевічтаксамабыўзатрэнера.І
адусіх—удзячнасцьМайстру,цёп
лыясловы.

ЦяперВалерыЯкаўлевічне вы
ходзіць на барцоўскі дыван, нават
як трэнер. З акна кватэры відаць
галубоўня: там гаспадарыць. Маю
чы вольны час, заняўся сабой— і
скінуў кілаграмаў 10, для здароўя
на карысць. Лёгкі ў хадзе, жывы ў
размове. Ганарыцца ўнукам: Рэнат
Валееў мае дзве вышэйшыя адука
цыі,чорныпояспадзюдоісіні—па
бразільскімджыаджытсу,працуеяк
трэнер,іёнжа—ускладзевялікай
каманды, якая ладзіць ІІ Еўрапей
скіягульніўМінску.Такшто,якба
чым, жыццёвая стратэгія барацьбы
майстраВалерыяГлезерадаедобры
плён.

ІванЖдановіч

Ор дэ нам Glorіa Muncіі (Сла ва Пра цы)  
уша на ва ны кі раў нік Бе ла рус кай гра ма ды  
ў Мал до ве Юры Стат ке віч

ПрыемнуювесткумыатрымаліадсамогаЮрыя
Антонавіча: падзяліўся вялікай радасцю. Даслаў і
фотаздымкі, на якіхбачна, якПрэзідэнтМалдовы
ІгарДадонуручаенашамуземлякуОрдэн іякбе
ларус звяртаецца да яго. “У сваім слове ў адказ я
выказаўвялікуюўдзячнасцьПрэзідэнтузаягоўва
гуіпадтрымкурозныхэтнакультурныхтрадыцыйу
Малдове”,—патлумачыўнамардэнаносец.Адзна
чаныж ён “за заслугі ва ўмацаванні міжэтнічных
адносініактыўнуюдзейнасцьпазберажэннійпа
шырэннігістарычнакультурнайспадчыны”.

Часадчасуўнашайрэдакцыйнайпошцез’яўля
лісяранейневялічкіядопісыадЮрыяСтаткевіча,ды
праягосамогамыамальнепісалі—усёпрасправы
суполкі.Аздасланайурэдакцыюхарактарыстыкіда
ведаліся:родамёнзНавагрудка,тамзакончыўсярэд
нююшколу,апасля,у1979м,іпрэстыжнуюВНУў
Маскве:МВТУімяБаўмана.Паспецыяльнасці—ін
жынермеханік па пытаннях аўтаматызацыі каваль
скаштамповачнайвытворчасці, у тойжа годпана
кіраванніпачаўпрацавацьмайстрамнаКішынёўскім
трактарнымзаводзе.Зчасамстаўзменныммайстрам,
кіраўніком тэхналагічнай групыкавальскай вытвор
часціназаводзе,маебольшза20укаранёныхувы
творчасцьрацпрапаноў і2аўтарскіявынаходкі.Аз
1983гаЮрыСтаткевічбольшчымтрыгадыпраца
ваўвызваленымсакратаромкамітэтакамсамолатрак
тарнагазавода.У1988–90гадахёнужо—уапараце

гарвыканкама Кішы
нёва: курыраваў пы
танні размеркавання
жылля й цеплазабес
пячэння горада. По
тымстаўдырэктарам
навуковатэхнічнага
цэнтра Іnventator, а
з 26 ліпеня 2006 го
да — дырэктар кам
панііAgrobelsta.

ІванІванаў

НАСТАЎНІК І ВУЧНІ

Валеры Глезер і ягоныя вучні ў дзень 80-годдзя
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Маэстра Уладзімір Перлін
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