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Каліўправаслаўныххрамах
у часе набажэнстваў спяваюць
“Вечная памяць”— гэтыя вы
сокіясловынабываюцьасаблі
высэнс.БоўдалоняхВечнасці
кожны знас толькі дапарыда
часукалыхаеццаўзвычныхнам
каардынатах. А потым? Што
былоДАтаго, якпачалосяна
шаезямноежыццё,іштобудзе
ПАСЛЯ— вялікая таямніца. І
толькі жывыя ніціны Памяці
паядноўваюць нас з тымі, хто
быў да нас. Выжываючы, пра
даўжаючы эстафетуЖыцця на
Зямлі,мудрыялюдзітысячагод
дзямі выпрацоўвалі “стратэгію
і тактыку” таго, як чалавечым
родам, цэлым народам разві
вацца,пераадольвацьперашко
дынашляху.ІПамяць—адна
зтыхвечныхкаштоўнасцяў,без
якойнямабудучыніякуасобна
гачалавека,такіўрода,народа,
краіны.

Страта памяці— гэта цяж
кая хвароба. Паспрабуйце ўя
віцьтолькінахвілінку,штовы
нічоганепамятаеце.Ні з таго,
штосаміпражылі,нізтаго,што
даведаліся,чамунавучылісяад
іншых.Страчваючыгэтаевелі
зарнае,хоць інябачнаеэнерге
тычнаеполе,мыпераўтвараем
сяўнішто.

Памяць пра вайну, пра тое,
як цяжка пераадольвалі яе ў
тым ліку нашы родныя лю
дзі — гэта моцны імунітэт ад

многіх хваробаў сучаснай цы
вілізацыі.Аштотакоеімунітэт,
мяркую, добра ўсім зразумела
сёння, калі 75годдзеПерамогі
мысвяткуемсаслязамінавачах
не толькі зза падзей даўніх.
Вайна з каранавірусам — бо
як жа інакш назваць тое, што
адбываецца ў свеце: сотні ты
сяч ахвяр! — паварочвае свя
домасць нават самых зацятых
“дафеністаў” да ўсведамлення
жорсткай рэальнасці: без іму
нітэту ў гэтым свеце выжыць
надзвычай цяжка. Хібашто ва
ўмовахпоўнай ізаляцыі.Зрэш
ты,гэтаксамайбезПамяцінам
не выжыць. Магчыма, будзе
яшчэ доўжыцца нейкі час так

званае боўтанне бяспамятна
га біяарганізма паміж небам
і зямлёй— але ці ж гэта паў
накроўнае, чалавечае жыццё?
Колькі самагубстваў, суіцыдаў,
злачынстваў у свеце зза таго,
штобацькіўсілурозныхпры
чын не прывілі сваім дзецям
АСНОВЫ жыццёвай стратэгіі,
альбо страцілі яны галоўныя
веды на жыццёвай дарозе. У
“аптэчку самавыжывання” ча
лавека,намойпогляд,улюбой
краінепавінныабавязковаўва
ходзіць павага да старэйшых,
шанаванне ўсёй іерархічнай
сістэмыроду,сям’і,грамадства,
уякімжывеш,памяць,працаві
тасць, сумленнасць… Зрэшты,

што пералічваць! Хто выжы
вае—ісціныведаепадсвядома.
Хтожіхстрачвае…Штож,бу
дзем і пра такіх памятаць: каб
непаўтарацьпамылак.

Памяць пра вайну ў Бела
русі— адухоўленая, свядомая.
Гэта вялікая праца. І свяшчэн
наямісія.Ботолькіперадаўшы
нашчадкам эстафету Памяці
мыхоць якуюнадзеюмаемна
тое,што не марна ў гэты свет
прыходзілі. Паяднанне свец
кай,народнайпамяцізрэлігій
нымушанаваннемпродкаў,якія
спрыялі абароне, выжыванню,
умацаванню Бацькаўшчыны
ўпершыню ў беларускай гісто
рыіадбываеццадзякуючыМіж
народнайакцыіпамяці“Насла
ву агульнай Перамогі!”. Нашы
чытачы ведаюць з ранейшых
публікацый: яна праводзіцца
ў плыні святкавання 75годдзя
Вялікай Перамогі. Праходзіла
паўсёйБеларусі,падключаюц
цай замежныятэрыторыі.Аў
красавіку праходзяць ужо аб
ласныя этапы акцыі. Праўда,
каранавірусуносіцькарэктывы,
іянынемаюцьтакоймасавасці,
як планавалася. Аднак галоў
нае:справарухаецца.

Прыходзяцьвесткі:абласны
этап акцыі прайшоў на Мін
шчыне—убудынкуАбласной
бібліятэкіімяА.С.Пушкіна.У
кожнымраёнезпамятныхмес
цаў,воінскіхпахаванняўзагіну

лыхубаяхзнямецкафашысц
кімі захопнікамі абаронцаў, з
пахаванняў мірных жыхароў,
якія сталі ахвярамі вайны, са
браны сімвалічныя жменькі
зямлі. Капсулы дастаўлены ў
Мінск.Зчасаміхперанясуцьу
крыптуХрамапомнікаўгонар
Усіх Святых. Плануецца, што
ўрачыстаяцырымоніязакладкі
капсулпройдзеўдзень75год
дзяВялікайПерамогі.Прымаю
чыкапсулыззямлёйадваеннага
камісараМінскайвобласціІга
раТарабеша,настаяльнікмінс
кагаУсіхсвяцкагахрамаФёдар
Поўныадзначыўвобразна,што
крыпта ў храме— гэта “штаб
рэальна несмяротнага войска.
Сёння мы прымаем капсулы
сасвяшчэннайзямлёйзраёнаў
Мінскайвобласці,ігэтынеўмі
ручыполкпапаўняеццановымі
імёнамі”.

Акцыядняміўрачыстапрай
шла і ў Брэсцкай крэпасціге
роі. Усяго, паведамляецца, па
Брэсцкай вобласці налічваецца
929 месцаў воінскай славы ды
месцаў гібелі мірнага насель
ніцтва.Зусіхузятазямля,зме
шчанаўспецыяльныякапсулы,
якіячасова зберагаюццана тэ
рыторыі крэпасці: у СвятаМі
калаеўскім гарнізонным сабо
ры.Учасеакцыідаіхдадалісяй
капсулыззямлёйз24хвоінскіх
пахаванняўБрэста.

Іван Жда но віч

“Дзецьмі вайны” былі як доктар 
медыцынскіх навук з Еўпаторыі 
Мікалай Дрынеўскі, так і тры ягоныя 
браты. У вайну ж іх сям’я выжывала 
на Палессі, у лясах-балотах паблізу 
вёскі Тонеж на Гомельшчыне.

Большую частку жыцця Мікалай
Дрынеўскіпражыўукрымскімгорадзе:
займаўся навуковымі даследаваннямі
ў галіне дзіцячай курорталогіі дыфізі
ятэрапіі. Кіраваў навуковадаследчым
інстытутам,стаўпрафесарам,доктарам
навук.

Нашычытачы,пэўна,памятаюцьдва
тэксты.Першы—“Дабацькоў.Назаўсё
ды…”зпадзагалоўкам“Доктармедыцын
скіхнавукМікалайДрынеўскі,патрыярх
курортаЕўпаторыя,раптоўнапамёруМін
ску27красавіка,прыехаўшыўгосцідабе
ларускайрадні”(ГР,11.05.2018).Другі—
“Паляцелададомудуша”(ГР,31.05.2018):
пратое,штоактывістыБеларускайаўтано
мііЕўпаторыізамовіліпаніхідупастарэй
шымсябрыўмясцовымсаборыСвяціцеля
МікалаяЦудатворца.Тэкстыдаслалакі
раўніцасуполкі“Крым—Беларусь”Дзі
наШаўчэнка.Дляяе,іншыхактывістаў
суполкібалючабылотакраптоўнаразві
таццазсябрам,80яўгодкісталідляякога
апошнімсвятамнагэтымсвеце.Іёсцьзды
мак:юбіляруЕўпаторыі,удзень80год
дзя,збукетамікветак.Апразнекалькідзён
уягоспыніласясэрца.

Тады ж Дзіна Рыгораўна даслала
намнататкі земляка.Некаторыяпадра

бязнасціпрадзяцінства,вучобу,пераезд
у Еўпаторыю й далейшую дзейнасць
(тоевельміпадрабязна)занатаваўнапя
рэдадні 80годдзя самюбіляр. І нібыта
расказваепраягоіншычалавек.Натат
кі“Да80годдзяпрафесара, ганаровага
грамадзяніна Еўпаторыі Дрынеўска
гаМікалая Паўлавіча” пісаліся, пэўна,
для часопіса, прысвечанага курортало
гіі. Юбілей быў 25 красавіка 2018га,
і на той час бесперапынны працоўны
стаж палешукабеларуса быў 62 гады,
зіх52—уЕўпаторыі.Сціслапісаўён
пра родавыя карані: “Нарадзіўся, рос,
гадаваўся Мікалай Паўлавіч у глыбіні
маляўнічыхмесцаўбеларускагаПалес
ся: у вёсцы Тонеж Тураўскага (затым
Лельчыцкага)раёна,Гомельскайвоблас
ці. Тое было ўшматдзетнай сялянскай
сям’іЕвыАляксандраўныйПаўлаФё
даравічаДрынеўскіх.Выхоўвалісяўёй
чатырысваедаваенныяхлопчыкіДзміт

ры (1936 год нараджэння), Мікалай
(1938),Уладзімір(1940)іМіхаіл(люты
1941га), а таксама падлетакВасіль—
сын старэйшай сястры мамы: Марыі.
(АсамуяераскулачылідысаслаліўКот
лас.)Ібабуля,мацібацькі,таксамажыла
ўгэтайсям’і”.➔ Стар. 6
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Дачка ветэрана  
з васільковай 

зямлі
 Стар. 7

Няхай абдыме 
ўсіх Любоў!

Стар. 3

Мі на, якая  
не ўза рва ла ся

Стар. 5
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Паляшук на Еўпатарыйскім курорце

разаМ

Памяць і Вечнасць
Між на род ная ак цыя па мя ці “На сла ву агуль най Пе ра мо гі!”, якая пра во дзіц ца ў плы ні свят ка ван ня  
75-год дзя Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, пра хо дзіць у аб лас ных га ра дах Бе ла ру сі

Мікалай Дрынеўскі. 80-годдзе.

Капсулы з зямлёй будуць змешчаны ў крыпце  
Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых



2 Голас Радзімы  пятніца, 24 красавіка, 2020 

су бот нік — свя тая спра ва
УчасерабочайпаездкіўБабруйскАляксандр

Лукашэнка сказаўжурналістам, адказваючына
іх пытанне, што не бачыць падстаў для пера
нясення традыцыйнага, штогадовага рэспублі
канскагасуботніка.Логікапростая:людзіжусё
роўнапрацуюцьупятніцу,ікаліяныпрыйдуць
напрацуўсуботу,гэтанінаштонепаўплывае.
“Каліяпрымаўтакоерашэнне,тобыўадназнач
на за суботнік.Папершае, той, хто працуе,—
яны адпрацуюць,— прадоўжыў Прэзідэнт.—
Мы,чыноўнікі,сваезаробкітаксамапералічым
уфондгэтагасуботніка.Святаясправа”.Грошы
потымпойдуцьнабудаўніцтвадзіцячыхлагераў,
санаторыяў, 75годдзе Перамогі. На медыцыну
янынебудуцьпералічвацца,бо,пасловахПрэ
зідэнта,натыяпатрэбыхопіцьсродкаўізіншых
крыніц.

ТрадыцыйнаўгадавінуаварыінаЧарнобыль
скайАЭСАляксандрЛукашэнкапрыязджаеўпа
цярпелыяраёны:напоўдзенькраіны.Такбудзей
сёлета,тамуіўсуботнікуёнпаўдзельнічаеўтым
рэгіёне.Магчыма,гэтабудзепасадкалесу.

льня ное па лат но  
як сро дак аба ро ны

На стужцыБелТА23 красавіка з’явілася па
ведамленне,штоўЯпоніімедыцынскіямасківы
пускаюцьзаршанскагалёну.АмбасадарБеларусі
ўЯпонііРусланЕсінадзначыў:нетакдаўноўТо
кіа быў адкрытымагазін вырабаў з беларускага
лёну:“ЯпонскіяпартнёрыАршанскагальнокам
бінатападключылісядавырашэннягалоўнайза

дачы—захаванняздароўянасельніцтва.Беларус
кая льняная тканіна ўжываецца для вырабу там
ахоўныхмасак,якіякарыстаюццапопытамужы
хароўТокіадыіншыхгарадоў”.

Пе ра жы вём!
На23красавікаўБеларусіачунялі,былівы

пісаныя са стацыянараў 938 пацыентаў, у якіх
ранейбыўпацверджаныдыягназCOVІD19.Пра
тое паведамілі БЕЛТА ў прэсслужбеМіністэр
ства аховы здароўя. Каб ацаніць дынаміку пра
цэсу,заўважым:зарэгістраваныя8022чалавекіз
станоўчымтэстамнагэтывірус.Усягоправедзена
122543тэсты.Заўвесьперыядпашырэнняінфек
цыінатэрыторыіБеларусіпамерлі60пацыентаў
зшэрагамхранічных захворванняў з выяўленай
каранавіруснайінфекцыяй.

Анапярэдадні“вялікіхвыхадны”(боўкраіне
на9ыдзеньВялікаднязаўсёдыцяперсвяткуюць
Радаўніцу,ігэта—выхадныдзень)Міністэрства
аховы здароўя заклікала беларусаў заставацца
дома, не наведвацьмогілкі.Пра тое, у прыват
насці,казаланамесніцаначальнікааддзелагігіе
ны,эпідэміялогіідыпрафілактыкіМінздраваІна
КарабанучасестрыманаYouTubeканалеНацы
янальнагапрэсцэнтра.“Кожнычалавекневедае,
інфікаваныёнціне,—патлумачылапазіцыюІна
Карабан.— Разам з тым некаторыя збіраюцца
ехацьдапажылыхбацькоў.Тамуўчарговыраз
Міністэрства аховы здароўя заклікаелюдзейна
вялікія выхадныя застацца дома, не наведваць
могілкі: каб максімальна паменшыць магчы
масць інфікаваннянавакольных”.Могілкіжна
ведацьможнаіўіншычас,аўдадзенайсітуацыі,
раіцьспецыяліст,упрынцыпелепшабмежаваць
сваекантакты,упершуючаргузпажылымібаць
камі.

кола дзён
са сТУжкі навін

Падрыхтаваў Іван Ждановіч 
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ПланЕТа люДзЕй

Традыцыйнае льняное палатно

Розныя мовы. Адзін Сусвет
За кан чэн не на тат каў пра лю таў скую су стрэ чу ў мін скай кні гар ні “Друж ба”

Рэальныя кантакты. Адкрытыя
дзяржаўныя межы. Госці з розных
краін. Крыху больш за два месяцы
прайшло—аякшматперамянілася!
Тады,напачаткулютага,неўсе,мо
жа,упоўнаймерыўсведамлялі:якжа
гэта здорава — зносіцца без масак.
Бачыцьжывыя—невіртуальныя—
усмешкі. Не трымаць сацыяльную
дыстанцыю,безусялякіхасцярогпа

ціскаць гарачую руку чалавека з ін
шайкраіны…

Каранавірус, акрамя ўсяго інша
га, прывучае нас цаніць Жыццё. І
туюсамуювялікуюўсвеце“раскошу
чалавечых зносін”, пра якую пісаў
Антуан дэСэнт Экзюперы. І як жа
сугучна каранавіруснаму часу, дарэ
чы, з’яўляюцца да
нас вось такія муд
рыясловыпісьменні
кавандроўніка з яго
неверагодна шмат
слойнай, містычнай
па змесце “Цытадэ
лі”:“Хтозабываецца
пра тое, што нашае
царства—гэтакара
бельпасяродбязмеж
нага мора, той асу
джаны на пагібель.
Ёнубачыць,якхвалі
змятуць усе дурна
ватыя гульні разам
з караблём”. Падзеі
сённяшнія— гэта ж
іёсцьбушаваннемо
раўвелізарных,неаб
дымных: і нябачнага
простымвокамвіруснагамікрасвету,
і нашых выстрашаных інфавірусны
міцунаміэмоцый.Якніколіважнаў
штармавуюпарубыцьнамусімразам,
усведамляючы:хоцьмовыўнасроз
ныя,аднакжаўсемы—нааднымка
рабліЗямлі,уаднымСусвецеакіяне.

кі та бы: па слан ні з мі ну ла га
У тэкстах “Разнамоўе сяброў у

кнігарні Дружба ” (ГР, 26.02.2020)
ды “Разнамоўе цёплае, сяброўскае”
(ГР, 12.03.2020) пра духоўнае адзін
стватворцаўзрозныхкраінішлараз
мова.Упрацягяе звернемсядапра
мовы Зарыны Канапацкай, дацэнткі
кафедры гісторыі Беларусі ды сла
вянскіх народаў гістфака Беларуска
гадзяржпедуніверсітэтаімяМаксіма
Танка. Зарына Ібрагімаўна ў 2005м
абараніла кандыдацкую “Татары на
Беларусідыіхкультура.XІV—XVІІ
стагоддзі”.Сённяўнашайкраіне,па
водлеяесловаў,жывекаля7тысячта
тараў,ізкожнымперапісамтаяколь
касць скарачаецца. Прычым працэс

гэтыне спыніць.Беларускія татары,
якіяпасялілісяўВялікімКняствеЛі
тоўскімяшчэўканцыXІVстагоддзя,
у 2017м адзначалі 620годдзе “ўбе
ларусаўлення”сваіхпродкаў.Татары
наБеларусівызнаюцьіслам,збераглі
сваюўнікальнуюкультуру,традыцыі.

ЗарынаКанапацкаязвярнулаўва
гу:менавітабеларускія татары заха
валістарабеларускуюмову,ствараю
чырукапісыарабскайвяззю—алена
мовах славянскіх.Як тое адбылося?
“У XVІ стагоддзі з’явіліся першыя
кітабы (кнігі) на беларускаймове, а
ўXVІІ–XVІІІстагоддзяхз’яўляюцца
яныўперакладахнабеларускаполь
скуюмову,—патлумачыласпадары
няЗарына.—ТадыжуРэчыПаспа
літайбылітакіягістарычныяўмовы:
ішла няўхільная паланізацыя бела
рускіхземляў.Іперакладытатарскіх
кітабаўтаксамаўзнікаліназмешаных
мовах.Татарскіяперапісчыкі запіса
лі, захавалі на старонках кніг тую
ўнікальнуюмовуXVІстагоддзя.Для
тагоўвяліўарабскуювязьтрыновыя
значкі, якімі пазначалі характэрныя
для беларускаймовы гукі: чытаючы
пераклады,мыйсённячуемтуюўні
кальнуюмову,можамуяеўслухацца”.
Восьякіяфенаменальныяпасланніў
часе атрымаліся на памежжы дзвюх
моўныхтрадыцый—дзякуючытаму,
штобеларускаяйтатарскаякультуры
ўступіліўплённытворчыдыялог.

Невялічкае адступленне. Чыта
ючы публіцыстыку Аляксея Талсто
га,зцікавасцюдаведаўся,штоаўтар
знакамітага рамана “Пётр І” дышэ
рагу іншых вядомых твораў спасці
гаўглыбінірускайнароднаймовы…

з судовых актаў ХVІІ
стагоддзя! Вось як
пра тое ў арыгінале:
“Этирозыскныеактызаписы
вались дьяками, которые старались
записатьвнаиболеесжатойикрасоч
ной форме наиболее точно рассказ
пытаемого. Не преследуя никаких
“литературных” задач, премудрые
дьякитвориливысокуюсловесность.
Вихзаписях—алмазылитературной
русскойречи.Вих записях—ключ
к трансформации народной речи в
литературу”(“Чистотарусскогоязы
ка”, 1924). Як гэта й для беларусаў,
амальпразстогадоў,актуальна:шу
кацьсваемоўныяалмазы.Уводзіцьіх
ва ўжытак, пераадольваючы спуста
шальныятэндэнцыімашынныхпера
кладаў тэкстаў, засілле запазычанас
цяўзіншыхмоваў.

Цяпер, удакладніла для гасцей
сустрэчыЗарына Ібрагімаўна, убіб
ліятэках Беларусі зберагаюцца тыя
ўнікальныя зборнікі. А з мінулагод
няга лістапада ў Нацыянальнай біб

ліятэцыправодзяццасемінарыпаіх:
вывучэнне кітабаў. Праўда, нячаста.
(Ісітуацыязкаранавірусам,пэўнаж,
таму не спрыяе.) Ды ўсё ж, лічыць
даследчыца татарскай культуры на
Беларусі, гэта знакавая падзея: што
мыможамдакрануццадавосьтакой
унікальнай спадчыны. Цяпер шмат
кітабаў, розных іх відаў, у выглядзе
рукапісных зборнікаў зберагаюццаў
прыватных калекцыях. І пакульшто
яныдалёканеўсеўлічаныя.Ановыя
тэхналогііадкрываюцьмагчымасціда
папаўненняфондаўбібліятэквысака
якаснымікопіямікаштоўныхкніг.

Бе ла рус кія вест кі з ка зах ста на 
Улікугасцейнасустрэчыўкнігар

ні“Дружба”(5лютага)былайгосцяз
Алматы,нашасупляменніцаСвятла
на Ананьева: літаратуразнаўца, кан
дыдат філалагічных навук, дацэнт.
ПраяеповязізБеларуссюмыраней
пісалі: (“Добры бераг дзяцінства”—
ГР,18.11.2010).СвятланаВіктараўна
загадваеаддзеламаналітыкій знеш
ніх літаратурных сувязяў Інстытута
літаратурыймастацтва імяМухтара
АуэзаваМіністэрстваадукацыійна
вукіКазахстана.

На сустрэчы казахстанская гос
ця не выступала.Пасля імпрэзымы
цёпла павіталіся, сфатаграфаваліся
разам,згадаліранейшыякантакты.А
штоновагаўжыццібеларусаўАлма
ты? Спадарыня Святлана ў актывіс
тахдыяспары,казалапрасвяткаванне
25годдзяАсамблеінародаКазахста
на, якое ініцыяваў першыПрэзідэнт
Нурсултан Назарбаеў. Ён жа пара
нейшамуіўзначальваеАНК.Мызга

далі,штоўраджэнецвёскіМар
хачоўшчыны, зпад Стоўбцаў,
ПавелАтрушкевіч (тады рэктар
Казахскай дзяржаўнай архітэк
турнабудаўнічай акадэмі) быў,
як кажуць, праваю рукой Нур
султанаАбішавіча ў справах па
стварэнніАНК.Ідзякуючыямуў
цэнтрыНурСултанаёсцьвуліца
ўраджэнцаНясвіжа, даследчыка
этнаграфіі й культуры казахаў

АдольфаЯнушкевіча.
Мяркую, пра

іх абодвух напі
шуць супляменнікі,
бо да свята задума
на серыя публікацый
“Асамблея народа Ка
захстана ў маім лёсе”.
А Святлана Віктараўна
ў складзе праўлення “На
цыянальнага культурнага
цэнтра Беларусь ” (Алма
ты), які паранейшаму ўзна
чальваеЛеанідПіталенка.То
можайкнігузробяцьтамбела

русы?“Пэўна,такібудзе,—падзялі
ласяразвагамісуразмоўца.—УДоме
дружбыАлматы(яныёсцьваўсіхаб
ласных цэнтрах Казахстана) ствара
еццамузейАНК. Імытудысваеўсе
навуковыя манаграфіі перададзім. У
нашым інстытуце выходзілі кнігі пра
казахстанскабеларускае літаратурнае
супрацоўніцтва.У2008м—“Міжна
родныякантактыказахскайлітаратуры
ўперыяднезалежнасці”.Потымяшчэ
дзве:“Беларусьумаімлёсе”дынаша
сумесная з Аляксандрам Карлюкеві
чам “Творчасць ёсць воля. Казахска
беларускаелітаратурнаесупрацоўніц
тва”.Такштоёсцьчымганарыцца”.

Мы дамовіліся са Святланай
Ананьевай прадоўжыць супрацу. І
адзін тэкст яна ўжо даслала. Будзем
рыхтавацьдадруку.

Іван Ждановіч

Зарына Канапацкая вывучае 
культуру татараў у Беларусі

Святлана Ананьева (злева), 
Іван Ждановіч і казахстанская 

пісьменніца Уміт Тажкен  
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Бе ла русь, пе ра адоль ва ю чы хва лю  
за хвор ва нняў на ка ра на ві рус,  
ад чу вае пад трым ку сяб роў —  
і са ма ім да па ма гае пе ра жыць  
ня прос тую па ру 

Пра ўсе дабрачынныя акцыі, сяб
роўскіякантактыйнераскажаш.Аднак
ёсць—знакавыя.Скажам,яшчэнапры
канцы студзеня Беларусь накіравала
20 тон гуманітарнай дапамогі ў Кітай.
Ваенны самалёт ІЛ76 МД вылецеў у
ПекінзаэрадромаМачулішчы.Абтым
распарадзіўся напярэдадні Прэзідэнт
Аляксандр Лукашэнка. Груз, адзначаў
МіністраховыздароўяУладзімірКара
нік,фармаваўсяўадпаведнасці з запы
тамкітайскагабоку:антыбіётыкі,срод
кідлядэзінфекцыі,ахоўныясродкідля
медперсаналу,сродкіабеззаражанняпа
ветра.

Аддай—івернеццатабе…Цінепра
тоекажуцьмудрыялюдзі!Такіўсітуа
цыізкаранавірусам:ужоКітайдапама
гаеБеларусі.Якзудзячнасцюадзначыў
АмбасадарКНРуБеларусіЦуйЦымін,
у перыяд эпідэміі ў Кітаі COVІD19
Беларусь аказала вялікую маральную
й матэрыяльную падтрымку яго краі
не—іўПаднябеснайпратоепамята

юць.Кітайскіякампаніі,штопрацуюць
у Беларусі, удзельнічаюць у мерапры
емствах бязвыплатнага прадастаўлен
ня медвырабаў беларускаму боку: па
стане на 15 красавіка дапамога склала
каля$1,64млн.Многіяклопатыўзяла
насябекампаніяChіnaMerchantsGroup.
ГрузпрыбыўуБеларусь17красавіка.

І простыя людскія кантакты да
магаюць змагацца з COVІD19. Мы

з жонкай былі на аздараўленні ў
медыцынскіх цэнтрах Аюрведы ў ін
дыйскім штаце Керала. Пазнаёміліся
зменеджарамДжонам(JohnLukose),з
якімпадтрымліваемсувязі.ІнаВялік
дзень па вайберы ён даслаў рэкамен
дацыі пад назвай “Бывай, каранаві
рус!”: якпростымі сродкаміпавысіць
імунітэт, супрацьстаяць захворванню,
аблегчыць працяканне хваробы. Яны

выкарыстоўваюцца ў адным са шпі
таляў горада Трывандрума, дзе Джон
цяпер працуе. Рэкамендавана ўжы
ванневітамінаўСдыЕ.Вартаз10да
11 гадзін раніцы прыняць сонечную
ванну (15–20 мінут), з’ядаць 1 яйка.
Што б ні рабілі — мець адпачынак
7–8мінутштогадзінна.Важнапіцьпа
1,5літрацёплайвадыштодня.Іежапа
віннабыцьцёплаю,нехалоднай.“Гэ
та мы робім ушпіталі,— удакладняе
Джон.—Іраскажыцеўсім,каму змо
жаце:PHкаранавіруса вар’іруецца ад
5,5да8,5.Кабямусупрацьстаяць,па
жаданаўжывацьуежупрадуктызPH,
якія перавышаюць узровень PH кара
навіруса.Некаторыязіх:лімон,лайм,
авакада, часнок, манга, мандарыны,
ананас,апельсін,чайзкуркумы”.Зпе
раліку выдзелім дзьмухавец (одуван
чик),даступныўсімўвясновуюпару.

Сімптомы COVІD19, на якіх зася
роджваюць увагу спецыялісты з Тры
вандрума: сверб, сухасць у горле, сухі
кашаль, пакашліванне, высокая тэмпе
ратурацела.Яшчэ—абцяжаранаеды
ханне,галавакружэнне.Важныясімпто
мы: страта нюху (не адчуваюцца пахі)
дысмаку(неадчуваеццасмакежы).Ка
лізаўважыцетакое—трэбахутчэйвы
піцьцёплуювадузлімонам.

Дзякуем,Джон!Дзякуемусім,хтоў
няпростуюпаруразамзнамі.

Іван Ждановіч 

Я тэлефанавала ў Віцебск,
каб павіншаваць з гэтым днём
бацькоўАлегаАрцем’ева, кас
манаўтазбеларускіміродавымі
каранямі. Герман Аляксеевіч і
ВольгаМікалаеўна летась вет
ліва сустракалі мяне ў сябе ў
гасцях. Шмат расказвалі пра
космас і пра сынакасманаўта,
ГерояРасіі(“ЗДруішляхнаБай
канур”,ГР,12.04.2019).Нагэты
разГерманАляксеевічпатэле
фоне падзяліўся радасцю: сын
Алег нядаўна стаў дэпутатам
Маскоўскай гарадской думы,
і цяпер людзі да яго ўжо звяр
таюцца па дапамогу са сваімі
праблемамі. Вольга Мікалаеў
напатлумачыла,штогэтахоць
і новая для касманаўта справа,
алеўягонайзвычцы:ёнзаўсёды
адгукаеццаначужыяпросьбы,
умеедапамагацьіншым.

СамогажАлегаАрцем’ева,
нашага “зорнага” супляменні
ка, можна было пабачыць 12
красавіка ў прамым эфіры на
Інстаграмканале Раскосмаса.
Ёнадказваўнапытаннішматлі
кайаўдыторыізрозныхмесцаў
свету: інтэрнэт дае такую маг
чымасць.Відэазапіспадзеікас
манаўтразмясціўусваімблогу
http://artemjew.ru.Тамжаможна
знайсці таксама відэа прамога
эфіру з Алегам Арцем’евым у
Маскоўскім дзяржаўным тэх
нічным універсітэце імя М. Э.
Баўмана:менавітагэтуюВНУён
закончыўсампаспецыяльнасці
“Тэхніка й фізіка нізкіх тэмпе
ратур”. Сустрэча са студэнтамі
ўніверсітэта была запісана 16
красавіка2020года.Уходзеяе
АлегАрцем’еўпрызнаўся,што
марыў пасля ўніверсітэта не
проста патрапіць у космас, але
менавітаўадкрытыкосмас.Ён
найбольшцікавыйрызыкоўны,

тамуўсекасманаўтытуды імк
нуцца.Па словахАлегаГерма
навіча,тыя,хтошматлятаў,але
не быў у адкрытым космасе,
вельмі пра тое шкадуюць. На
гадаем, што сам Алег Арцем’
еўучаседвухпалётаў(у2014і
2018гады)трыразывыходзіўу
адкрытыкосмас.Агульнаяпра
цягласцьягоработтамсклала20
гадзін20мінут.

Алег Арцем’еў прызнаў
ся: пабачыць Зямлю з космасу
вельмізахапляльна.Паслятаго

з’яўляеццаадчуванне,штозля
таўтудынездарма.Напытанне,
якпалётыўплываюцьнадалей
шае светаўспрыманне, адказаў
вядомымвыслоўем,штоўкос
мас ляцяць грамадзяне розных
краін,авяртаюццаадтультоль
кіжыхарыаднойпланетыЗям
ля.Тамунасваёйпланецеварта
жыцьмірнаіцаніцьяе.

На думку Алега Германа
віча, космас — гэта будучыня
Зямлі. Можа здарыцца такое,
штолюдзямзахочаццаціпрый

дзецца пакінуць планету. Вось
і сённяшняя сітуацыя з кара
навірусамнаводзіцьнекаторых
натакіядумкі.Тамуважнавы
находзіць новыя магчымасці
існавання за межамі Зямлі. На
думкукасманаўта,вартабылоб
прыдумацьновыяпрыборы,на
прыклад,такія,якіябпадтрым
лівалі “штучную гравітацыю”
абостваралі“ўласнаемагнітнае
поле”, якое б абараняла ад ра
дыяцыйных выпраменьванняў.
Паколькі выступаў касманаўт
перад моладдзю, схільнай да
вынаходніцтваў, томожна спа
дзявацца,штословыяготрапілі
надобруюглебу.

Ган на Ла гун

Ад рэ дак цыі. 19 краса
віка на сваім сайце http://
artemjew.ru/2020/04/19/happy
easter2020/АлегАрцем’еўпа
віншаваўсяброўсасветлымВе
лікодным святам. Згадаў: “Два
гадытаму(8красавіка2018)мы
зАнтонамШкаплеравым(так
сама с беларускімі родавымі
каранямі!—Рэд.)адзначалігэ
таесвятанаМіжнароднайкас

мічнай станцыі.Длямяне гэта
быўдругікасмічныпалёт,адля
Антона—трэці.Тадымыпра
вялісеансвідэасувязісасваімі
сем’ямідысябрамі, елі трады
цыйную Велікодную ежу: да
машнія кулічы й фарбаваныя
яйкі, адпраўленыя пасылкай
з Зямлі. З нашымі блізкімі ў
той дзень былі ігумен Іoў (Та
лац),настаяльнікПатрыяршага
падворка храма Праабражэння
Гасподняга ў Зорным гарадку
ды пеўчыя ТроіцаСергіевай
Лаўры,якіявыканаліўрачысты
Велікодныхваласпеў.Сёння,ва
ўмовахсамаізаляцыі,неваўсіх
ёсць магчымасць адзначыць
гэты Вялікае свята са сваёй
сям’ёй.Аленевартаадчайвац
ца:выможацесабеўявіць,што
знаходзіцеся ў касмічнай ка
мандзіроўцы ды правесці гэты
дзень з роднымі ў рэжыме ан
лайн,якмыдвагадытаму.

Яшчэразвіншуювассасвя
там святаў! Жадаю вам міру,
дабра,шчасцяйздароўя! Іхай
СусветнаяЛюбоўвозьмеўсвае
абдымківасіўсіхродных!”

кола дзён
рыТМ жыц ця

Няхай абдыме ўсіх Любоў!
12 кра са ві ка ва ўсім све це ад зна ча ец ца Дзень кас ма на ўты кі.  

А ска фанд ры ця пер мы ба чым амаль што дзень: у тэ ле рэ парт ажах,  
дзе ўра чы пра цу юць у ад кры тым ка ра на ві рус ным мік ра кос ма се.

рУка ДаПаМоГі

Бы вай, ка ра на ві рус!

Касманаўт Алег Арцем’еў працуе ў адкрытым космасе

Велікодны стол на Міжнароднай касмічнай станцыі
Касманаўты Алег Арцем’еў і Антон Шкаплераў.  

Вялікдзень на арбіце, 2018 год.

Алег Арцем’еў
Б

ЕЛ
ТА

У Беларусі на аэрадроме Мачулішчы прымаюць гуманітарны груз з Кітая
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Дзяўчынка па імені Таня
ДзЕці вайны

вахта памяці

Уша ну юць па мяць Ге роя

ініцыятыва сяброў 
Беларускага зямляцтва 
на Браншчыне па 
ўшанаванні памяці 
Джурахана Усманава 
знайшла падтрымку ў 
Гомельскім аблвыканкаме

Мяркую, чытачы памята
юць мінулагодні тэкст “Подз
вігнаправымберазеСажа”(ГР,
11.10.2019). Мікалай Голасаў,
кіраўнік Беларускага зямляц
тва на Браншчыне, расказаў
уімпрароднуювёскуХамінка,
што ў Лоеўскім раёне Гомель
шчыны. Што там памятаюць
пра подзвіг узбека Джурахана
Усманава, здзейснены ім пры
вызваленніБеларусіадворагаў
восенню1943года.УХамінцы
ёсцьвуліцаУсманава—угонар
ГерояСавецкагаСаюза,кавале

ра ордэнаў Айчыннай вайны І
ступені, Чырвонай Зоркі. “Ма
ладыхлопецзУзбекістанапра
явіў гераізм пры фарсіраванні
СажалявёскіКарпаўкі, затры
кіламетры ад Хамінкі,— напі
саўМікалайІванавіч.—Архіў
ныя дакументы сведчаць, што
29 верасня 1943 года ўночы
невялікаягрупасмельчакоўпад
камандаваннем старшага сяр
жантаУсманавазаняламаленькі
плацдармнаправымберазеракі.
Надосвіткуфашыстыіхвыяві
лі,спрабавалізнішчыць.Больш
за 30 нападаў адбіла група,
ужывыхзасталося9байцоў,але
яныне адступілі.Калі чарговы
бой заціхаў, яны збіралі патро
ны,гранаты.Параненыхбайцоў
выносілі з поля бою на руках.
Адбіваліся дападыходупадма
цавання. Загад быў выкананы!
За праяўлены гераізм Указам
ПрэзідыумаВярхоўнагаСавета
СССРад15.01.1944годаДжура
хануУсманавубылопрысвоена
званне Героя Савецкага Саюза.
Натойчасямубыло20гадоў”.

Потым Джурахан Усманаў
удзельнічаў у іншых баях, вы
зваляючы беларускае Палессе.
У канцы 44га быў цяжка па
ранены, адпраўленыўшпіталь
уТашкент.Іўжотам14лютага

1945годапамёрадран.Апаха
ваны Герой у родным кішлаку
СаватХавастскага раёна,Сыр
дар’інскайвобласці.

Мікалай Голасаў у публіка
цыі выказаў меркаванне, што
“былобхорашайправільнада
75годдзя Вялікай Перамогі ў
Хамінцы ўсталяваць мемары
яльнуюпліту,цідошкуляабе
ліска—угонарГерояСавецка
гаСаюзаДжураханаУсманава.
Пратакуюініцыятывумыпра
інфармавалі саветніка Амбаса
ды Узбекістана ў Беларусі Да
ніяраАбідава.СамжаМікалай
Голасаў, калі быў сёлета ў Го
мелі, сустракаўсязнамеснікам
старшыні аблвыканкама Ула
дзімірам Прывалавым — пра
тоейнапісаўнасайцесуполкіў
інтэрнэцепадзагалоўкам“Уве
ковечим память ГерояД.Усма
нова!”.Прапановапаадкрыцці
ўХамінцымемарыяльнайдош
кі знайшла падтрымку, супра
цоўнікам Лоеўскага райвыкан
кама было дадзена даручэнне
падключыцца да высакароднай
справы. “Намесніца старшыні
Лоеўскага райвыканкама На
талля Каурава ў тэлефоннай
размове актыўна падтрымала
ідэюземлякоў,абяцалавыехаць
увёскуХамінку,кабнамесцы

вызначыццазаб’ёмампрацы,—
паведамляе Мікалай Голасаў.
Паводлеяеслоў,раёнапошнім
часамадкрыўдзвемемарыяль
ныя дошкі, да 75годдзя Пе
рамогі стараецца ўвекавечыць
памяць байцоў, якія вызвалялі
Лоеўшчыну. Наталля Каурава
падкрэсліла,штоёйасабістаці
кавыпраект:яебабуляродамз
вёскіХамінкі,зяеаповедаўве
даепражорсткіябаі,штобыліў
вайнуўтымрэгіёне”.

На сайце Беларускага зям
ляцтванаБраншчынезмешчаны
таксамайверш“Джурахан”га

мяльчанкі Валянціны Карнаву
шанкі—якводгукнаранейшую
публікацыю ў “Голасе Радзі
мы”. З тэксту вынікае: родзічы
Валянціны—з тыхжамесцаў
Лоеўшчыны. Прычым у вай
ну яе цётка наступіла на міну
дысталакалекаю,“Аўцётачкі
Надзеі на вачах/ Двух сыноч
каў паднялі фашысты на шты
ках”. У 1943м, калі наступалі
савецкіявойскі,“Пераправаце
разСожуКарпаўцыбыла,/Дык
вось, людзечкі: гарэла тут зям
ля./ Нібы свечка, загарэлася й
царква,/Хаты, гумны былі зні
шчаныдатла”.Далейапісваецца
подзвігбайцоўпадкіраўніцтвам
узбекскагахлопца,ягогібельад
ран: “На радзіме, у кішлаку ён
пахаваны./Памятае й Беларусь
праДжурахана”.

З апошняга паведамлення
ў рэдакцыю Мікалая Голасава:
“Наталля Каурава паведаміла:
зроблены дзве мемарыяльныя
дошкі з пластыка, памерам
40 на 60 сантыметраў. Прыма
цуюць іх на сценах дамоў па
вуліцы Усманава. Дату іх ура
чыстага ў Хамінцы адкрыцця,
мяркую, зза каранавіруса пе
ранясуць.Алегалоўнае:памяць
Героябудзесёлетаўшанаваная”.

Іван Іва наў

Пра цяГ Тэ Мы

Жыццё падарыла мнешмат сустрэч
зцікавымілюдзьмі,бопрацуюякульт
арганізатарам у Рэспубліканскім сана
торыі“Вяжуці”:гэтаМаладзечанскіра
ёнМіншчыны.Да нас на аздараўленне
прыязджаюць госці з усёй Беларусі, у
асноўнымпенсіянеры,ветэранывайный
працы.Заплячымабадайштокожнагаз
іх—няпростаежыццё:нібытапакнігах,
можнавывучацьгісторыюБацькаўшчы
ны.Іўмянеёсцьтакаявыдатнаямагчы
масць. Імкнуся, калі ёсць на тое згода,
знаёміцца з ветэранамі бліжэй, выслу
хоўваць іхжыццёвыя гісторыі, чытаць,
нібыаповесці,розныялёсылюдскія.

Адна з маіх добрых знаёмых —
88гадоваяАнтанінаНовікава(удзявоц
твеКасмачова),цяпержыхаркаМінска.
Маленькая, далікатная жанчына (ба
булькайяейназвацьнельга)распавяла
мне пра сябе, ваеннае дзяцінства. Яна
добра памятае пару, калі лютавалі фа
шысты на беларускай зямлі. Усё менш
цяпер сведак тых страшных гадоў, а
ўспаміныдалёканеўсіхзапісаныя.Ра
нейжа,ведаем,большувагінадавалася
героям,франтавікамціпартызанам,ар
дэнаносцам—недзецямвайны.Амая
старэйшаясяброўказтакіх.Іўспаміны
яе—гэтанетолькіфакты,алейдухве
капомных гадоў,жывыя пачуцці, пера
жыванні.

Нарадзілася 24 жніўня 1932 года ў
Магілёве. У сям’і было сямёра дзяцей.
Датагожу1939мнесталабацькі:па
мёрпасляранення.Каліпачаласявайна,
прызваліўарміюстарэйшагабратаВа
сіля.ДыкалінемцызахапіліМагілёў,то
ёнтайкомвярнуўсядадому:выжыўуба
ях,аяговайсковаячасткабыларазбіта.
Гітлераўцыўстанавіліўгорадзежорсткі
акупацыйнырэжым.Васільжапразне
каторычасустанавіўсувязізгрупайдэ

сантнікаў, засланых партызаніць у тыл
ворагазМасквы.

“У1942годзеданаспачалізаходзіць
партызаны,—расказалаАнтанінаІгна
цеўна.—Давалірозныязаданні.Бывала,
трэбабылопадлічыць,колькіэшалонаў
праходзіцьпразстанцыюзасуткі,уякім
кірункуідуць,якаянаіхтэхніка,колькі
платформаў,вагонаўзсалдатамі,штовя
зуць”.Аметраўза200аддомаКасмачо
выхбыўваеннышпіталь,даякогаўпар
тызанаўтаксамабыўінтарэс.(Магчыма,
тут ідзе гаворка пра адзін з працоўных
лагераў Магілёва: такія ствараліся СС
для абслугоўвання сваіх падраздзялен
няў на сваёй тэрыторыі. У лагеры для
паднявольнайпрацынакіроўвалісямай
стравыя людзі: як з цывільных, так і з
ваеннапалонных. — Рэд.) І 10гадовай
Таніперадаручалінекаторыяпасільныя
заданні: на дзіця ж менш за ўсё магло
ўпасціпадазрэнне.Янавельміасцярож
на, каб не ўбачылі немцы, падпаўзала
паддрот,назірала,дзеякіпатрульстаіць,
калізменьваеццаварта.Праўсёрасказ

валадома,потымсабраныязвесткіпраз
сувязныхперадавалісяпартызанам.

Аднойчыноччупартызаны,пераапра
нутыя ў нямецкую форму, пад’ехалі на
машыне,забіліварту,вызваліліваеннапа
лонных.Немцыпотымшукаліпартызан,
ідомКасмачовыхнеабышлі:“Памятаю,
мамастаялаўдвары,даяепадышоўне
мец,наставіўпісталет,адваіншыякапа
лісядомаўкуфры.Япадбегладамамы,
абнялаяе.Немцынічоганезнайшлі,але
застрэліліпрывязанагасабаку”.

Празнекаторычаспрыбегласуседка
ТамараАбрамовіч,якаяпрацавалаўнем
цаўперакладчыцай.Падслухаларазмову,
штонемцыпавінныўсёжзабрацьсям’ю
Касмачова,кінулахуценька:“Ратуйцеся,
якмагахутчэй!”Учымбылі—такізбег
ліўсе:маціздзецьмі.Анічоганеўзяўшы
зсабой,кабнемцынезападозрылі.Брат
Васільсышоўпотымудэсантнуюгрупу,
а маці з малодшымі начамі прабіраліся
(іх вяла нейкая Шура) у кірунку вёскі
Варатыншчына— туды, дзе была пар
тызанская зона.Зімуперажыліўвёсцы
Панізоў.(Абедзьвевёскі—пасуседстве
ўМагілёўскім раёне.—Рэд.) А летам
жыліўзямлянцы,наверсеякой,згадвае
субяседніца,раслаелка.

Цяжкі, страшны быў час. Кожны
дзень мог стаць апошнім. Людзі ж на
акупаваных тэрыторыях былі зусім
безабаронныя. Пытаю: ці ведала тады
дзяўчынкаТаня,штоздзяйсняеподзвіг,
дапамагаючыпартызанам?Антаніна Іг
нацеўнакажа,штойнедумалапратое.У
дзяцінствежяна,удакладняе,быласта
ранная ды адказная, імкнулася выкон
вацьдаручэнністарэйшых.

І была яшчэ адна гісторыя. Пра тое
празшматгадоўпісалагазета“Вечерний
Могилев”узаметцы“Выратаваннемаба
вязаныТані”.ВіктарГерасімаўпадзяка

ваўКасмачовуТанюзавыратаванне.Ён
напісаў, яку1944 годзеў вёскуХонава
Магілёўскай вобласці наляцелі карнікі:
жыхароўвёскісагналінарасстрэл.(Вёскі
ВялікаеіМалоеХонава—уМагілёўскім
раёне.—Рэд.)Безабаронныялюдзістая
ліпадкулямётамі,чакалікаманды.Калі
жпад’ехаўнейкічын,тодаягоўногікі
нуласядзяўчынкагадоў1213,Касмачова
Таня.Янапанямецкунештаказалаяму,
даказвала. Ён паслухаў, паляпаў дзяў
чынкупаплячы—іадмяніўрасстрэл.

Ці быў гэта подзвіг? Мяркую, што
так. Ва ўсялякім разе, людзі засталіся
жывыя,адзяўчынкапавяласябенадзвы
чайсмела,самаахвярна.Можанемцый
хацелітолькізапалохацьлюдзей?Дыне
вядомаж,якмогадрэагавацьнапросьбы
“чын”утойсітуацыі.

Паслявайнысям’яКасмачовыхвяр
нуласяўМагілёў,інамесцысвайгодома
ўбачылатолькікомін.Пачынацьжыццё
даводзіласязчыстагаліста.Спачаткуўсе
тулілісяўбараку,потыммама,працуючы
на чыгунцы, атрымала двухпакаёўку. З
часамАнтанінапаступілаўГоркіўСель
скагаспадарчуюакадэмію,атрымалатам
вышэйшую адукацыю. Выйшла замуж
заЯкаваАляксандравічаНовікава—ён
быўстарэйшызаяе,удзельнічаўувайне,
меўцяжкаераненнеіпамёру2017годзе.
АнтанінаНовікавадоўгічаспрацавалаў
інстытуце “Белдзяржпраект”.Уяе ёсць
дзведачкі,8унукаў,2праўнукі.

Але на Бе рас не ва,
Маладзечанскіраён,санаторый“Вяжуці”

Хоць магілёўская школьніца Антаніна Касмачова не была ў вайну 
партызанкай, аднак з ворагам таксама змагалася, і жыцці людзей ратавала

Антаніна Новікава ў санаторыі 
“Вяжуці”

Джу ра хан Усма наў

Бюст на магіле Героя
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У студэнцкія гады
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У рэдакцыю па
тэлефанаваў Валеры
Сіліч. “Надоўга да
нас? — запытаўся ў
земляка. “Назусім:
дадому вярнуўся,
жывуўсваёйкватэры
ў Фаніпалі”,— ба
дзёрым голасам ад
казаў Валеры Аляк
сандравіч.

Каб нагадаць чы
тачам, хто такі мой
суразмоўца,звернем
ся да тэкста “Паміж
Ліпкамі іАтбасарам,
альбоЯкжывуцьбе
ларусыўКазахстане”
(ГР, 26.12.2008). Ён,
дарэчы, ёсць і ў ін
тэрнэце.Тамчытаем,
штоўрэдакцыіпабы
ваўгосцьзКазахста
наВалерыСіліч:“Ён
мае дзве вышэйшыя
адукацыі, займаец
ца бізнесам, а яшчэ
ўзначальвае нацы
янальнакультурны
цэнтр “Беларусь” у
Атбасарскім раёне
Акмолінскай воблас
ці. З сярэдзіны 50х
гадоў жыве на цалі
не. Тады ў пасёлку
НоваАляксандраўка
пасяліліся светлай памяці яго
бацькі:АляксандрАляксандра
вічдыАленаІосіфаўна.Бацька,
былы франтавік, які прайшоў
усювайну,быўмайстрамнаўсе
рукі.Маціпякласмачныхлеб:і
ўроднайвёсцыЛіпкіДзяржын
скагараёна,іпотымнацаліне.
Сям’я пераехала ў Казахстан
з чатырма малымі, Валерыю
быў толькі год. Але Беларусь
паранейшаму застаецца для
ВалерыяСіліча роднай і дара
гой:цяперуМінскужывуцьусе
трыягодачкі:Алёна,Таццяна,
Юлія, а таксама трое ўнукаў”.
Ужо з таго тэкста зразумела:
рыхтаваўся супляменнік вяр
нуццаназямлюпродкаў.Аспа
чатку дочкі на Бацькаўшчыну
дарогу знайшлі, нанова карані
пусцілі.

У хуткім часе мы сустрэ
ліся з земляком. Ён падараваў
намшыкоўныфотаальбом пра
казахстанскую сталіцу Аста
ну—цяперНурСултан.Раска
заўтрохіпрасвойказахстанскі
бізнес, і больш падрабязна—
прародавыякаранізДзяржын
шчыны. У размове згадаў пра
родзічкуцётку Марыю, якая
былаўфашысцкімканцлагеры.
ЯпапрасіўВалерыяАляксанд
равічабольшадяепратоеда
ведацца—іён,падключыўшы
дачок, пагутарыў з родзічкай.
Запісразмовыцяперёсцьуся
мейным архіве. І ў рэдакцыю
яго даслалі. Вось некаторыя
фрагментызяго.

Каліпачаласявайна,Марыя
жылазбацькаміўвёсцыДзямі
даваЖэсць:кіламетраўза10ад
Жодзіна, паблізу чыгункі, на
якой працаваў бацька, Васіль
Міхайлавіч Сіліч. А маці, Ма
рыяСавелеўна,—укалгасе.У
сям’і,акрамястарэйшайМарыі,
быліяшчэдзеці:Міхаіл,Галіна,

Васіль. На пачатак вайны Ма
рыібыло14гадоў.Немцыдай
шлі ў вёскудзёнпраз дзесяць.
Быліпастаянныявыбухіўздоўж
чыгункі,бомбытрапляліўвёс
ку,тамуўсехавалісяўскляпах.
Памятае рух на вуліцы: танкі,
калінашыадступалі—анемцы
ішлі па пятах, на сваіх танках,
матацыклах і машынах. Шмат
параненых чырвонаармейцаў
хавалісяпахатах.

Як выжывалі вяскоўцы ў
вайну,штоелі,якпаводзіліся
бе захопнікі? “Прыязджалі ў
вёскунемцы,праводзілісходы,
папярэджвалі: за сувязь з пар
тызанамі — расстрэл,— ус
памінае Марыя Васілеўна.—
Арыштоўвалі людзей, везлі іх
невядома куды…Мама казала
нам, што яўрэяў вязуць. Паз
нейтолькіпачуем,штонемцы
едуць, то ўсе бяжым хавацца
ў лес. Пасля вярталіся. Часта
прыязджаліпаліцаі:напіваліся,
разгульваліпавёсцы,патрабу
ючы ў сялян прадукты, сама
гонку.Мы ўлетку вырошчвалі
на агародзе бульбу, буракі, га
давалі курэй. Паліцаі адбіралі
збожжа, калі знаходзілі, свой
скуюжывёлу—іўвагінезвяр
талі, што ў сем’ях ёсць дзеці.

Вясной голадна бы
вала, імызбіраліна
палях перамерзлую,
гнілуюбульбу.Іўзім
ку галадалі, некато
рыязабіраліштомаг
ліздомуйсыходзілі
хавацца аднемцаў у
лес”.

Што ў ваколі
цах ёсць партыза
ны, вяскоўцы чулі.
Увосень 42га ноччу
да Сілічаў зайшоў
стрыечны брат Ма
рыі,СілічАляксандр
Аляксандравіч(баць
ка Валерыя Сіліча),
з ім яшчэ чалавек.
Абодва—сазброяй.
Пра што брат гава
рыў з бацькамі, Ма
рыяневедае,маціж
сабралаімпрадукты,
і партызаны сышлі.
“У 43м я пайшла
працаваць на чыгун
ку:трэбажбылонеяк
выжываць,— успа
мінае далей Марыя
Васілеўна. — Тады
ўжо дакладана веда
ла:ураёнедзейнічае
партызанскі атрад, і
мой брат Аляксандр
у ім. Некалькі разоў

ён прыходзіў да нас па начах,
браў у нас соль, паперу. Дзе
канкрэтнабазаіхбыла?Неве
даю.Чула:недзеўПліскіхля
сах. (ВёскаПліса—утымжа
Смалявіцкім раёне.—Рэд.) У
саміматрадзеянебывала,асу

стрэчызпартызанаміпраходзі
ліпростаўлесе”.

Марыяпапросьбепартызан
выконвалаіхдробныядаручэн
ні—неназавешізаданнямі.А
восенню43ганеякноччубрат
Аляксандр прыйшоў, папрасіў
сустрэцца з адным чалавекам:

“Хоць баялася, але ж пайшла.
Кіламетры3–4прайшліўцем
ры ад вёскі. У лесе сустрэлі
нас двое, адзін — камандзір
групы. Мне ён сказаў: каман
дзірпартызандаемне заданне
падарваць эшалон, які ідзе на
Маскву.Выбухоўкумнепавін
ныбыліперадацьіншыялюдзі.
Мне стала вельмі страшна! Я
плакала,прасілатоенерабіць,
бонаднаміжзаўсёды,якпра
цавалі, быўпатруль, увесь час
занамісачылі.Алемнесказалі:
гэтавайна,Марыя!Тысправіш
ся.Неведаю,якбысправілася,
алежзадзеньдаатрыманнявы
бухоўкіадпартызанмяне,баць
ку,мацізабраліпашляхудадо
мунаабед.Пад’ехаламашына
паліцаяў, спыніліся, спыталі
маё прозвішча. Я дастала аў
свайс, паказала. Забралі мяне,
павезлі дадому. Там усю хату
ператрэслі, шукаючы зброю.
Думаю, нехта данёс, што мы
перадаем зброю партызанам.
Заданне аб падрыве эшалона
было першым і апошнім на
шым заданнем. Нас павезлі ў
турмуўСмалявічы”.

У турмеСілічаў пасадзілі ў
розныя камеры: бацьку асобна,
Марыю, маці таксама. Наступ
ным днём быў допыт: “Бацьку
катавалі,білі.Мянетаксамабі
лі,амамунадопытнезабіралі.
Пасля бацьку павезлі ў Мінск,
мамуадпусцілі,амянепакінулі
ўСмалявічахна2тыдніўтурме.
Выганялінабруднуюпрацу.По
тымумашынеадвезліўМінск
утурму.Тамжа,утурме,яда
ведалася: бацьку расстралялі.
А мяне з іншымі зняволенымі
загналіўтаварнывагоніпавез
лі ў Германію”. Так беларуска
трапіла ў фашысцкія канцла
геры — спачатку ў Дрэздэне,
потым у Фрайберзе. Па дарозе
вязняў ніхто не карміў і не па
іў.Каліпрыехалі,тонемелісіл
ісці ў лагер. І ў лагеры цяжка
было выжыць: раніцай вязняў
увогуленекармілі,уабеддавалі
адзінчарпакбаланды,бульбіну,
вечарам—100грамхлебазпі
лавіннем… Адзета Марыя бы
ла, як усе, у лагернуюробу, на
нагах— драўляныя калодкі. А
працавалі вязні па 14 гадзін у
дзень.

Іх вызвалілі 6мая 1945 го
давойскіЧырвонайАрміі.Ма
рыяВасілеўнаўспамінае:“Той
шчаслівы, радасны момант як
цяпер перад вачыма. У 12 га
дзін дня нас вызвалілі.Потым
дапыталікожнага:якмысюды
патрапілі,ззачаго.Яраспавя

лаўсёякёсць—штозабраліза
сувязь з партызанамі, прабыла
ўжогодулагеры.Іяшчэ2ме
сяцы я прабыла ў Фрайберзе,
пакуль усё правяралі, відаць.
Жылазаднойдумкай:кабхут
чэй апынуццадома,народнай
зямлі, убачыць сваю сям’ю.
Дзень вызвалення запомніўся
тымяшчэ,штозраніцыўлаге
ранеаказаласяаховы,ініхтоне
патрабаваўвыхадунапрацу”.

Праз месяц пасля вяртання
МарыяСілічпадаласяўМінск,
уладкаваласяповарамувайско
вую частку. Потым пайшла на
будаўніцтва 3га Мінска хле
базавода. У 57м пабывала на
цаліне, папрацавала пекарам у
Акмолінску (цяпер НурСул
тан), ды нядоўга: вельмі заха
целася дадому. Вярнулася на
хлебазавод№3,дзейпрацава
ланаватнапенсіі:да1992года.
Рабочым, слесарам на авіяза
водзе ўсё жыццё адпрацаваў і
муж Марыі Васілеўны: Віктар
Уладзіміравіч Юркевіч. “Так
склаласяжыццё,штопаслявай
ныябольшніколінесустрака
ласязпартызанамі,—гаворыць
Марыя.— Бо якая з мяне пар
тызанка?.. Відаць, так накана
ванабыло,штоянынепаспелі
мінуперадаць.Калібяепаліцаі
ўнасзнайшлі,тойразмоваўне
былоб:усюсям’юадразубрас
стралялі.Апаслявайныпрацы
былошмат,потымхварэўмуж,
доглядямубыўпатрэбен.Адзя
цейунас у сям’і не было, каб
нехтамнедапамог”.

Вось такрасказалапра сля
дывайныўсваімжыцціМарыя
Юркевіч. Яна, як былы вязень
фашысцкіх канцлагераў, што
год праходзіць рэабілітацыю
падМінскам:уРэспубліканскім
клінічным шпіталі інвалідаў
Вялікай Айчыннай вайны імя
П.М.Машэрава. “Адчуваецца
клопатдзяржавыпранас,ветэ
ранаў,—зудзячнасцюгаворыць
яна.—Жывёмдобра!Усёцяпер
ёсць! А як згадаю мінулае, то
ўсімсэрцампрашуБога:адвядзі
аднастакуюбяду,недайбольш
ніколі нашамународу яшчэка
лінебудзьперажыцьвайну”.

Іван Ждановіч

Дарэчы.УБеларусідаДняПерамогіпрадаўжаюццавіншаванніветэранаў.Яквядома,украінеўру
чаеццаюбілейнымедаль“75гадоўПерамогіўВялікайАйчыннайвайне1941–1945гадоў”.Ягоатрымалі
ветэранывайны,былыявязніфашысцкіхлагераў,турмаў,гетадыіншыхмесцаўпрымусовагаўтрыман
ня,створаныхфашыстамідыіхсаюзнікаміўгадыДругойсусветнайвайны.Атрымаюцьмедальітыя,хто
абараняецяперспакойнаежыццёкраіны:ваеннаслужачыяУзброеныхСіл,іншыхвойскаўдывоінскіх

фармаванняўБеларусі,работнікідзяржорганаўды іншыяасобы,якія
зрабілізначныўнёсакугераічнапатрыятычнаевыхаваннеграмадзян,
увекавечаннепамяцізагінулых,арганізацыюмерапрыемстваў,прысве
чаных75годдзюПерамогі.

ПразВалерыяСіліча,ягодачкуЮліюяўдакладніў:ціёсцьімяро
дзічкіўсвяточныхспісах.ІЮліянапісала:“Пенсійныаддзелваеннага
камісарыятаЛенінскагараёнаМінскапацвердзіў,штоЮркевічМарыя
Васілеўнаёсцьуспісахузнагароджаныхюбілейныммедалёмда75год
дзяПерамогі”.Іўзнагародуёйужоўручылі.

жанчыны і вайна

Мі на, якая не ўза рва ла ся
За су вязь з пар ты за на мі быў рас стра ля ны баць ка Ма рыі Сі ліч (у за муж жы Юр ке віч),  
а яна са ма больш за год пра вя ла ў Гер ма ніі на цяж кіх пра цах у фа шысц кіх канц ла ге рах

вахта памяці

Марыя Юркевіч. Мінск, 1950 г.

Гэтыя беларускія жанчыны таксама вынеслі 
вайну на сваіх плячах. Алеся Міхайлаўна Сіліч 

(бабуля Валерыя Сіліча, злева), яе нявестка 
Марыя Савелеўна (яна ж маці Марыі Юркевіч) і 

другая нявестка, Вольга Аляксандраўна.  
Вёска Дзямідава Жэсць, Смалявіцкі раён. 1965 г.

Марыя Юркевіч у 93 гады. 
Мінск, 2020 г.

Ёй уручылі медаль дома
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Паляшук на Еўпатарыйскім курорце
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Зробім адступленне ад ру
капісу, каб паглыбіцца ў ат
масферу дзяцінства хлопчы
ка. Успамінамі пра маленства
неяк дзяліўся з журналістам,
пісьменнікам Зіновіем Прыго
дзічаміМіхась,малодшыбрат
Мікалая (гл.: “Міхась Дрынеў
скі: Несці народу ягож спад
чыну ” — Звязда, 05.12.2013).
Ён—мастацкі кіраўнікНацы
янальнага акадэмічнага народ
нага хору Рэспублікі Беларусь
імя Г.І. Цітовіча. Народны ар
тыстБеларусі,заслужаныдзеяч
мастацтваў, прафесар, лаўрэ
ат Дзяржпрэміі БССР, лаўрэат
прэмііПрэзідэнта“Задухоўнае
адраджэнне”, кавалер ордэнаў
ПрацоўнагаЧырвонагаСцягай
ФранцыскаСкарыны.

У інтэрв’ю Міхась Паўла
вічрасказваў,штоТонеж—гэ
та“самаяглыбінкапрыпяцкага
Палесся.Хараствопрыроды—
неапісальнае! Нездарма ж па
этпесеннікАдамРусак,пабы
ваўшы ў тамтэйшых мясцінах,
назваў іх салаўіным берагам.
Алеёнжанапісаўітакоедвух
радкоўе:“Ой,неедзь,моймілы,
ў Тонеж— не заедзеш, а ўто
неш…”Справаўтым,штоўча
сымайгомаленствадыйюнац
тватаксамагэтысалаўіныкрай
быўнетолькіглыбінным,алей
глухім, далёкім ад даброт цы
вілізацыі.Ярос,неведаючыні
радыё,нітэлебачання.Акніж
кі даводзілася чытаць часцей
заўсёпрылучыне.Алежпры
тымбылаважнаяперавага:лю
дзібылінепасіўнымі спажыў
цамікультуры, а яе актыўнымі
творцамі.Збольшчымпяцісот
тонежскіх двароў не было, ба
дай,ніводнага,дзебхтонебудзь
неўдзельнічаўумастацкайса
мадзейнасці. Не ў тым сэнсе,
шточалавеквыступаўнасцэне,
аўтым,штоённештатварыў:
памайстэрскуграўнагармоні
ку,віртуознаспраўляўсязбуб
нам, прыгожа танцаваў, выдат
наспяваў.Асабліваўнаслюбілі
дыўмеліспяваць. Ішлінапра
цу—спявалі,вярталіся—так
сама. Пасля вечарам у розных
канцах вёскі альбодзенебудзь
за вёскаю, каля кастра, збіра
ліся гурты хлопцаў і дзяўчат і
спявалідасамайраніцы.Цяпер
дзівудаешся:якмымаглі,амаль
не спаўшы, цэлы дзень затым
працаваць. Вось што значыць
сапраўднае,жывое,жыццядай
наемастацтва!”

Згадкапрапесні—паслява
енныўжочас.Аўрукапісе,які
аглядаем, Мікалай Дрынеўскі
ўагульныхрысахапісаўтраге
дыю ваеннай пары ў Тонежы:
“22 чэрвеня 1941 года мірная
праца людзей была перапыне
наўварваннемнямецкіхполчы
шчаў.Бацькапайшоўнафронт,
ажыхарывёскі(старыя,жанчы
ны,дзеці)хавалісяадакупантаў
у лесе, уладкоўваючы жыллё:
зрабілі буданы й зямлянкі, за
бралізсабойсвойскуюжывёлу.
Утакіхумовахмамаздзецьмій
бліжэйшыясем’ісваякоўчаты
рыгадыратавалісяпалясах.Як
ісотнібеларускіхвёсак,Тонеж
(большза300двароў)былацал
кам спаленая карнікамі, не за
сталося ніводнага ацалелага
плота.Жыхароўнібытанасход
фашыстызганяліўцаркву,дзе,

укладваючыўярусы,расстрэль
валі,ападраніцупадпалілі.Там
жазгарэлаймацібацькі:бабу
ляГаннаРыгораўна.Усяготады
загінулаўТонежы261чалавек,
сяродіх—108дзяцейваўзрос
цеда15гадоў”.

БацькаМікалая,ПавелДры
неўскі, збаямідайшоўдаБер
ліна.Дадомужвярнуўсятолькі
ў лістападзе 1945га: бо, рас
казваў, пакінулі яго на тэрыто
рыіПольшчы “да высвятлення
абстаноўкі ў Японіі”. А жыц
цё прадаўжалася. І ў снежні
1946га ў сям’і Дрынеўскіх
нарадзіўся пяты сын: Рыгор.
І далей апавядальніку ну яў
нанехочаццапісацьадтрэцяй
асобы:“Мы,дзеці,выхоўваліся
ва ўмовах сельскага жыцця й
навучаннямібацькоў.Кожныпа
ўзросце меў ад бацькі заданне
на дзень, прывучаўся з мален
ства не толькі добра вучыцца,
умецьпасвіцькароў,цялят,збі
рацьгрыбы,ягады,жалуды,але
йвалодацьцапкай(матыкай.—
Рэд.), граблямі,касой,гэблем і
сякерай. Ды яшчэ штодня бы
лі ў нас і сезонныя ўстаноўкі:
прыйшоўшы са школы — ра
біцьурокі.Каліёсцьчас,можна
былопайсціпагуляць,алегуля
ючыпамятацьпра тры забаро
ны:непаліць,небрыдкасловіць
інелазіцьучужыагарод!

Бацькабыўмудрыміталена
вітым па многіх сталярнабан
дарных і тэхнічных прафесіях.
Вярнуўшысяпаслявайныдадо
му, ён пераконваў нас, дзяцей,
што“большпатрэбныхлюдзям
прафесій,чыммедыкійнастаў
нікі— няма”. Так ён і арыен
таваў нас, сыноў, пры выбары
спецыяльнасці,пераконваў,што
“ўвучобекожнызнаспавінен
дамагаццаякмагалепшыхпос
пехаў”ды“імкнуццапрацаваць
так, каб вас паважалі людзі”.
Такім было нашае выхаванне
й першапачатковы жыццёвы
шлях”.

Яшчэ адступленне. З успа
мінаўМіхасяДрынеўскага вы
нікае,штобацькадобраспяваў:
“Асабліва да жаніцьбы, хлоп
цам.Сябраяго,ПашаВянгура,
падводзіў, а ён басаваў. Пасля
ўжо, як ажаніўся, з’явіліся сы
ны, вельмі любіў наладжваць
музычныя вечары. З вайны
бацькапрывёзгубныгармонік.
Дыквосьпадтойгармонікмы
й спявалі, танцавалі. Лепша
му танцору бацька даваў прэ

мію—дваццацькапеек,ачасам
наватірубель”.Яшчэзягоных
успамінаў: “Маці нарадзіла
дзевяцярых. Але першыя чац
вёра памерлі малымі.Ад дыф
тэрыіці,якунасказалі,разачкі.
Пасляз’явіліся,адзінзаадным,
пяцёра хлопцаў. Я нарадзіўся
перад самай вайной, у лютым.
І амаль яе не помню. Застаўся
ў памяці адзінжахлівы эпізод,
каліамальтрыстамаіхаднавяс
коўцаўнемцысагналіўцаркву
і жыўцом спалілі. Наша сям’я
ўцалела толькі таму, што мы
жылі ў зямлянцына выспе ся
родбалота.Утойзямлянцымы,
чацвёрамалалеткаўімаці,пра
качалісяўсювайну.Бацькавая
ваўнафронце.Мнеішоўпяты
год, калі на вёсцы пачуў, што
вайнаскончылася.Япрыбегда
сваіхірадаснаабвясціў:“Мама,
небудземзаразснедаць.Будзем
чакацьтату!”Алетатавярнуўся
толькіўлістападзе”.

Сыны, піша далейМікалай
Паўлавіч, апраўдалі бацькоў
скія спадзяванні. Тры старэй
шыя — Дзмітры, Мікалай і
Уладзімір—сталілекарамі.Да
таго жМікалай і Уладзімір—
дактарамі навук, прафесарамі.
Міхаіл— прафесарам мастац
тваў, больш за 30 гадоў кіруе
вядомым Хорам імя Цітовіча.
А Рыгор быў навукоўцам: “уз
начальваў лабараторыю, якая
працаваланакосмас”.

Лёс жа Мікалая Паўлаві
ча цесна звязаны быў з Еўпа
торыяй.Алепершёну1955м
закончыў Букчанскую сярэд
нююшколу(за12кмадроднай
вёскі!), потым — Мазырскае

медвучылішча(1957)дыпапра
цаваўпанакіраванніўСалагу
баўскімфельчарскаакушэрскім
пункце аднаго з леспрамгасаў
скіхпасёлкаўБеларусі.Адпра
цаваў два гады загадчыкам,
у 1959м паступіў у Гродзен
скі медінстытут, правучыўся
3 гады й перавёўся ў Крымскі
дзяржмедінстытутімяІ.В.Ста
ліна,якізакончыўу1965годзе
з чырвоным дыпломам. Піша:
“Матывам пераводу была доб
разнаёмаядзяўчына,якаяпра
цавала тады фельчарам у То
нежскай участковай бальніцы
ды пераехала жыць у Крым,
да роднай сястры. Наведаўшы
яе ў 1960 годзе,Мікалай, яко
му вельмі спадабаўся Крым,
вырашыў перавесціся на вучо
бу ўКрымскі інстытут”.У ча
се вучобы ён паглыбляў веды
ў навуковым гуртку Мікалая
Багданавапрыкафедрыпрафе
сара Міхаіла Васілевіча Каха
новіча (узначальваў кафедру ў
1953–76 гадах).Апошні—ро
дамзБеларусі,быўнавуковым
кіраўнікомкурортаўЕўпаторыі,
СакіФеадосіі.Знаёмствадобра
паўплывала на жыццёвы шлях
Мікалая Дрынеўскага. Зямляк
дапамог яму размеркавацца
напрацуўЕўпаторыю—упад
леткаваеаддзяленнеСанаторыя
імя 40годдзя Кастрычніка, ён
жа прапанаваў навуковую тэ
мудыўважлівасачыўзаходам
яе выканання— аж да абаро
ны кандыдацкай дысертацыі
(11мая1972годаўВалгаградзе)
на тэму “Санаторнакурортнае
лячэнне падлеткаў з мінімаль
найактыўнасцюрэўматызму”.

У тым санаторыі, які стаў
базавымпапраблемеўсістэме
здраўніцпрафсаюзаўУкраіны,і
ўзыходзіўпакар’ернайлесвіцы
працавітыпаляшук: ад старэй
шага спецыяліста па артрыта
логіідагалоўнагаўрача,потым
і дырэктара Еўпатарыйскага
філіяла ЦНДІ курорталогіі ды
фізіятэрапіі Мінздрава СССР
(1978). Пералічваюцца ў тэкс
це спецыфічныя праблемы,
якімі займаўся філіял, робіцца
ўдакладненне: “Паспяхова вы
рашаліся праблемы й навуко
выхсувязяўфіліялазвядучымі
клінікамі, вну большасці рэс
публік СССР: Украіны, Расіі,
Беларусі—адПрыбалтыкііда
Урала,НовасібірскайДалёкага
Усходу”.Гэтабыла“параўзлё
тукурорталагічнайнавукіўфі
ліяле”— ішэраг старонак ру
капісупрысвечаныдоказутаго.

Апаколькіпрацабылаважнай,
скіраванай на паляпшэнне са
наторнакурорнайдапамогідзе
цямзнетуберкулёзнымізахвор
ваннямі, то калегія Мінздрава
СССР напрыканцы 1989 года
прыняла рашэнне: рэарганіза
вацьфіліял ваУсесаюзныНДІ
дзіцячайкурорталогіідыфізія
тэрапіі.Меркаваласястварэнне
ўласнайклінічнайбазы,ібольш
за2мільёнырублёў(вялікіяпа
тымчасегрошы)натоевыдзя
лялася. У 1990м пад клініч
ную базу інстытута перадалі
пансіянат “Еўпатарыйскі”, бы
лоадкрытафінансаванненаяе
дабудову. Аднак Савецкі Саюз
рухнуў,азімімногіяпланыпа
развіццінавукі.

МікалайДрынеўскіў1989м
паспеўпавынікахшматгадовых
даследаванняў абараніць док
тарскую “Гразелячэнне рэўма
тоіднага артрыту: узроставыя
аспекты”.Ёнбыўнавуковымкі
раўнікоммногіхпланавыхнаву
ковадаследчых тэм інстытута,
пяцікандыдацкіх.Аўтарбольш
чым 400 навуковых артыкулаў,
многіхметадычныхрэкаменда
цый, нарматыўных распрацо
вак, шэрагу газетных публіка
цый—уперыядперабудовы.

Яшчэў2000мінстытут,пе
рададзены ў 1991м у сістэму
Мінздрава Украіны, трымаўся
на плыву, і, як піша Мікалай
Дрынеўскі,уплывовы іспанскі
часопіс “Aktualіdad” адзначыў
ягопрызам“Прэстыжіякасць
Еўропы2000”,сярэбранымме
далём“Задасягненніўпрафе
сіяналізме,распрацоўкуновых
лекавых методык і прэпара
таў”.Алегрошынастварэнне
ўласнай клінічнай базы ў ін
стытутанез’явіліся,аўсувязі
з пенсійным узростам напры
канцы2003годаМікалайПаў
лавіч быў вызвалены ад ды
рэктарскайпасады.Іпотымда
апошніх сваіх дзён узначаль
ваўаддзяленнепрагназавання,
планавання ды каардынацыі
навуковыхдаследаванняў,быў
членам курортнай камісіі пры
курортным аддзеле гарсаве
та. Рашэннем Еўпатарыйскага
гарсавета ад 25мая 2016 года
Мікалаю Дрынеўскаму было
прысвоена званне “Ганаровы
грамадзянін горада Еўпато
рыі”.

Разамзжонкай,МаяйАляк
сееўнай, ён выхаваў пяцёра
дзяцей:двухсыноў ітрохпля
меннікаў(адсясцёржонкі).Усе
яны атрымалі вышэйшую аду
кацыю.КрыхуранейзаМікалая
Паўлавіча сышла ў іншы свет
ягожонка. І адзін з сыноў, вя
домыякдобрыюрыст,пайшоў
зжыццягодамранейзабацьку.

Сярод шэрагу ўзнагарод,
якімі адзначана была працоў
наядзейнасцьземляка—іюбі
лейныямедаліда50годдзяды
60годдзявызваленняБеларусі
ад нямецка фашысцкіх захоп
нікаў.Ёнжанаватіў80заста
ваўся “дзіцем вайны”. А гэ
та, як вядома, знак асаблівай
трываласці, жыццялюбства,
душэўнай чуллівасці. Больш
за 20 гадоў уваходзіўМікалай
Дрынеўскі ў беларускую су
полкуЕўпаторыі,тампамятаць
старэйшага сябра як роднага,
душэўнагачалавека.

Іван Ждановіч Еўпаторыя. Дзіна Шаўчэнка віншуе земляка з 80-годдзем.

Тонеж. Сям’я Дрынеўскіх. Бацька, маці і чатыры сыны.
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Блізкія люДзі Дачка ветэрана  
з васільковай зямлі
80-гадовы юбілей адзначыла 29 сакавіка вядомая 
беларуска Даўгаўпілса Яўгенія Гуляева. Яна — дачка франтавіка, каваля, 
пчаляра й гарманіста з Браслаўшчыны Вячаслава Ардынскага.

Ах, вай на ты, вай на...

Гэта старэйшая наша сяб
роўка.Ветэранкультуры, суза
снавальніцайактывісткаБела
рускагакультурна асветніцкага
таварыства“Уздым”.Зюбілеем
павіншаваліяе,ганаровымігра
матамі адзначылі Упраўленне
культурыДаўгаўпілскай гарад
ской думы,ГенконсульстваБе
ларусіўДаўгаўпілсе.

У гутарцы з юбіляркай мы
ўдакладнілі: родам яна з вёс
кі Закор’е Браслаўскага раё
на Віцебшчыны. Пра тое кажа
рамантычна, узнёсла: “З сіня
вокай Браслаўшчыны я, з ва
сільковаймаёйзямлі”.Раслага
даваласяўпростай,працавітай
сялянскай сям’і. Бацька, Вяча
слаў Ігнатавіч Ардынскі, быў
добрым кавалём, пчаляром, да
таго ж таленавітым гарманіс
там:граўнавяселляхіўклубах.
Сваюлюбоўдамузыкійпера
даў дачушцы — спецыяльна
ездзіў у Ленінград, каб купіць
ёй,школьніцы,баян.Маці,Ні

на Паўлаўна, хадзіла на паля
выяработыўкалгас,домавяла
гаспадарку,аўзімку,каліменш
вясковай працы, ткала прыго
жыядываны,ручнікі,вышыва
ла настольнікі, вязала сурвэткі
йкарункі.

Яўгенія, далучыўшыся да
музыкі, не разлучалася з ёй:
грала на клубных вечарынах і
ўвандроўках,заўсёдыбыладу
шой кампаніі. Адчувала: гэта
яе жыццёвы шлях. Паступіла
вучыцца ў Гродзенскае культ
асветвучылішча па класе бая
на, дзе вывучала й народныя
інструменты,харавоемайстэр
ства, дэкаратыўнапрыкладное
мастацтва. Атрымала дыплом
метадысткіарганізатаркі клуб
най работы і ўсё жыццёшчы
равалананівекультуры.Затое
ўшанавана медалём “Ветэран
працы”,мае больш за 30 дып
ломаў, ганаровых грамат і па
дзяк з Латвіі, Беларусі, Расіі.
А спачатку, закончыўшы на
вучанне, працавала ў раённых
Дамах культуры гарпасёлка
Свір,Шаркаўшчыны, і ў шко
ле Браслава выкладала спевы.
ПотымпадаласявучыццаўРы
гу: паступіла ў дзяржуніверсі
тэт на гуманітарны факультэт.
У часе вучобы й пазнаёмілася
з будучым мужам, і сужонкі
на10гадоўпераехаліваУкра
іну.Тампрацавала загадчыцай

чытальнай залы Харкаўска
га Дома вучоных, малодшым
рэдактарам аддзела навуко
ватэхнічнай літаратуры ў вы
давецтве Харкаўскага дзярж
універсітэта.

ВоляйлёсуЯўгеніяГуляева
зноўтрапілаўЛатвію—уДаў
гаўпілс:працаваластаршайме
тадысткайуЦэнтральнымДоме
культуры, потым у Доме Ка
лістратава.Шматчасуаддавала
латышскай, рускай, польскай
культуры. І беларускія карані,
любоўдароднаймовы,спадчы
ны, зямлі продкаў, змаленства
прывітая бацькамі, вядома ж,
таксама ўплывалі на яе свядо
масць.Вольнычаспрысвячала
паяднанню беларусаў Даўгаў
пілса,захаваннюйпашырэнню
беларускай мовы й культуры,
звычаяў ды традыцый. Яна ж
была, як кажуць, ля вытокаў
суполкі “Уздым”: адвозіла да
кументыўМіністэрстваюсты
цыі Латвіі, каб зарэгістраваць
таварыства. Разам з сябрамі
адкрывала памятную шыльду
на будынку былой Беларускай
гімназіі.Заўсёдыбыла(іёсць!)
актыўнай удзельніцай шматлі
кіх імпрэз “Уздыма”: Яўгенія
Вячаславаўна — аўтарка сцэ
нараў, вядучаяшэрагу паэтыч
ных, літаратурных, музычных
вечарын,Дзёнбеларускайкуль
туры,традыцыйныхабрадавых

святаў.Іцяперактыўнаўдзель
нічаеўімпрэзахЦБКды“Узды
ма”.Беларускідомдляяе—са
праўдыдругіродныдом.Наша
сяброўкашчырая, сумленнаяй
прынцыповая, сціплая, чулая,
светлая,датагожпрыгожая,ін
тэлігентнаяжанчыназзаўсёды
ветлівайусмешкай.УБеларус
кімдомеўтымлікуйдзякую
чы ёй такое гарманічнае кола
зносін, ёсць магчымасць па
размаўляцьнароднаймове,да
крануццадушойдабеларускай
культурыіўдыхнуцьводарма
лойрадзімыпразпесні,вершы,
карціны,выставы…

Яўгенія Вячаславаўна вы
хавала сына, 1969 года нара
джэння:цяперАляксандрпра
цуе ўМаскве.Яна з годнасцю
шануе, зберагае памяць пра
бацькоў. Маці яе, дарэчы, па
хаваная на вясковых могілках
наБраслаўшчыне,ідачкашто
год улетку ездзіць на Радзіму
“ўадведкі”,хоцьблізкайрадні
там ужо й не засталося. Баць
кажыў доўгі час у яе, і дачка
вельмі яго даглядала, шанава
ла.ПражыўВячаслаўІгнатавіч
больш за 90 гадоў. Пахаваны
ўДаўгаўпілсе,наваенныхмо
гілках:якветэранВялікайАй
чыннай.Дарэчы,“тэмавайны”
длядачкіфрантавікаВячаслава
Ардынскагавельміблізкая.Мы
заўсёды разам бываем на мі

тынгах 8 і 9 Мая ля Вечнага
агню,уДзеньвызваленняДаў
гаўпілса ад нацыстаў, на веча
рынах памяці, а на Радуніцу
ездзімнамогілкі.Бацькаваяж
магіла — заўсёды прыбраная,
дагледжаная.

Яўгенія Гуляева перадала ў
фонды музеяў Браслаўшчыны
ўнікальныя рэчы, вырабленыя
рукамі маці: дываны, ручнікі,
сурвэткі. Таксама й асабістыя
рэчы бацькіфрантавіка: меда
лі, дакументы, нават гармонік
ягонызчасоўвайны.Янашмат
робіць,какумацавацьповязібе
ларускіхюнакоўідзяўчатзма
лойрадзімай,кабшанаваліяны,
зберагаліроднуюмовуйнеза
бывалі,адкульмыўсеродам.

Сардэчна віншуем вас, Яў
генія Вячаславаўна, з юбілеем
імы,беларусыгораданаДзві
неДаўгаве! Да нашых вінша
ванняў далучаюцца ўсе, хто ў
супрацызЦэнтрамбеларускай
культуры, суполкай “Уздым”.
Прыміцешчырыя нашы словы
падзякізаплённуюсупрацу.Мы
жадаемвамнайперш—моцна
газдароўя(штоўвясновуюпа
ру2020ганадзвычайактульна),
дабрабытуйбадзёраганастрою
надоўгіягады.

Марыя Памецька,  
метадысткаЦэнтра

беларускайкультуры,
сяброўкатаварыства“Уздым”

У цяж кую пас ля ва ен ную па ру,  
ся мі га до вым, я ўсю ды шу каў  
свай го баць ку — і не знай шоў

Ніколінесказаўяроднамучалавеку
слова“тата”ці“бацька”, іёнмянетак
саманебачыў,неабняў.Янарадзіўсяў
1941мпразчатырымесяцыпаслятаго,
яктатапайшоўабараняцьРадзіму.Брат
Пятроўжобегаў.Аматулямая,Праскоўя
Якаўлеўна, нас абодвух правяла праз
агонь вайны, зберагла. І пасля вайны
цяжка працавала, каб у людзі вывесці:
улесацахунаРэчыцкімфанернамэбле
вымкамбінаце.

Бабуля Алёна забрала мяне ў вёску
Гарывада (дзе пазней знайшлі нафту:
“гаручуюваду”).Тамрос,поўзаўупяс
ку,боўтаўсяўсажалцы.Мурзатызаўсё
ды!Каліфронтішоўназахад,наблізіўся
напрыканцы1943гадатыхмясцін,маці
збратамперасяліласяўвёску.Захатаю
выкапаліямкузямлянку,кабхаваццаад
абстрэлаў ібамбёжак.Мацірасказвала,
штонеякперадзямлянкайузнікнямец
кі салдат — у касцы, з аўтаматам. Ну
вось,падумала,іканец...Абняланас.А
той—“ніхт,ніхт,мутар”!Дастаўздым
кі,наякіхдзвемаленькіядачкі,паказаў:
“Кіндэр”!Прыціснуўдагрудзей.Потым
пачаставаў нас цукеркамі ды пабег. А
хвіліныпраздзве,мацібачыла,іўпаўад
кулямётнагастрэлу.

Упасляваеннуюпару,калімнебыло
ўжосемцівосемгадоў,яшукаўбацьку.
Хадзіўуваенкамат,міліцыю,распытваў

людзейувайсковайформе:цінебачылі
дземайготату?НастакіхуРэчыцыбыло
багата.Іякжахацеласяўзяцьягозару
куды,падскокваючы,прайсцісяпобач...
Матуляпахаронкуатрымала:штоёнпра
паўбезвестак.Алежмыўсеверылі,ча
калі.Недачакаліся.

Галодныя,босыя,амальголыяхадзілі
наполезбірацьгнілуюбульбуцікаласкі.
Памятаю,якпадымалінавуліцыагрыз
кіяблыкаўды,абцёршыабштаны,елі.
Бывала,маці наварыць супу, то ён такі
рэдкі,штожартавалі:“Крупіназакрупі
найганяеццаздубінай”.Ваўсіхсправах
дапамагалі маці, старэйшым нямоглым
суседкам.Цяжкапрацаваліўсе,алежне
гублялі пачуццё гумару.Жанчыныўдо
вычасамзбіралісяўаднухатунавячор
кі,тоймянемацізаўсёдыбралазсабой.
Спявалітужлівыяпесні,слёзыцекліпа
шчаках.Ітады,іпазнейздзіўляламяне:
якможнаспявацьіплакаць?Акаліадна
ногігарманістграў“Усераду,бабка”,то
пачыналітанчыць,усміхацца,іячапляў
сязаматулінуспадніцудыскакаўразам.
Бядапаядноўвала.Кожныстараўсяпад
трымлівацьадзінаднаго.

Ушколе,прызнацца,явучыўсяпага
на,дынаўсёжыццёпалюбіўтрадыцый
ныяабрады,народнуюкультуру.Гэтым
шляхамурэшцейпайшоўпажыцці:стаў
фалькларыстам,харэографам.

Пасляваенных бязбацькавічаў у Рэ
чыцымалымібралінапрацу.Спачаткуя
накамбінацезбіваўскрынкі,потымбыў

грузчыкам, столярам. Пабываў па вяр
боўцынацалінеўКазахстане(196263),
там закончыў вучылішча механізацыі,
працаваў на трактары, на камбайне. І
калівярнуўсянаБацькаўшчыну,тозноў
далучыўсяданароднайкультуры.Пер
шыяўрокітанцаўдаваўЭдуардСцяпан
чанка,потымбылітанцавальныякурсы
пастаноўшчыкаў у Гомельскім аблас
нымДоменароднайтворчасці.У1964м
накіравалімяненапрацуўТураў—тамі
акунуўсязгалавойутворчасць.Створа
ныямнойнаПалессігурты“Прыпяць”,
“Верасок”,“Ніва”йцяпержывыя,сама
дзейныятанцорырадуюцьлюдзейсваім
мастацтвам.

Іпразусёжыццёнепакідаладумка:
дзе ж мой бацька? Толькі праз 68 га
доўядаведаўся,дзеабарваласяжыццё
майго Конана Фёдаравіча. Дапамагла
ў тымЛюбоўМацвееўна Родава, якая
ўзначальвае ветэранскую арганізацыю
ў гарпасёлку Уваравічы (БудаКаша
лёўскіраён).Яепошукідаліплён.Уста
ноўлена: прызвалі бацьку з вёскіБор
хаў(Гомельскіраён).Анесталаягоў
лагерыдляваеннапалоныхуБаранаві
чах:таміх“фільтравалі”перададпраў
кайнапрацыўГерманію,дынадарыла
сяэпідэміятыфу.

Янаведваўсядапомніка,устаноўле
нага ў Баранавічах.Пэўна, недзе там у
зямлібацькавыкосткі...Прысеўнапры
ступках.Дамянепадышоўпажылымуж
чына.Расказваўуспамінаў:яшчэчуліся

стогны жывых, а бульдозер зграбаўпі
хаўіх,яксмецце,увялізнуюяму.Далейя
нічоганечуў.Слёзыцекліпавачахнібы
саміпасабе.Язнайшоўцябе,мойтатка!

Ухуткімчасепаслятагоўзрушэння
нарадзіліся вершы, песня “Я не бачыў
цябе” (музыку напісаў Сяргей Страх,
апрацоўкузрабіўЛявонШурман).“Яне
бачыў цябе/ Пахаванку ж— унукі чы
таюць./Анасвецеяшчэ/Недзейсёння
страляюць”.Апрыпеў такі: “Ах, вайна
ты,вайна,ліхалеццелюдское!/Мнезта
бой,татамой,несустрэццаніколі”.

Нізкіпаклон,вечнаяпамяцьусім,хто
набліжаўВялікуюПерамогу!

Мі ко ла Ко таў,  
ганаровыграмадзянін
г.Турава,фалькларыст

Го лас сэр ца

Мікола Котаў у рэдакцыі “ГР”

Яўгенія Гуляева 
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Повязь часоў

“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

Цым ба лы з род на га Ба ры са ва
Далёкі БЕраГ

Леся  і  Сяргей Ка лі да ўва гі браць Ка та
Гаст роль ны спек такль бе ла рус кіх 
ар тыс таў “Тры плюс кот” 
гля дзе лі ў лат віі ды літ ве

Усувязізпандэміяйкаранавірусу
большасцьтэатраўсветупрыпыніла
працуальботранслююць іханлайн.
Мыж,уЛіепаі,зудзячнасцюзгадва
ем,якулютымуЛіепаі,Вентспілсе,
Даўгаўпілсе,Клайпедзе іЙонішкісе
пабывалі акцёры тэатральнага пра
екта “ТриТформаТ” Мінскага тэат
растудыі кінаакцёра пад кіраўніц
твам Веры Паляковай. Паказвалі
камедыюпап’есеЯўгенаШастакова
“ТрыплюсКот”.Дарэчы,хоцьянай
першаяўаўтара,дывыклікалавялікі
рэзананс:змомантупублікацыісцэ
нара жаданне паставіць спектакль
выказалі дзясяткі тэатраў. А пер
шымітоезрабіліўдзельнікіпраекта
“ТриТформаТ”, паказаўшы летась
прэм’еру ў Мінску. Потым, расказ
вала Вера Палякова, былі гастролі
ўСербіі,Грузіі.Планаваліся іншыя,
аднак,мяркую,сваекарэктывыўнёс
каранавірус.

Спектакль, у якімуцэнтрыўвагі
тэма разводу,— іранічны па форме,
цёплы па змесце: шчасце нашае за
лежыцьтолькіаднассаміх.(Пагадзі
цеся,вельміактуальныпасылупару,
калікаранавіруспрымушаекожнагаз
наснештаўсваімжыцціпераасэнса
ваць.—Рэд.)ВераПалякова,разважа
ючынадтым,штоколькасцьразводаў
зкожнымгодамрасце, і гэтасусвет
ная праблема, выказала меркаванне:
“Думаю, прычына ў тым,што людзі
сталібольшсвабоднаставіццадаад
носін,і,калінештаўіншымнепада
баецца, тутжа разводзяцца.Не ўсім

хочаццанапружвацца,кабзнайсціпа
разуменне,агульныяпадыходы.Наш
спектакль— аб тым, прашто варта
задумацца. А паколькі людзі прыхо
дзяць на спектакль, каб адпачыць,
томыробімгэтаўлёгкайгульнявой
форме”.

Па словах актрысы, пастаноўка
“Тры плюс Кот” праходзіць на ўра,
алепублікаўсюдырозная:“Наневе
рагодным уздыме спектакль успры
нялі ў Тбілісі. Мяркую, таму, што
грузіны — вельмі адкрытыя людзі,
яны любяць, калі з імі гавораць на
простай мове, якуюмы й выкарыс
тоўваемуспектаклі”.ВерыПаляко
вай, яекалегамспадабаласяцёплая,
адкрытаяпубліка,якая імгненнаад
гукаеццанаўсё,штоадбываеццана
сцэне, у Ліепаі: “Адчуваецца, што
гледачы—такіяж,якімы,сапраўд
ныябеларусы”.

Гастролі ўдзельнікаў праекта
“ТриТформаТ”паЛатвіідыЛітвесё
лета,якіў2018годзе(тадыпаказвалі
музычнуюкамедыюпа аднайменнай
п’есеЭфраімаКішона“Шлюбныда
гавор”),арганізаваліпрадстаўнікіам
басадаўБеларусіўгэтыхкраінах.

Тэатральны праект “ТриТфор
маТ”амальсемгадоўтамустварылі
рэжысёр Таццяна Траяновіч ды ак
цёрыТэатрастудыі кінаакцёраВера
Палякова і Алеся Пухавая. Акцёры
давалі спектаклі ў розных краінах:
Францыя,Украіна,Чэхія,Фінляндыя,
Італія,Польшча,Азербайджан.Спек
таклі праекта штомесяц праходзяць
і ўМалой залеПалаца Рэспублікі ў
Мінску.

Ан жэ ла Фа мі на,г.Ліепая

ПраЕкТы

Пу ха віц кія края знаў цы на га да лі 
пра по вя зі, што злу ча лі 
з Бе ла рус сю ўкра ін скую 
пісь мен ні цу ле сю  Ук ра ін ку

Класік украінскай літаратуры Леся
Украінка (паэтэса, празаік, перакладчыца
Ларыса Пятроўна КосачКвітка, нарадзі
лася ў 1871 годзе ў НаваградВалынскім,
памерла ў 1913м у Тыфліскай губерні)
спалучанабылазБеларуссю.У1897годзе
(паводленекаторыхкрыніц—у1896м)у
Ялце янапазнаёмілася з рэвалюцыянерам
Сяргеем Мяржынскім (1870–1901). На
радзіўся ён уМінску, вучыўся ўКіеўскім
універсітэце(1891–95),аў1899мвярнуў
ся ўМінск, працаваў у аддзеле кантролю
ЛібаваРоменскайчыгункі.Сяргейіпазна
ёміўЛесюУкраінку змарксісцкайлітара
турай.Паэтэсанекалькіразоўпрыязджала
ўМінскдацяжкахворагаСяргеяМяржын
скага, тадыжнапісала адну знаймоцных
сваіхпаэм“Апантаная”(1901).Паслясмер
цірэвалюцыянераўтымжа1901годзеЛе
сяУкраінкаапранаеццаваўсёчорнае…

Дзяржустанова “Пухавіцкі раённы
краязнаўчымузей”выдалаэкскурсійнату
рыстычныбуклет“ЛесяУкраінка”.Навуко
вая супрацоўніцамузеяТаццянаВаласюк
уклала невялікі падарожнік, звязаны з тэ
мамі “Леся Украінка й Беларусь” і “Леся
Украінка й Пухавіччына”. Цяпер у музеі
зберагаюцца партрэты Лесі Украінкі ды
Сяргея Мяржынскага, якія выканала бе
ларуская мастачка Марына Эльяшэвіч. У
Мар’інайГорцыўапошніягадынеразпра
ходзілірозныяімпрэзы,звязаныязпамяц
цюЛесіУкраінкі.Нагоданатоезразумелая:
уБлоні,паблізуадМар’інайГоркі,усядзі
бе рэвалюцыянераўнароднікаў Анатоля
БончАсмалоўскага ды ягонайжонкіВар
вары(удзявоцтвеВахоўская,былародамз

украінскагаПадолля)іСяргейМяржынскі,
ізакаханаяўягоўкраінскаяпаэтэсазнахо
дзілісвойпрытулак.Убуклецеёсцьневя
лікіраздзел,якірасказваепраэкспазіцыю
Пухавіцкага раённага краязнаўчагамузея,
што прысвечана Лесі Украінцы. У музеі
прадстаўлены карціны Яўгена Шунейкі
“ЛесяУкраінка й СяргейМяржынскі” ды
“ЛесяУкраінкаўБлоні”.УМар’інуГорку
іБлоньпрыязджалі,кабушанавацьпамяць
ЛесіУкраінкі,спрычыніццадаяе“беларус
касці”АмбасадарУкраіныўБеларусіІгар
Кізім, беларуская паэтэса Іна Снарская
(родамзПолацка,жывеўПалтаве),бела
руская перакладчыца, празаік, старшыня
ТаварыстваўкраінскайлітаратурыпрыСа
юзебеларускіхпісьменнікаўНаталкаБабі
на.“Янезаўсёдыразумею,заштоічамуя
некагалюблю…Неведаюі,скажупраўду,
ведацьненамагаюся.Люблюіўсё.Любоў
абсалютнайсправядлівасціневедае,алеў
гэтым і яе вышэйшая справядлівасць…”
(ЛесяУкраінка).

Творы Лесі Украінкі перакладалі на
беларускую мову Эдзі Агняцвет, Анатоль
Астрэйка,МіколаАўрамчык,АртурВоль
скі, Анатоль Вялюгін, Юрка Гаўрук, Ніл
Гілевіч, Сяргей Грахоўскі, Сяргей Дзяр
гай, Хведар Жычка, Ніна Загорская, Іван
Калеснік, Уладзімір Корбан ды іншыя
мастакі слова. “У2021 годзе будзе адзна
чацца чарговы юбілей класіка ўкраінскай
паэзіі,— расказвае дырэктар Пухавіцкага
раённага краязнаўчага музея Аляксандр
Прановіч,—імызбіраемсяпрымеркаваць
дападзеіноваевыданнеперакладаўпаэзіі
Лесі Украінкі на беларускую мову. Хаце
ласябпадключыцьдапраектабеларускую
літаратурнуюмоладзь,атаксамавядомых
перакладчыкаў”.

Мі ко ла Берлеж

Святочныяімпрэзызбіралішматгле
дачоў.Трэціфестывальныдзеньадкрыў
Нацыянальны акадэмічны народны ар
кестрБеларусіімяІосіфаЖыновіча.Ка
лектыў, якім цяпер кіруе дырыжор, на
родны артыст Беларусі Міхаіл Казінец,
прадставіўслухачамяктрадыцыйныябе
ларускіямелодыі,такісусветныяшэдэў
рыкласічнаймузыкі.Завяршыўканцэрт
РускіакадэмічныаркестрНовасібірскай
філармоніі (галоўныдырыжор імастац
кікіраўнік—УладзімірГусеў),прычым
калегіпадаравалігасцямзБеларусісала
мяныялялькі.Сібіраківіталібеларускіх
музыкаў горача, душэўна, і паўтары га
дзіныпраляцелі,якадноімгненне.

А 28 лютага ладзіўся галаканцэрт
фестывалю,уякімупершымаддзялен
ні таксама граўАркестр імяЖыновіча.
Утойвечарсасцэныгучалітакіямілыя
кожнамубеларусумелодыі,як“Мойрод
ныкут”,шпаркая“Лявоніха”дыіншыя.

Наабодвухканцэртахгледачыгорача
віталігасцейзБеларусі.Аркестр,дарэчы,
адзінсастарэйшыхукраіне,анебыўу
Новасібірску—ажно40гадоў!Нетолькі
слухалімыродныямеладыі,алежіпры
глядаліся:зчымпрыехаліданасземлякі.
Найбольшінструментаўаркестрасклада

ліцымбалы.Іхгучанневыклікала,можна
сказаць, фурор. Як аказалася, зроблены
ўсе яны ў Барысаве, маім родным гора
дзе!На знакамітай у савецкуюпаруБа
рысаўскай фабрыцы музінструментаў,
якуюзваліўсеўнасугорадзепасвойску:
“Піянінка”. Экзатычнымі для сібіракоў
інструментамі былі таксама беларуская
дуда,яшчэйакарына,наякіхігралімузы
кі.Дарэчы,убеларускайзоне,зладжанай
наміўфілармоніі,таксамабыліпрадстаў

лены цымбалы, якія выклікалі вялікую
зацікаўленасць аматараў музыкі. Боль
шасцьіх,аднак,памылкованазывалінаш
інструментгуслямі.Амузыкізаркестра
потымсказалі,штоінашы,“цэнтраўскія”
цымбалы—таксамародамзмайгоБары
сава.Наведнікісвятапабачылітрадыцый
ны беларускі жаночы касцюм, рушнікі,
вырабы з саломы й выставу традыцый
ныхбеларускіхарнаментаў.

Супрацоўнікам ЦБК, яго кіраўніцы
Анастасіі Дзяменцьевай пасля канцэрта
пашанцавала пагутарыць з беларускімі
музыкамі,яныпадаравалінамсвойкам

пактдыск.Прыемнабылобачыцьічуць
землякоў нашых удалечыні ад Бацькаў
шчыны,сфатаграфаваццазімінапамяць.
ХацелімыіхзапрасіцьунашНовасібір
скіцэнтрбеларускайкультуры,алеволь
нагачасуўмузыкаўамальнебыло,нават
кабтрошкізгорадампазнаёміцца:уран
ніадляталідадому.Будземспадзявацца,
штонаступнывізітмузыкаўаркестрабу
дзераней,чымпраз40гадоў.

Тац ця на Ня лю бі на,
метадысткаНовасібірскага

цэнтрабеларускайкультуры.
Фотааўтара.

Вя до мыя мас тац кія ка лек ты вы з Бе ла ру сі, Ра сіі ды Ка зах ста на паў дзель ні ча лі ў ІV Між на род ным фес ты ва лі  
ар кест раў на род ных ін стру мен таў “Стру ны Сибири”, які пра хо дзіў з 25 па 28 лю та га ў Но ва сі бір скай фі лар мо ніі

Ад рэ дак цыі. КаліТаццянапаведамілаўрэдакцыюнапрыканцылютагапрапа
дзею,напісалапрабарысаўскія—родныя!—цымбалыўСібіры,мыадрасаваліёй
напісаныяэкспромтамрадкі:“Вамусібірскайдалечымарознай/Спяваюцьпесні
родныяцымбалы/Пратое,штовярнуццаўсім—непозна…/Ікабдушаўснягах
не замярзала”. Зямлячка з удзячнасцю іх прыняла, удакладніла: вельмі дарэчы.
Магчыма,радок“Пратое,штовярнуццаўсім—непозна…”гучаўдлякагосьці
напачаткусакавіказусімбудзённа.Сённяж,каліўнекаторыхрасійскіхгарадах
у сувязі з каранавінусамуведзеныжорсткія каранцінныямеры, і вярнуццаўжо
беларусамдадомуадтульдаволіскладана,увершыз’явіўсябольшглыбокісэнс.

Зрэшты,тэмавяртаннядадому—заўсёдынадзённая,нетолькіўпарупандэміі.
Тоняхайголасбеларускіхцымбалаўнагадваепратое—правяртанне—белару
сампаўсімсвеце:пакульмынагэтымсвецеяшчэёсць,авіруснедрэмле.Бодома
ж—ісценыдапамагаюць…

Анастасія Дзяменцьева з Міхаілам 
Казінцом (злева) і яго музыкамі


