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Кожнынарод—гэтасупольнаяПамяць
іТрадыцыі.Гэтасупольныклопатпраіхпе
раемнасць,азначыць—іпранашуагуль
ную будучыню. Таму такая вялікая ўвага
надаеццаўБеларусішанаваннютрадыцый,
зберажэннюпамяціпрагістарычныяпадзеі.

Адной са знакавых імпрэзаў у святоч
натужлівы Дзень Перамогі стала трады
цыйная цырымонія на Плошчы Перамо
гі ўМінску. Аляксандр Лукашэнка 9Мая
ўсклаўвянокдаманументаПерамогі.Квет
кіўсклалійтрысыныПрэзідэнта.Уцыры
моніі паўдзельнічалі высокапастаўленыя
чыноўнікі, кіраўнікі замежных дыпмісій,
грамадскіхарганізацый.

Прэзідэнт,якзаўсёдыўтакідзень,звяр
нуўсядасуграмадзянзпрамовай,заклікаў
нас адзіным фронтам змагацца за збера
жэннеміру,боўсучасныхумовахёсцьпа
грозы з боку глабальнага тэрарызму, і не
толькі.Кіраўнікдзяржавыпрытымзгадаў
далёкія суровыя саракавыя, “калі ў шэра
гах беларускага супраціву змагаліся тыся
чы антыфашыстаў з еўрапейскіх дзяржаў:
Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Аўстрыі,Фран
цыі, Італіі ды нават Германіі”. Цяпер, ад
нак, у Еўропе такой еднасці няма: “Ідзе
ўзмацненневаеннайпрысутнасцінанашых
межах. Перакрэслена Дамова аб ракетах
сярэдняй і малой далёкасці”. Аляксандр
Лукашэнкаўпэўнены:неабходныканструк
тыўныдыялогзусімікраінамі,“бомір—
гэтажыццё,болюбымір—гэталепш,чым
гадыліхалецця,якіямыперажывалінеад

нойчы”.Імы,зазначыўПрэзідэнт,датакога
дыялогугатовыя.

Кіраўнік дзяржавы называў страшныя
адрасы генацыду беларускага народа: Ха
тынь, Дальва, Азарычы, Шунеўка, Трас
цянец…“ВялікаяПерамога—безумоўная
перамогажыццянадсмерцю.Ібудучыяпа
каленніпавінныведаць,якуюцанузаплаціў
нашнародзаволю.Уімядабра,міруйспра
вядлівасці.Каб такое ніколі не паўтарыла
ся”,—упэўненыАляксандрЛукашэнка.Ён
заклікаў“зберагчыповязьпаміжпакалення
мі”,каб“дзеці,унукі,праўнукіпразлёсыво
інаўпераможцаў—сваіхродныхіблізкіх,
якіяадстаялімірісвабоду—сябеўсвядомі
лічасткаювялікайгісторыіроднайкраіны,
адчулібольвелізарныхстрат,ацанілі
велічподзвігусавецкагасалдата”.

Прэзідэнтнагадаў,штозберагчы
святуюпамяцьпракожнагаўдзель
нікавайныдлянашчадкаў—галоў
ная мэта Усебеларускай акцыі “Бе
ларусьпамятае”.Учасепрамовыён
анансаваўпраект“Уславуагульнай
Перамогі!”. Сутнасць яго такая. Ва
ўсіхраёнахБеларусі змесцаўвоін
скіхпахаваняў,месцаўгібеліўгады
вайнымірныхжыхароў будзе ўзята
зямля.Капсулызёй,атаксамаспісы
з імёнамі загінулых9Мая2020 го
да—удзень75годдзяПерамогі—
змесцяць у нішы Храмапомніка ў
гонар Усіх Святых у Мінску. Плануецца,
што ў храмепомніку будзе й музей, дзе
зберагуцьгістарычнуюпамяцьпракожна
га, хто загінуў на вайне.Да праекта, мяр
куецца,далучаццайпрымежныятэрыторыі
РасіідыУкраіны.

І ў тойжа дзень настаяльнікУсіхсвяц
кага прыхода, протаіерэй Фёдар Поўны ў
размове зжурналістамі адзначыў глыбіню
й маштабнасць новага праекта “У славу
агульнайПерамогі!”.Надумкусвятара,Бе

ларусьзаўсёдывызначаласяміралюбствам,
яна традыцыйна мае паяднальны пачатак.
І рэалізуючы такі праект, перакананыФё
дарПоўны,мызноўпакажамнавакольнаму
свету, хтомыёсць—непахваляючыся, а
згоднасцю,зусведамленнемсябеякнаро
да,якнацыі.Святартаксамазвярнуўувагу,
што9Мая—аднознямногіхсвятаў,якое
паядноўваеўвесьбеларускінарод.

КаліПрэзідэнтпасляўрачыстайцыры
моніі на Плошчы Перамогі традыцыйна
гутарыўзжурналістамі,уягозапыталі:як
жа,наягодумку,зберагчыжывуюпамяць
пратрагічныя,алеразамзтымігераічныя
падзеісаракавыхгадоўмінулагастагоддзя
ўсэрцахюныхграмадзян?Адказваючына
пытанне, Аляксандр Лукашэнка ўдаклад
ніў:“Намтрэбадумацьпратое,якзбераг
чыгалоўнае,шторобіцьнаслюдзьмі.Што
арыентаванаўбудучыню.Ігэта,натураль
на,адзінзсімвалаўнашых—ДзеньПера
могі”.Ённагадаў,штотамуспрыяеўтым
ліку акцыя“Беларусьпамятае”.Ды, вядо
маж,акцыяўсёнезахавае:“Трэбакожны
дзеньдзенебудзьштонебудзьрабіць— і
паказвацьгэтадзецям.Алепшзаўсё,ігэта
галоўнае,кабдзецісамірабілі.Годдвата
мубыломаёдаручэнне:кабдзеці,школьні
кізанялісяпомнікамізагінулым.Аўнасжа
іхтысячы.Імыдакожнагапомнікапрый
шлі.Дзеціпрыйшлідысваімірукамііхдоб
раўпарадкавалі.Япадарозе,пад’язджаючы
дазагараднайрэзідэнцыі,бачутыяпомнікі,
яныпрыведзеныў ідэальныпарадак.Гэта
зрабілідзеці.Значыць,будуцьпамятаць”.

Праблема яшчэ, прадоўжыў Прэзідэнт,
іўтым,што“часамдзеці зпадачынекато
рыхдарослыхлічаць,нібытагэта—ненаша
Перамога.Штомыледзьнеагрэсарамібылі.
Тоезнаходзіцьводгукіўсэрцах,хайасобных,

аленашыхдзяцей.Гэтадрэнна.Значыць,каб
захавацьпамяць,намтрэбасамімнезабыц
ца—інавучыцьгэтамусваіхдзяцей”.

Гэта—нашаПерамога,ігэта,надумку
Прэзідэнта,“здабытакнетолькітыхлюдзей,
хтоперамог.Яны,вядомаж,галоўныя.Гэта
яныпрынеслінамПерамогу.Алегэтанаша
годнасць,нашздабытак.Гэтайсігналтаго,
штомы—нашчадкітых,хтоўмееперама
гаць”.
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Ра дасць  
і боль  

“Пра ры ву” 
Стар.  4

НавіНаўНумар

Свяці,
алімпійскіагонь!
Факелэстафеты“Полымя
міру”асвячаешляхі-дарогі
ізнакавыямесцы
Бацькаўшчыны

Эстафета агню ІІ Еўрапей
скіх гульняў “Полымя міру”,
якаястартавалаўРыме(Італія)
3мая,прайшлапатэрыторыях
Славакіі,Славеніі,Венгрыі,Аў
стрыі,Чэхіі,Польшчы.Удзель
нікіэстафеты,несучыалімпій
скі агонь, наведалі славутыя
месцы тых краін. Алімпійскі

агоньбыўпаднятый
на гаруМанблан,

самую высо
кую ў Заход
няйЕўропе.
12 мая за

вяршыўся за
межны этап
шляху —

“Полымя мі
ру” прыбыло ў

Беларусь. Яго сустракалі на
беларускапольскай мяжы ў
міжнародным пункце пропус
ку“Варшаўскімост”.Першым
беларускім горадам на шляху
полымя стаў Брэст. Факела
носцы,агэтабылівядомыябе
ларусы,утымлікуўраджэнцы
Брэсцкай вобласці, пранеслі
алімпійскіагоньІІЕўрапейскіх
гульняў па вуліцах абласнога
цэнтра.ПабываўёнуМемары
яльным комплексе “Брэсцкая
крэпасцьгерой”, быў спушча
нынавадуБрэсцкагавяслярна
гаканала.Наперадзеягочакалі
яшчэпяцьгарадоўБрэстчыны:
Камянец, Пінск, Мікашэвічы,
БаранавічыйКосава.

УКамянецкімраёне14мая
“Полымяміру”даставілідаКа
мянецкай вежы, свяціла яно і
ў знакамітай Белавежскай пу
шчы.Сярод знакавыхдлявоб
ласці месцаў, якія наведвае
полымя — Музейсядзіба Та
дэвуша Касцюшкі й палацава
паркавыансамбльуКосавеІва
цэвіцкагараёна.УМікашэвічах
ягоспусцяцьукар’ерРэспублі
канскагаўнітарнагавытворчага
прадпрыемства“Граніт”.

Гэтымі днямі факел муль
тыспартыўнага форума будзе
гасцяваць ва ўсіх абласцяхБе
ларусі:пашэсцьдзёнукожнай.
18мая“Полымяміру”асвеціць
гарады Гродзеншчыны, потым
будзе Віцебшчына, Магілёў
шчына, Гомельшчына, Мін
шчына. У Мінску яго сустрэ
нуць17чэрвеня.А21чэрвеня
алімпійскі агонь урачыста за
паляцьнаНацыянальнымалім
пійскім стадыёне “Дынама” ў
часадкрыццягульняў.

Ві та Зорына

Кас ма наўт 
і “На ра чан ская  

зор ка”
  Стар. 2

На 
вы ста ве — 

як на 
кір ма шы

Стар. 3

Па мя таць. І дзя цей на ву чаць.
СветаПогляд

Б
ЕЛ

ТА

Бе ла русь шы ро ка свят ка ва ла чар го вую, 74-ю га да ві ну Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не. У ча се 
ўра чыс тай цы ры мо ніі Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка анан са ваў пра ект  “У сла ву агуль най Пе ра мо гі!”

Б
ЕЛ

ТА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўсклаў вянок да манумента Перамогі  
ў Мінску. Кветкі да манумента ўсклалі таксама сыны кіраўніка дзяржавы

Храм Усіх Святых у Мінску 
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расійскікасманаўтз
беларускіміродавымікаранямі
алегНавіцкісустрэўсяна
мядзельшчынезБабуляй-
траўніцайідаведаўсяпра
лекавыяўласцівасцірозных
беларускіхраслін

Ціведаецевы,штопалявывасілёк,
даўнісімвалсінявокайБеларусі,можа
непростаўпрыгожвацьіндыйскічай?

Зтакогаміксуатрымаеццацудоўнына
пой!Зрэшты,тоененова—дадаваць
у чаі пялёсткі язьміну, ружаў, іншых
кветак.Восьібеларусыробяцьнапойз
васільковыміпялёсткамі—падяскра
вымбрэндам“KalіLaska”.Інетолькі
зхлебамсоллю,алейзтакімчаемсу
стракалінаМядзельшчынезнакамітага
лётчыкакасманаўта,ГерояРасііАлега
Навіцкага.Ёнбыўганаровымгосцему
экскурсійнатурыстычным комплексе
“Аптэкарскісад”,штоўМядзельскім
раёне.Прызямліўсяжверталётзкас
манаўтам пасярод сасновага бору на
зёлкавымполі.Ягомясцовыяжыхары,
чула, называюць: Круцьверць поле.
Бо,кажуць,ветравыязавірухібываюць
таміўлетнююпару,ібезверталёта.

АлегНавіцкі,яквядома,жывеця
пер у Падмаскоўі, мае расійскае гра
мадзянства. Ды часта наведваецца ў
беларускірайцэнтрЧэрвень,дзенара
дзіўся,дамаці,атаксамаўМінск,дзе
жывуцьягосваякі.Сёлета,бачылімы
зтэлерэпартажаў,быўнаўрачыстасці
намінскайПлошчыПерамогіўДзень
Перамогі.АнаМядзельшчыне10мая
касманаўт пабываў упершыню. І, ка

заў пасля, падумвае: ці не адпачыць
ямутамразамзсям’ёй!Бо“Аптэкар
скісад”аждыхаездароўемібадзёрас
цюўНарачанскімкраі,аднымзсамых
экалагічна чыстых рэгіёнаў Беларусі.
Побачтрывозеры:Нарач,МястрайБе
лае.Нарач, найвялікае возера краіны,
лучыцьзМястрамаленькаярэчкаСке
ма:усяго180метраў!Мястраж,хоцьі
саступаеНарачыўпамерах,аленікро

пелькі не прайграе ў прыгажосці, па
пулярнасцісяродтурыстаў.Дарэчы,у
МядзелінаберазеМястранядаўнаад
крыліновенькігатэль,цяперчакаюць
турыстаўзусягосвету.ВозераБелаеля
вёскіНіўкі—часткаБелаазёрскайзо
ныадпачынку,ітаксамапрыцягваеры
баловаўітурыстаў.Ваколтрохазёр—
неймавернайпрыгажосцілясыйпалі.

Спецыялісты кампаніі “У трёх
озёр”, даччыной ад прадпрыемства
“БелАсептика”,таксамакалісьціацані
ліўсевыгадымесца.На190гатэрыто
рыіНацыянальнагапарка“Нарачанскі”
пачалі вырошчваць 25 відаў траў ды
іншыхраслін.Натыхземляхзабароне
навыкарыстаннелюбыхнеарганічных
угнаенняў, пестыцыдаў і гербіцыдаў.
Таму травы, узрошчаныяна іх, лічац
ца арганічным прадуктам. А чай Kalі
Laska гатуецца толькі з натуральных
чайныхлістоўзплантацыйІндыі,Шры
Ланкі,В’етнамадыіншыхкраінбезда
данняфарбавальнікаў,араматызатараў,
алеяў: толькінатуральныячаі дытра
вы.Вытворцысвядомааб’ядналіэкза
тычнысветчаюіроднысветбеларускіх
траў—атрымаліўнікальныпрадукт.

Цяпер кампанія выпускае тры лі
нейкі чаёў: “Аптэкарскі сад”, “Gusto
Botanіco” і“KalіLaska”.Гарачыяна
поізіхпакаштаваўікасманаўтучасе
вандроўкі па “Аптэкарскім садзе”. З
дапамогай спецыялістаў “зорны бе
ларус”зладзіўзраслінісваючайную
кампазіцыю, якую назвалі “Нарачан
скаязорка”.

Пракарысцьтраўдыпратое,якіх
вырошчваюць,госцюраспавялаБабу
лятраўніца. Дарэчы, у “Аптэкарскім
садзе”пазнавальныяэкскурсіідляна
веднікаўправодзіцьменавітаяна.Іхат
кутамсваюмае.Траўніцтва,якімпа
чалазаймаццакампанія“Утрёхозёр”,
было традыцыяй на Беларусі здаўна,
тое штукарства й сёння жывое, згад
ваеццаўшматлікіхказкахіпаданнях.
Вось і ў цэнтры “Аптэкарскага сада”
ёсцьлабірынтБабыЯгізкустоўбіру
чыны.Таміяедраўлянаяпостаць,да
лей—агародзрэдкіміраслінамі.Ёсць
наім,напрыклад,сонтрава,шэрагтра
ваў,занесеныхуЧырвонуюкнігу.

АсабліваБабулятраўніцаганарыц
цагінкгабілоба,дрэўцам,якоепрыжы
лося ў “Аптэкарскім садзе”. Кажуць,
жывеянонаЗямлібольшза300міль
ёнаў гадоў, да тагожне адносіццані
дааднагозмасавыхвідаўраслін,таму
вядомыбіёлагЧарльзДарвінкалісьці
назваўяго“жывымвыкапнем”.Дрэва
гінкга білоба знойдзена было ў Азіі,
раслоранейіўЕўропе,дывымерлаў
часеледніковагаперыяду.У1712мня
мецкіўрачібатанікЭнгельбертКемп
ферпрывёзраслінуўЕўропузЯпоніі.
“У лекавых мэтах выкарыстоўваецца
лісце:з іхробіццапрэпарат,якідапа
магаепры18розныхзахворваннях”,—
тлумачылаБабулятраўніца.

НаАлеіганаровыхгасцейАлегНа
віцкіпасадзіўісваёдрэўца.Яблыньку.
Пладыяепадыдуцьдляпрыгатавання
чаёў. Бо нядаўна беларускія траўнікі
таксамаўключылісадавінуйягадыў
рэцэптуру сваіх чайных кампазіцый,
яктоемоднацяпернаЗахадзе.Нараз
вітаннекасманаўтпакінуўгаспадарам
фотаздымакНарачанскагакраю,зроб
лены з космасу, адказаў на пытанні
журналістаў—мыбыліякразупрэс
туры ўМядзельскім раёне й таксама
наведалісяў“Аптэкарскісад”.

Ган на Лагун

кола дзён
СаСтужкіНавіН

Будуембудучыню
Прыемная вестка прыйшла з Нацыянальна

гааэрапорта“Мінск”:3маяПрэзідэнтБеларусі
ўрачыстаадкрыўтамдругуюўзлётнапасадачную
паласу.Першаяэксплуатуеццаз1981года.Яерэ
сурс неаднаразова падаўжаўся, і патрэбна было
будавацьновуюўзлётку.Тоепачаліў2016годзе.
Маштабны інвестпраект беларусы рэалізавалі
сваімі сіламі — каштоўны досвед спатрэбіцца
спецыялістам і ў далейшым. Новая паласа
(3700 метраў, шырынёй 60 метраў) дазваляе
прымацьіадпраўляцьпаветраныясуднылюбога
тыпу.Янабудзепрацавацьнапоўнуюмоцужоў
часедругіхЕўрапейскіхгульняў,якіяпройдуцьу
Беларусіўчэрвені.Прэзідэнтудалажылі,якпла
нуеццаналадзіцьчыгуначныязносінысталіцыз
аэрапортам, індустрыяльнымпаркам“Вялікіка
мень”.АляксандрЛукашэнкадаручыўзрабіцьіх
максімальназручнымідлялюдзей.

А днямі стала вядома: Прэзідэнт даручыў
да 2021 года пабудаваць у краінеНацыянальны
выставачны цэнтр. Пры тым падкрэсліў, што
арганізацыя выставачнай дзейнасці — вельмі
сур’ёзнаейпрынцыповаепытаннедляБеларусі
як дла экспартна арыентаванай краіны. Важнае
патрабаванне:цэнтрпавіненбыцьтанным:“Трэ
базрабіцьпростайпрыгожа,дыхтоўна,якасна”.

Наперад,вікторыя!
Вяртаесваебылыязаваёвыўвялікімтэнісевя

домаятэнісісткаВікторыяАзаранка.Быўперыяд,
каліў сілурозныхпрычынгульнянеладзілася.
Калінумаргазетыздаеццаўдрук(16мая),стала
вядома:янавыйшлаў1/8фіналутурніруўРыме,
адолеўшы ўкраінку Эліну Світоліну ў “драма
тычным”матчы,якназвалаягобеларуска.Матч
двойчыперарываўсяззадажджу,аўтрэцімсэце
Вікторыя, саступаючы2:5, змаглаперамагчы.У
цэлым,лічыцьтэнісістка,матчатрымаўсявельмі
высокайякасці.

Вікторыя Азаранка з беларусак — адзіная,
хто застаўся змагацца за тытул у жаночым
адзіночным разрадзе. Выбылі з барацьбы нашы
АрынаСабаленка дыАляксандраСасновіч.Пе
рамога ж Азаранкі над Світолінай знакавая, бо
апошняядваразызапар(2017,2018)перамагала
натурнірыўРыме.

ветэранузузбекістана—
трактар“Беларусь”
упадарунак

Беларусы памятаюць пра подзвігі прадстаў
нікоў розных народаў, якія ў 1943–44 гадах
вызвалялі нашу Бацькаўшчыну ад нямецка
фашысцкіхзахопнікаў.Сяродіх—100гадовыве
тэранвайнызУзбекістанаАбдурахімМаўлянаў.
ЁнудзельнічаўубаяхзаБеларусь.Пратоесвед
чаць і юбілейныя медалі з нагоды 65й і 70й
гадавінвызваленняБеларусі,якіміветэрануша
наваны.Мяркуецца,штоатрымаеёнісёлетнюю
ўзнагароду:да75годдзяВызвалення.Ападару
накадБеларусіда100гадовагаюбілею—трак
тар“МТЗ82.1”—АбдурахімМаўлянаўатрымаў
вясной.Ключыадяго,паведамілінасайцебела
рускагадыппрадстаўніцтва,уручыўямуАмбаса
дарБеларусіваУзбекістанеЛеанідМарыніч.

Падарыць ветэрану трактар вырашылі на
Мінскімтрактарнымзаводзе,дапамогтоезрабіць
афіцыйныдылерпрадпрыемстваваУзбекістане.
Трактар будзе выкарыстоўвацца на сельгасра
ботах у дэхканскай (фермерскай) гаспадарцы
сям’і Маўлянавых. І, напэўна, не толькі, бо на
ўрачыстымушанаванніветэранабылобольшчым
500гасцей.Цікава:ціўсіхпакаталі?

дыялогкультур

Пі ме н Пан чан ка ў Сер біі
усербскімлітаратурна-
мастацкімчасопісе“масты”
выйшліновыяперакладывершаў
удзельнікавялікайайчыннай
вайны,народнагапаэтаБеларусі
ПіменаПанчанкі

ТворыПіменаПанчанкі,таксклала
ся,нячастайперакладалінамовынаро
даўбылойЮгаславіі.Хацяпаэзіяадна
гознайболейаўтарытэтныхбеларускіх
паэтаўXX стагоддзя добра вядомая ў
розныхкраінах.АсобныякнігіПімена
Емяльянавічавыходзілінаўкраінскай,
латышскай,чэшскай,іншыхмовахна
родаў свету. Больш чым два дзясяткі
зборнікаўпаэзіінашагасуйчыннікапа
бачылісветнарускаймове.

Падборка,якаявыйшлаў“Мастах”
напрыканцымінулагагода,складаец
цазшасцівершаў—“Герой”,“Толькі
голас”, “Крыксойкі”, “Крайпаэтаў”,
“Роднаямова”,“Коні”.Вершы,можна
сказаць,класічныя,шырокавядомыя.
ПераклалаіхДаянаЛазарэвіч.

Гэтую маладую сербскую паэ
тэсу ўжо добра ведаюць у Беларусі.
Папершае,удрукунеразпісаліпра
яе руплівасць у дачыненні да прад
стаўленнябеларускайпаэзііўСербіі.

Даяна, варта нагадаць, пераўвасобі
ланасербскуюйвыдалаўБялградзе
асобнайкнігайзборнікпаэзііМаксіма
Багдановіча“Вянок”.Аяшчэталена
віты творца — перакладчыца паэзіі
ЯнкіКупалы,ЯкубаКоласа,Максіма
Танка, Алеся Бачылы, Міколы Чар
няўскага, Віктара Шніпа, Алеся Ба
дакадыіншыхмайстроўбеларускага
прыгожага пісьменства. Падругое, і
самаДаянаЛазарэвічпішавершы—

набеларускаймове!Гэтыя творыяе
друкавалісяўБеларусі.

ПіменПанчанка— з тых паэтаў,
чыятворчасцьіцяпернеможанепры
цягвацьчуйнагадапаэтычнагаслова
чытача. Дык, можа быць, і ў Сербіі
яшчэ будзе выдадзена асобная кні
га народнага паэта Беларусі Пімена
Панчанкі?..Акалібна75годдзеПе
рамогі такім прыгожым паэтычным
вянкомупрыгожыцьсветлуюпамяць
пра ветэрана Другой сусветнай вай
ны!Монаватпадацьягошчымлівыя,
душэўныя, і ў тойжа час з высокім
грамадзянскім запалам вершы ў пе
ракладахнетолькіДаяныЛазарэвіч,
алеіўпераўвасабленніновыхяепа
плечнікаў.Тых,хтопракладваеновыя
дарогібеларускасербскагалітаратур
нагапабрацімстванасучаснымэтапе.

Кас тусь Ла дуць каДаяна Лазарэвіч у Мінску
Пад рых та ваў Іван Жда но віч —  

па вод ле ма тэ ры я лаў СМІ

родНыявоБразы

Кас ма наўт і “На ра чан ская зор ка”

Выступае танцавальны ансамбль “Эрэбуні”
Касманаўт Алег Навіцкі з чаем “Нарачанская зорка”
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Даўнымдаўно продкі на
шыя прыдумалі кірмашы. А
было ж там дзе разгуляцца
душы! Бо хто ўвесь час пра
цуе—тагойлёс,кажуць,ба
лючалупцуе.Зашто?!Мусіць,
хоча:кабвочыгорапрацаўнік
адзямлічасцейпадымаў—на
людзей паглядаў, мудрасць (а
нетолькібульбузбуракамі!..)
збіраў, сабе ў душу зазіраў…
На кірмашы ж, як вядома, не
толькі гандляваліпрадавалі,
але й жаніхоўнявестак вы
глядалі, сяброў сустракалі, за
жыццё разважалі, чарачку па
дымалі… Будучыню супольна
стваралі!Нуасучаснаявыста
ва—таксаманепростазабава.
Там, якпамне, тоўсёцікава!
Толькіжзанадтагучная,прос
та нейкая дэцыбельнамікра
фоннаягаманазранкудацям
на—нечувацьнаватзблізку…
Карацей: практычна нічога й
не чуваць,шаноўныямае. За
тое—шматпабачыцьможна.
Выставы цяпер — кірмашоў
працяг:унашымчасе,увялі
кай хаце ды ў сучасным фар
маце.Топройдземсяпаёй,пад
вялікімшатромбудынаку“ра
монака”—Нацыянальнагавы
ставачнага цэнтра “БЕЛЭКС
ПА”— па мінскім праспекце
Пераможцаў, 14. Паглядзім,
чым жыве сёння велізарная
СМІпрастора Беларусі, хто ў
госцізавітаў,іштопаказаў.

Вядома ж, ахапіць усё —
ніяк не ўдасца. Толькі ўявіце
сабе:большза400сродкаўма
савай інфармацыі было прад
стаўлена! Прама па суседстве
састэндамУпаўнаважанагапа
справах рэлігій і нацыяналь
насцяў, да якогаштогод збіра
юцца беларусы замежжа, што
гасцююць на выставе, працуе
стэнд Кітайскай Народнай
Рэспублікі. ЯшчэНаталляПе
рапечка, мая калега з газеты
“Ляхавіцкі веснік”, напісала
ў фотарэпартажы: упершыню
ў журналісцкім форуме паў
дзельнічаладэлегацыяНовасі
бірскай вобласці. Прэзентава
лісяраённыягазеты,выдавецкі
дом“СоветскаяСибирь”,сайті
абласноетэлебачанне.Эх,сам,
шкада, не пабачыў. Бо там, у
Сібіры,столькібеларусаў!Са
ма ж Наталля пісала пра ўра
джэнцаНовасібірскайвобласці
ВасіліяРудзя,штозагінуўпры
вызваленні Беларусі 5 ліпеня
1944года,пахаваныўбрацкай
магілеўЛяхавічах.Уінтэрнэ

це ёсць яе артыкул “Сказ пра
сібірскагаВасілька”.

Мы сустракаліся з зямляч
кайпрыстэндзеСМІБрэстчы
ны—якдобрыязнаёмыя,хоць
знаёмыя завочна. З дапамогай
Наталлі Перапечкі падбіралі
здымкі, калі пісалі летась пра
кніжнакультурныфэстнаЛя
хавіччыне, у Флер’янове. Ро
давыя карані ў загадчыцы ад
дзеласацыяльныхпытанняў(у
дзявоцтве Несцяровіч), якая й
вядзе інтэрнэтсайт “Ляхавіц
кагавесніка”—згістарычных
мясцін ля Баранавіч: Сталові
чы, Загор’е… Па адукацыі—
педагог, гісторык, у рэдакцыі
з 2012 года. Знайшліся ў нас
агульныязнаёмыя,нештазтэ
маўпадказаліадзінаднаму,па
фатаграфавалісянасвяточным
фоне.Дарэчы,цікавы,насыча
ны,датагожаператыўныфота
рэпартажНаталліПерапечанкі
з выставы можна глянуць тут
http://www.lves.by/?p=73823

Пазней пабачыў Наталлю
й галоўнуюрэдактарку газеты
“Ляхавіцкі веснік” Вольгу Ба
радзіну на цырымоніі ўшана
вання пераможцаў і лаўрэатаў
ХV Нацыянальнага конкурсу
друкаваных СМІ “Залатая Лі
тара”. Радуюся за землякоў:
саму70япачынаўшляхужур
налістыкузпублікацыйу“Бу
даўніку камунізму”, традыцыі
якога прадаўжае “ЛВ”. Уявіце
сабе:наконкурспадалібольш
за 330 заявак з усёй краіны! І
ляхавіцкая, мая родная раёнка
прызнаная лаўрэаткай: у на
мінацыі “Лепшыя матэрыялы
грамадскапалітычнай тэматы
кі”. А Вольга Барадзіна ўда
стоена лаўрэацкага звання ў
намінацыі “Лепшы рэпарцёр
раённых, гарадскіх, карпара
тыўных ішматтыражных дру
каваныхСМІ”.Віншую!

Вернемся,аднак,навыста
ву. Яшчэ раней, чым дайшоў
я да стэнда Упаўнаважанага
па справах рэлігій і нацыя
нальнасцяў, на якім звычайна
прадстаўляюцца СМІ, выдан
ні беларусаў замежжа ды роз
ных нацыянальных суполак
Беларусі, мы віталіся з Жан
най Раманоўскай. Журналіст
ка, кіраўніца Цэнтра беларус

кай культуры з Даўгаўпілса й
тамтэйшай суполкі “Уздым”
прадставіла зямлячку з Чар
нігава. “Рэкамендавала мне
паехаць на Бацькаўшчыну Га
ліна Варажбіт, кіраўніца на
шай беларускай суполкі “Сяб
ры”,—прадставіласяЛюдміла
Пархоменка,галоўнырэдактар
Чарнігаўскай абласной газеты
“Деснянська правда”.— Сама
я—беларускапародавыхка
ранях,аднакмалоюбыла,калі
бацькі перасяліліся на Чарні
гаўшчыну. Моцныя повязі з
зямлёйпродкаў—негубляю”.
Спадзяемсянасупрацу,спада
рыняЛюдміла!

Парадавалі добрымі наві
намі нашы няштатныя карэс
пандэнтызНарвы—Людміла
Аннус іВіктарБайкачоў.Яны
йдуцьуногузчасам—актыў
на карыстаюцца інтэрнэтам,
маюцьсваестаронкіў сацсет
ках. Нават сувенір прывезлі
знакавы: журналісцкая руч
ка—зфлэшкайунутры.Анаві
натакая:падпісаліяныдамову
абсупрацоўніцтвезСмалявіц
кім райвыканкамам і тамтэй
шымгуртом“Пліса”.Тэкстпра
тое—падрыхтуем.Паклон—
Людміле з Віктарам ды ўсім
няштатным аўтарам “ГР”, без
якіхнашаягазетабылабзусім
іншай.Пэўнаж,меншцікавай
длябеларусаўзамежжа.

Прысамімжастэндзевысту
паліспяваліартысткізпольскай

суполкіўІвянцы,працаваліак
тывісты ўкраінскай дыяспары.
Як заўсёды, салідная дэлега
цыя беларусаў Рыгі: Валянціна
іБарысПіскуновы,ІнаОлесава,
Алёна Лазарава… Спадзяюся,
нашы чытачы гэтых рупліўцаў
даўно ведаюць. А з Алёнай,
якаяцяперкіруебеларускайсу
полкай“Прамень”,мыгаварылі
аб конкурсе даследчых работ
“БеларусыЛатвіі.Мінулаейсу
часнасць”, які праводзіцьСаюз
беларусаўЛатвіі прыпадтрым
цы Беларускага педуніверсітэ
та імя Максіма Танка. (Гл.: “З
лёсаў тчэцца гісторыя” — ГР,
15.02.2018.) Конкурс збірае

штогодшматудзельнікаў,спры
яе паглыбленню, пашырэнню
кантактаў між краінамі, брат
німі народамі. Ствараецца ўні
кальны Летапіс дружбы — які
варта было б алічбаваць, ства
рыць партал у інтэрнэце.Пры
чым— з форумам: каб можна
было знаходзіцьродзічаў,весці
дыялог паміж краінамі. Алёна
Барысаўна абяцала падумаць.
А мы — інфармацыйную пад
трымку абяцаем!Хай такі пра
ект будзе першай ластаўкай,
кабладзіцьінтэрнэтмастысяб
роўстваміжбеларусамірозных
краін—набольшсаліднымуз
роўні, не проста ў сацыяльных
сетках.

Сустрэчазяшчэаднымзем
ляком, і таксама вядомай асо
бай: Мікалай Ефімовіч. Гэта

маскоўскіжурналіст, цяпер—
старшыня Тэлерадыёвяшчаль
найарганізацыіСаюзнайдзяр
жавы (па руску: ТРО Союза).
ТэлеканалможнаглядзецьуБе
ларусі,падказаў,на26йкноп
цы лічбавага інтэарактыўнага
тэлебачанняZala,яшчэўдапа
могу інтэрнэт дыЮтуб.Ціка
ва,штокалегазгадаў1981год,
калі мы, яшчэ практыканты,
сутыкаліся з ім у калідорах
маладзёжнай газеты “Знамя
юности”!Асупрацаўнас, га
варылі,цяперможабыць—у
асвятленні жыцця, дзейнасці
актыўных беларускіх суполак
Расіі,вядомыхбеларусаўусу
седняй краіне. Спадзяюся на
працяг сяброўства, Мікалай
Аляксандравіч! Добрую над
зеюнасупрацудаейтое,што,
аказваецца,увядомайбеларус
кай тэлежурналісткі Людмілы
Кавалёвай, першай намесніцы
старшыніТРО,дзявочаепроз
вішча—Ждановіч.Штож,усе
людзі—радня,падсумаваўбы
такое супадзенне пісьменнік
УладзімірЛіпскі.

А тым часам на пляцоўцы
“Настаўніцкай газеты” адзна
чае 25я ўгодкі газета “Пере
ходный возраст”. Юнкораў,
сяброў выдання— мора! Вы
ступаюць школьныя калекты
вы з розных месцаў Беларусі.
Шкада толькі: добрыя словы,
віншаванніамальтонуцьуба
кавыхдэцыбелах.Алеўсімве
села!Камуцікава—загляньце
на сайт газеты (якая, дарэчы,
кватараваларазамзнашымвы
даннем да нядаўняга часу на
9м паверсе Дома прэсы)— і
пераканаецеся: ёсцьшто свят
каваць!

Пакідаюнадалейужурна
лісцкім блакноце цікавыя су
стрэчы— не скажаш пра ўсё
скарагаворкай!—прыстэндзе
газеты“Зорька”(зпрыгожымі,
творчымідывясёлымілюдзьмі
з вёскі Пятрэвічы Навагруд
скага раёна), з супрацоўніцай
часопіса“Пралеска”Таццянай
Краснічэнка.Спадзяюсяраска
зацьпраіхіншымразам.

Так што — хадзіце на па
добныя выставы, паважаныя
сябры. Яны, як і кірмашы,
упрыгожваюць нашае жыццё:
надаюць яму новыя фарбы й
сэнсы.

Іван Жда но віч.
Фотааўтара.

На вы ста ве — як на кір ма шы

Мі ка лай Ефі мо віч

На тал ля Пе ра печ ка

На выставачным стэндзе — выданні беларускай дыяспары 

Ля гэтага стэнда збіраюцца звычайна прадстаўнікі беларускай дыяспары

На тат кі з XXІІІ Між на род най спе цы я лі за ва най вы ста вы “СМІ ў Бе ла ру сі”, што на пя рэ дад ні  
Дня дру ку ў чар го вы раз пра хо дзі ла ў Мін ску
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звесткіпрафальварак,што
стаяўугістарычныммесцы
жабінкаўскагараёнайбыў
разамзлюдзьмізнішчаны
фашыстамі,унесены
ўэлектроннуюбазу
дадзеных“Белорусские
деревни,сожженныевгоды
великойотечественной
войны”—дзякуючы
публікацыіўгазеце
“голасрадзімы”

Памяць бывае пасіўнай і
актыўнай. Можна проста па
мятаць, а можна— узмацняць
сілавоеполепамяці,напаўняць
яе жывым зместам, падключа
ючысваенамаганні,сваёсэрца.
Наш супляменнік з Нальчыка
ПавелСідаруктаксамапамятае
правайну,якаяпрынесластра

шэнныя пакуты ў беларускія
сем’і. Чуў ад старэйшых, якія
жыліпадакупацыяйфашыстаў
угадывайны,іпратрагедыюў
Янопалі.Пратоенапісаўнаму
рэдакцыю. Мы змясцілі тэкст
“ТрагедыябылаўЯнопалі”,які
панашайпросьбепадрыхтаваў
журналіст з Жабінкі Анатоль
Бензярук,ірэдакцыйныкамен
тар“НепадалёкадКрупчыцкага
поля”(ГР,27.03.2019).Уканцы
красавікаПавелСідарукдаслаў
урэдакцыювіншаваннезВялі
каднем і ўдзячнасць “за дамі
нуючуюдапамогуўзберажэнні
памяціпраЯнаполь.“Янапісаў
уНацыянальныархіўБеларусі:
яго супрацоўнікі — мадэрата
рыэлектроннайбазыдадзеных
“Белорусскиедеревни,сожжен

ные в годы Великой Отечест
венной войны”, — удакладніў
зямляк.—Прадаставіўартыку
лы,змешчаныяўгазеце.Яны,а
таксама архіўныя матэрыялы,
штозгадваюццаўтэкстах,сталі
падставай для ўнясення фаль
варкаЯнопальузгадануюбазу
дадзеных.Тоеможнапабачыць,
зрабіўшызапытнасайце.Мой
40гадовы боль і памяць знай
шлі задавальненне ў зробле
ным. Гэта наш з вамі, паважа
ныяжурналісты,унёсакусвята
75годдзя вызвалення Беларусі
ад фашыстаў, і наша людское
суперажыванне.Дзякую!”

Мызаглянулінасайт.Цяпер
ёсцьізвесткіпраЯнопаль,пра
11расстраляныхтамфашыста
мі людзей. І калі раней на га

лоўнай старонцы сайта была
чырвоная лічба 9096 (паказвае
колькасць вёсак у базе дадзе
ныхна час падрыхтоўкі публі
кацыі),тоцяпер—9097.Будзем
лічыць:падтакім“кодампамя
ці” значыцца цяпер Янопаль у
ВогненнымСпісе.

ДзякуемімыПаўлуСідару
ку занеабыякавасцьдароднай

гісторыі. Віншуем з перамо
гайнадлюдскімбяспамяцтвам.
Дзякуем Анатолю Бензеруку,
які, паведамляе нам, вядзе ў
райгазеце “Сельская праўда”
вялікіцыклматэрыялаў“Ніхто
незабыты,ніштонезабыта”—
да75годдзяВызваленняБела
русі.

Іван Іва наў

Беларусь памятае

СловаіСПрава

Ра дасць і боль “Пра ры ву”
На пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі ў Бе ла ру сі ад свят ка ва лі 75-год дзе з ча су зна ка мі та га пра ры ву фа шысц кай бла ка ды  
пар ты зан скі мі бры га да мі По лац ка-Ле пель скай зо ны. У па мяць пра подз віг зем ля коў Ва сіль Ша лак, ура джэ нец тых  
мяс цін, пра па нуе ства рыць “Зя лё ны по яс пар ты зан скай сла вы”.

Другаясусветнаявайнавель
міхуткаўварваласянаБеларусь,
адыходзілаж—марудна:баіза
вызваленне Бацькаўшчыны іш
лі больш за паўгода. Найбольш
вялікія страты нёс беларускі
народ, калі вогненныя франты
пракочваліся па нашых землях
(тое пачалося ў Заходняй Бела
русіяшчэўверасні1939га,по
тым былі чэрвеньліпень 41га,
жорсткіябаізавызваленнеБССР
у 1943–1944 гадах). Аднак і на
акупаванайтэрыторыівайназбі
рала ўраджай смерці. Беларусь,
яквядома,нездаласяналітасць
ворагу—янаваявала,супраціў
ляласязахопнікам,стаўшыкраі
найпартызанкай.Яшчэўстудзе
ні1944ганастаронкахчасопіса
“Беларусь” прыводзілася лічба:
звыш100тысячпартызан. (Пра
тоебольшпадрабязнараскажам
у наступным нумары, у тэкс
це “Адроджаны часопіс “Бела
русь”.)Таму,мыведаем,значныя
сілыгітлераўцывымушаныбылі
кідаць на барацьбу з масавым
партызанскімрухам.

Наколькіжорсткіябаіздара
ліся на партызанскім фронце?
Прабольшчым9000 спаленых
карнікамі беларускіх вёсак, у
тымлікуйразамзмірныміжы
харамі,мыпамятаем.Прамаш
табнасцьусенароднайбарацьбы
можнамеркаваць,згадваючыпа
дзеікрасавікамая1944гаўПо
лацкаЛепельскайпартызанскай
зоне. Яшчэ на пачатку года ў
рэдакцыюнапісаўпраіхВасіль
Шалак, наш няштатны аўтар з
СанктПецярбурга,родамзвёскі
МатырынаУшацкагараёна.“Да
красавіка 1944га партызанскія
брыгады ПолацкаЛепельскай
зоны былі блакаваныя нямец
кафашысцкімі войскамі ў лесе
лявёскіМатырына (Ушацкіра
ён),— піша Васіль Іванавіч.—
Тая зона займала звыш 3 ты
сяч квадратных кіламетраў: на
мясцовасці гэта чатырохкутнік
з бакамі прыклада 60 на 50 кі
ламетраў. Перыметр да вясны
44га — звыш 200 км. Потым
кальцо блакады ворагі пачалі
сціскаць,іўкрасавікузоназай
мала40на30км.Анамомант

прарыву блакады зона была не
большяк10на10км.Напачатку
мая1944гапартызанызвялікімі
стратамі прарвалі варожае бла
каднаекальцо.Угонарподзвігу
йбыўузведзеныМемарыяльны
комплекс “Прарыў” — яго ад
крыліў1947годзе”.

А звярнуўся да нас Васіль
Шалак з прапановай засяро
дзіць увагу беларускай моладзі
нагераічнайстаронцызгісторыі
Бацькаўшчыны. Зямляк прапа
нуечленамБеларускагарэспуб
ліканскагасаюзамоладзіўсувязі
знадыходзячымюбілеемВызва
ленняБеларусіадакупантаўрас
пачацьрэальнуюсправу: пазна
чыцьмяжубылойпартызанскай
зоны. Стварыць “Зялёны пояс
партызанскай славы”, высадзіў
шы па ёй “выспачкі” маладых
дрэў(па5–10штук)іўсталяваў
шымемарыяльныязнакі.

УродзеВасіляІванавічатак
сама былі партызаны, і ягоны
дзядзька Алесь загінуў у пару
блакады:“Ягопаслаліўразвед
ку ў родную вёску ці можа за
якойнебудзь ежай,— згадвае
вядомуюздзяцінствасямейную
трагедыюВасільІванавіч.—Да
сваёй маці не дайшоў метраў
300:ягозатрымалінемцы.Пас
ля кароткага допыту вывелі на
гародлякрайняйхатыйрасстра
лялі.Другіжмойдзядзька,Хве

дар,таксамапартызан,загінуўу
дзень прарыва блакады. Нехта
казаў,штобачыў,якягодыяшчэ
некалькіпартызанпаланілінем
цы,некудыпавялі.Анеўзабаве
пачуліся аўтаматныя стрэлы.
Большдзядзькуніхтонебачыў.
Амойбацькапартызан,ІванМі
хайлавіч, апынуўся ў нямецкім
палоне.Нейкаяжанчынакрыча
лазплачам,штоённепартызан,
аяемуж,штояны—бежанцы,і
прыехаліўгэтылес(Матырын
скілес!)аднекульзпадГлыбач
кі. Тая жанчына й выратавала
бацьку ад смерці—немцы яго
адправілі ў канцлагер. Трапіў
аж у Нарвегію: там яму давя
лося разам з іншымі гаротніка
мі працаваць на каменяломні.
Вызвалілівязняўвосенню44га
савецкія вайскоўцы й адправілі
ў Падмаскоўе, у фільтрацыйны
лагер.Потымёнпраходзіў вай
сковую службу ў будбатальёне
да1950года.Сяродягоўзнага
род быў і медаль “Партызану
Айчыннай вайны” 2й ступені.
Можнасказаць:пашанцавала!”.

Прапановуабстварэнні“Зя
лёнагапоясупартызанскайсла
вы” Васіль Шалак выказваў,
прэзентуючы ў Вушачах свае
кнігі“Роздумынавясковайлаў
цы” і “Роздумья”— тое было
ў студзені ды жніўні 2018 го
да. Ён лічыць: паколькі мяжа

былойпартызанскайзоныпра
ходзіць па тэрыторыі некаль
кіхраёнаў,тойпатрыятычную
акцыю мэтазгодна ўзначаліць
камітэту БРСМ Віцебшчыны.
У Віцебскі абкам маладзёжай
арганізацыі палкоўнік у ад
стаўцы й звяртаўся на пачатку
2019года,потымяшчэраз.На
яго думку, варыянты высадкі
дрэўмогуцьбыцьрозныя.Мож
на, скажам, пазначыць і межы
поўнай зоны (220 км), і “зону
красавіка”(100км),імежызо
нынепасрэднаперадпрарывам
блакады(40км).

У перапісцы з нашым ня
штатным аўтарам мы выказалі
меркаванне:пазначыцьдрэвамі
220кіламетровы перыметр па
ўсёйдаўжыні—няпростаяспра
ва.Наваткалісаджацьвыспачкі
з 5–10 дрэў праз кіламетр —
спатрэбіцца больш за 1000 са
джанцаўібольшза200мемары
яльныхзнакаў.Акаліпазначыць
“перыметр 220” адпаведным
чынамтолькіпрыдарогах?Гэ
такжа—і“красавіцкуюмяжу”
партызанскай зоны: “перыметр
100”.Пачацьжапатрыятычную
акцыюможназ“перыметра40”.
Бо40цінават80купакдрэўпа
садзіць на ім, маючы дэтальна
распрацаваныпраект“Зялёнага
пояса партызанскай славы” —
гэтаўжорэальна. Імывыказа

лі думку, што найлепш, пэўна,
падыдуць тут бярозы ды сос
ны—“партызанскіясёстры”,а
таксама й дубы, як сімвал мо
цыБеларусі.Алеці“запаліцца”
моладзь?Ціпадтрымаюцьідэю
прадстаўнікі ўлады? Калі так,
тодэлегацыімоладзіадрозных
раёнаў Беларусі могуць, пабы
ваўшынаВіцебшчыне,уМема
рыяльнымкомплексе“Прарыў”,
зааднопасадзіць“сваедрэўцы”.
І потым — як эстафету памя
ці—перадаваць клопат пра іх
юным, хто падрастае… Да та
го ж Васіль Іванавіч марыць,
каб судакрануліся з партызан
скім подзвігам нашых дзядоў
і прадзедаў і маладыя воіны,
прызыўнікі, курсанты Ваеннай
акадэміі— усе тыя, хто сёння
абараняеАйчынуці рыхтуецца
“стацьустрой”.

Сын партызана з гераіч
най Вушаччыны, які сам стаў
палкоўнікам, добра ведае: па
трыётамі не нараджаюцца. Імі
становяцца, калі ёсць адпавед
ныя ўмовы — добрыя настаў
нікі,канкрэтныяпатрыятычныя
справы. У сваіх кнігах Васіль
Іванавічаддаеданінупавагізем
лякам,якіяўмеюцьіпрацаваць,
ізворагамваяваць.Аягонызва
ротдамоладзі—гэтажаданне
прадоўжыць эстафету памяці.
І таму мы падтрымліваем яго
ныя патрыятычныя прапановы.
Імаемнадзею:калі ягоная ідэя
“Зялёнага пояса партызанскай
славы”знойдзепадтрымкуўбе
ларускай моладзі, то, магчыма,
і былыя партызаны, дзеці вай
ны, унукі, праўнукі беларускіх
партызан як з Беларусі, так і з
усяго свету таксама змогуць у
патрыятычнай акцыі паўдзель
нічаць.Будуцьмецьмагчымасць
уваткацьуПояспамяці і славы
сваюнітачку.Сваёдрэўца.Час
цінкусваёйдушы.

МыпрапанаваліВасілюШа
лакунапісацьпра тое,што вя
домапрапартызанскуюблакаду
ямуіягонайстарэйшайсястры
Аляксандры — яна родам з
1938года.Чытайценататкі“Тое
страшнаеслова:блакада”.

Іван Жда но віч

На мемарыяльным комплексе “Прарыў”, што ля вёскі Паперына, адзначаюць 75-годдзе падзеі 

Яно паль сту кае ў сэр цы
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Тое страш нае сло ва: бла ка да
Унашайвёсцы,штонаВушаччыне,

памяцьправайнуяшчэжывая.Нікудыж
недзеласядзіцячаяпамяцьлюдзей,што
яе перажылі. Праўда, не ва ўсіх цяпер
ёсць жаданне й час тыя ўспаміны ста
рэйшыхпаслухаць.Інекожнамусведку
страшныхпадзейхочаццапраіхуспамі
наць.

Штовядомазпадручнікаў
Яшчэсашколыяведаю:Ушацкіраён

Віцебскайвобласцібыўакупаваныгер
манскімівойскамі9ліпеня1941года. І
адразу ж акупанты пачалі наладжваць
“новыпарадак”:рэжымпрыгнёту,раба
вання, забойстваў. А мясцовыя патры
ёты шукалі магчымасці, каб супраціў
ляцца ворагам, злучаліся ўпадпольныя
групы. Для арганізацыі партызанскага
руху, сцвярджаюцьпадручнікі па гісто
рыі, у рэгіёнпрыбылі зза лінііфронту
Ф.Ф.Дуброўскі,А.І.Кулакоў,М.Ф.Ка
рабань ды І.Ф.Гуркоў. І ўжо ў жніў
ні 41га на тэрыторыі раёна дзейнічала
6падпольныхгруп—каля100падполь
шчыкаў.

Народнае супраціўленне хутка на
біраласілу. Іўкастрычніку1942годаз
дапамогайпартызанбыўвызваленыга
радскі пасёлак Ушачы, што паспрыяла
ўтварэнню ПолацкаЛепельскай парты
занскай зоны.Праз год зона, свабодная

ад акупантаў, мела тэрыторыі больш
чым 3 тысячы квадратных кіламетраў.
Наёй—каля1200населеныхпунктаў,
звыш 80 тысяч жыхароў. І гэта далёка
ўтылеворага!Улістападзе1943гатут
дыслакаваліся 16 партызанскіх брыгад
агульнайколькасцю17тысяччалавек.Іх
дзеянні каардынавала аператыўная гру
паБеларускагаштабапартызанскагару
ху,якуюўзначальваўпалкоўнікУ.Е.Ла
банок.Партызаныпастаянназдзяйснялі
вылазкі: грамілі варожыя камунікацыі,
гарнізоны, штабы, склады праціўніка,
пускаліпададхонэшалоны.

Тым часам ужо адступала пад уда
раміЧырвонайарміі3ятанкаваяармія
вермахта,і“неспакойнысусед”уяеты
лахбыўяўнанепатрэбен.Тамунямец
каекамандаваннепрымаламерыпаяго
ліквідацыі. Каб ачысціць ад партызан
тылы,гітлераўцыўснежні43гаіўлю
тым 44га зрабілі пяць безвыніковых
спробаў. І ўвесну 1944 года фашысты
шляхам правядзення карных аперацый
планавалі знішчыць партызанскія злу
чэнні, якія мелі рубеж абароны больш
за200кіламетраў.Быліпрыцягнутысі
лы,штобольшчыму3разыперавышалі
колькасцьпартызанаў.

Штодня, пачынаючы з 11 красавіка,
сціскалася блакаднае кальцо. Народныя
мсціўцы вялі кровапралітныя баі. Ста

новішча блакіраваных партызан пагар
шалася. Да пачатку мая партызанскія
брыгадывялібаіўраёнеМатырынскага
лесу(910кмнапаўночнызахададВу
шач).Мяжакругавойабароныпартызан
скарацілася да 8 кіламетраў. Прарыў і
толькіпрарыўмогвыратавацьпартызан
і мірных жыхароў, якія знаходзіліся ў
блакаднымлесе.Івосьуночз4на5мая
1944годавогненнаекальцоблакадыбы
лопрарвала.Партызанывыйшлізакру
жэння,вывеўшызсабойі15тысячмір
ныхграмадзян:старых,жанчын,дзяцей.
Удзельнікілегендарнагапрарывусцвяр
джалі, што ўсе партызанскія брыгады,
нягледзячына значныя страты, захавалі
баяздольнасцьіпрацягваліактыўныяба
явыядзеяннідапрыходуЧырвонайарміі.

Штобачылавясковаядзяўчынка
Напярэдадні юбілейнай даты я гу

тарыўпратыядалёкіяднісасваёйста
рэйшай сястрой, карэннай жыхаркай
вёскіМатырынаАляксандрай Рудзёнак
(бабуляйШурай).Дамомантуз’яўлення
акупантаў у вёсцы (ліпень 41га) ёй не
былойпяцігадоў.Тамуўсепадзеіпачат
ку акупацыі янанепамятае, аленейкія
з’явымоцнаўрэзалісяўяепамяць.На
прыклад,якгрупанемцаўзаехаладаіху
дворнадвухфурах.Ухатунезаходзілі,
абралівадузкалодзежа,кабнапіцца,па
мыццадыконейнапаіць.Аўтойчасу
хацебылі…7чырвонаармейцаўначале
зафіцэрам.З’яўленненемцаўзаспелаіх
знянацку.Падрыхтавалісядабою:усталі
заўтаматамілявокнаў,дасталігранаты.
Гаспадыня,мамаШуры, разам са свяк
рухайпрыкрынілісабойукуцепяцярых
дзетак.Ітойчалавечыклубоккалаціўся
адстрахуякуліхаманцы.

Нашчасце, бой не адбыўся.Немцы
памылі галовы, апаласнуліся, вымылі
ногі,авадузтазікаўвыліліназадукало
дзеж. Затымпагрузілі сваюмаёмасцьу
фурыіз’ехалі,незайшоўшыўхату.Поз
німвечарамтойгрупечырвонаармейцаў
бацькаШуры,старшынямясцовагакал
гаса,даўканязкалёсамі,прадуктаў—і
яны з’ехалі па палявой дарозе.Праўда,
чамусьціназахад…

Упамяці сястры застаўся авіяналёт,
калізсамалётаўпаляцеліўніззапальныя
бомбы. Пагарэльцамі сталі каля двух
дзясяткаўсем’яў.Згарэўінашпадворак,
маеродныяперайшліжыцьдасуседзяў,
уіхнедабудавануюхату.ПамятаеАляк
сандраіакопулесе,уякімчасадчасуха
валасяадфашыстаўіхсям’ядысуседзі.
Немцыж наведвалі вёску даволі часта.
Натранспартзагружаліўсё,штотрапля
ласянавочы.Авечак,свіней,коз,курэй
ігусейтаксамавезлі,акароў,цялятіко
нейзганялі.

Неяк па вёсцы прайшла пагалоска,
што ўначы партызаны застрэлілі Янку
Мядзведзя — саракагадовага мужыка.
Напярэдадні той не дазволіў бежанцам
набрацьбульбызкалгаснагакапца.Не
ўзабаве знайшлі забітымі за ваколіцай
яшчэ двух вяскоўцаў, Захара і Васіль
ка— яны схавалі калгаснае збожжа ад
фашыстаў. Такшто смерць, як кажуць,
увесьчасхадзілапобач.Іадтакіхпадзей
усімбылострашна.

Да лістападаснежня бацька Шуры
раздаўвяскоўцамназахоўваннекалгас
нуюмаёмасць,інвентар,збожжападрас
піскі,асампайшоўдапартызан.Усям’і
з’яўляўсярэдка.Яшчэранейулеспай
шлімногіямужчыны,у тымлікуйдва
нашыдзядзькі:ФёдаріАляксандр.

Зімой 1942га прайшла чутка, што
ў райцэнтры расстралялі шмат яўрэяў:
мужчын,жанчын,старыхідзяцей.Так
самастрашнабыло,многіхжазагінулых
матырынцыдобраведалі.Ітадыўжояк

толькідавёскінабліжалісянемцы,жы
харыпаглыбокімснезеімоцныммарозе
бегліўлес,кабтамсхаваццаадняпроша
ныхгасцей.Тамуўвесьтойперыядфа
шысцкайакупацыіАляксандраІванаўна
характарызуе трыма словамі: страшна,
голадна,холадна.

На пачатку красавіка 44га артыле
рыйская кананада стала чутная з усіх
бакоў. Часцей з’яўляліся ў небе нямец
кіясамалёты:бамбілівёску,страляліпа
людзях.КожныдзеньуМатырынез’яў
лялісяўсёновыяйновыялюдзі—пар
тызаны і ўцекачы. Гэта немцы атачылі
ПолацкаЛепельскую партызанскую зо
ну,сціскаліблакаднаекальцо.Паступо
ваянопадышлозусімблізкадавёскій
бліжэйшагалясногамасіву.Дасярэдзіны
красавікаўсебудынкі(хаты,пуні,хлявы,
калгасныястайняйкароўнік)запоўнілі
сялюдзьмі—партызанамійбежанцамі.
Былошматлюдзейіўлесе.Артстраль
ба, выбухі снарадаў і мін чуліся з усіх
бакоў. Трохі спакайней станавілася да
ночы,хоцьіўцемрыпастаяннаўзляталі
асвятляльныяракеты,гуліўнебесамалё
тыіскідалібомбынавогнішчы.Уадзін
зкрасавіцкіхдзёнішоўуроднуювёску
на разведку 32гадовы партызан Аляк
сандр,дзядзькаШуры.Іметраўза300ад
роднагадоматрапіўунямецкуюзасаду.
Паслякароткагадопытуягорасстралялі.

Ленінградцы змагаліся ў фашысц
кайблакадзеамаль900дзён.Жыхарам
Вушаччыны таксама давялося нямала
ўсягоперажыцьіўперыядакупацыі,іў
ходзеблакадныхбаёў.Каліжпартызаны
прарваліблакаднаекальцоівырвалісяз
яго, немцы адыграліся на мірным на
сельніцтве.Умаічэрвені яныадабралі
ў сялян усіх свойскіхжывёл і птушак,
вывезліхлебібульбу,падстрахамсмер
цізабараніліправодзіцьвеснавуюсяўбу.
Аўсярэдзінемаяакупантысагналіўсіх

вяскоўцаў,таксамайбежанцаў,паставі
ліўкалонуйпагналіўбокрайцэнтра.
Хтонемогісці,тагозабівалі.Таквадзілі
знясіленыхлюдзейпа тэрыторыіраёна
амальдватыдні.Магчыма,фашыстыха
целі так прыкрываццажывымшчытом
аднадыходзячайЧырвонайарміі.Увеча
рыўсіхзаганяліўвялікіхлеўізачынялі
вароты.Амальштоночпалонныячакалі
смерці ў полымі пажару.Многія мала
дыя жанчыны пасля тых “вандровак”
сталісівымі.

Апошнім“падарожжам”стаўдомад
пачынку ў вёсцы Баркоўшчына (цяпер
там санаторый “Лясныя азёры”). Раз
мясцілісяпададкрытымнебам,церусіў
дробныдождж.“Нас,шасцёрадзяцей(а
ўвесну42гаўнаснарадзіўсябратКос
ця),прыкрывалісваімадзеннеммамай
бабуля,— успамінае Аляксандра.—У
палатах першых паверхаў спальнага
корпуса немцы схавалі ад дажджу сва
іхконей.Раніцаймынеўбачыліаховы,
не выглядалі з аконных праёмаў і кон
скіяморды.Ілюдзіпачаліразбягаццаў
розныябакі.Познавечарамінашасям’я
быладома:такмыназывалімесца,дзе
давайныстаяланашахата,гаспадарчыя
пабудовы,сад.І—нічогазтагонебыло.
Уцемрынебачылінаваттраву,якойза
раслоўсёвакол.Нашчасце,захавалася
зямлянка,пабудаванаябацькамяшчэна
пачаткувайны.Унутры,помніцца,вол
ка,алецёпла.Мамайбабуляпрынеслі
мінулагоднюю салому, вільготную ад
дажджу,дыкмыўадно імгненнеўпалі
наяедыадразупаснулі.Анашамама—
ёйбылотолькі34гады!—сядзеладара
ніцы,абапершысяспінайнасценкузям
лянкі, ітрымаланарукахдвухгадовага
Косцю. Мабыць, думкі пра будучыню
сям’інедаваліёймагчымасцізабыццаў
сне.Араніцай,калімывыйшліззямлян
кі, свяціла сонейка. Зіхацелі кропелькі
вадыназялёнайтраве,залівалісяпесня
мішпакі.Самапрыродаклікаланасда
жыцця”.

Кожны год, калі надыходзіць Дзень
Перамогі,маясястраШура,“дзіцявай
ны”, святкуе ягодакладна так, як і бы
лыяфрантавікі,партызаны:саслязаміна
вачах.СвяткуеммыіДзеньвызвалення
Ушацкага раёна ад фашысцкіх акупан
таў—тоеадбылося29чэрвеня1944го

да. Неўзабаве пасля тае падзеі пачаўся
перапіс насельніцтва.Спецыяльныя ка
місіі прымалі рашэнні аб устанаўленні
ўзросту дзяцей, бо ўмногіх былі стра
чаныпасведчанніабнараджэнні.Адназ
такіхкамісій“амаладзіла”Шурунаадзін
год—бокволайімаленькай,пэўна,бы
ламаяроднаясястрыца,якаяпражылаў
акупацыіамальтрыгады.

Ва сіль Ша лак,
жыхарСанктПецярбурга,

ураджэнецвёскіМатырына

Увесь пе ры яд фа шысц кай аку па цыі Аляк санд ра Ру дзё нак з вёс кі Ма ты ры на вы зна чае тры ма сло ва мі:  
страш на, го лад на, хо лад на

18-га до выя кал гас ныя да яр кі 
Та ма ра Ду нец і Шу ра Ша лак (спра ва)

Аляксандра Рудзёнак-Шалак

Цяпер іхняя чарга зберагаць памяць пра подзвігі дзядоў і прадзедаў
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НіколіНезаБудзем!

Да шты ка пры раў ня лі... ча со піс

Рэдакцыі гэтых выданняў
працуюцьсённяўтворчымтан
дэме, абодва з ліпеня 2018 го
да—паддахамВыдавецкагадо
ма“Звязда”(на9мпаверсеДома
прэсыпавул.БагданаХмяльніц
кага,10а).Выданніпрадстаўле
ны й на інтэрнэтпартале ВД
“Звязда” (там іх 11) — можна
чытацьпаўсімсвеце.

Нагодаў для прэзентацыі,
што праходзіла 3 мая ў Прэс
цэнтрыДомапрэсы,былошмат.
Папершае,выхадчасопіса“Бе
ларусь” быў адноўлены 75 га
доў назад: у студзені 1944га.
Заснаваны ён яшчэ ў 1930 го
дзе пад назвай “Чырвоная Бе
ларусь”,дыўсілугістарычных
абставін у 1933м выданне ча
сопісаперапынілася.Падругое,
прэзентацыяарганічнаўпісала
сяўплыньімпрэзаў,дастасава
ныхдаДнядрукуйштогадовай
выставы“СМІўБеларусі”.Па
трэцяе,іаўраДняПерамогівы
магаеаддацьданінупавагілю
дзям, што змагаліся з ворагам,
выдаючычасопіс.

Яшчэ ў 1943м, калі ад фа
шысцкіхзахопнікаўбылівызва
ленытолькінекаторыяўсходнія
раёны Беларусі, у Маскве бе
ларускі пісьменнік Ілья Гурскі
з аднадумцамі атрымаў загад:

падбіраць матэрыялы, рыхта
ваць выданне часопіса. Пры
чым аналіз тэкстаў і здымкаў,
змешчаныху№1“Беларусі”за
1944 год (фотакопіі рарытэта
перадаў нам намеснік дырэк
тара Нацыянальнай бібліятэкі
Беларусі Алесь Суша), яскра
ва сведчаць: гэта была моцная
ідэалагічнаязброяўбарацьбез
ворагам. Ці, кажучы вобразна,
часопіс прыраўнялі да штыка.
Пратоемыраскажампазней.

І чацвёртая прычына: у лі
пені2018ганашагазета“Голас
Радзімы”,яквядома,змянілане
толькі“дах”,алейфармат:выхо
дзіцьнена4палосахштомесяц,
як раней — стала 8палоснай,
выдаецца два разы на месяц. І
ўжонехаваеццаўнутрыгазеты
“TheМіnskТіmes”:зноўз’явіла
сяўмагазінах,кіёсках“Белсаюз
друку”яксамастойнаевыданне.
Цяпер у нас ёсць магчымасць
больш грунтоўна, з большай
колькасцю фотаздымкаў пада
вацьтэксты,асвятляцьактуаль
ныятэмынаватнаразварот.

Мадэратарамнапрэзентацыі
быў дырэктаргалоўны рэдак
тар Выдавецкага дома “Звяз
да” Павел Сухарукаў. У імпрэ
зе паўдзельнічала й намесніца
галоўнага рэдактара Наталля

Карпенка: яна курыруе выхад
абодвух выданняў з боку ВД
“Звязда”.Напрэзентацыюзапра
сілі прадстаўнікоўСМІ, сяброў
выданняў, герояў апошніх пуб
лікацый.СяродіхбыліНадзвы
чайныіПаўнамоцныАмбасадар
ІндыіўБеларусіспадарыняСан
гітаБахадур,драматург,лаўрэат
Дзяржпрэміі СССР, старшыня
Беларускага саюза тэатральных
дзеячаўАляксейДудараў,народ
ная артыстка Беларусі Вольга
Клебановіч,пісьменніцаЛюдмі
ла РублеўскаяШніп, начальнік
службы культурных прэзента
цый Вялікага тэатра Беларусі
Валянціна Мажароўская, фота
майстарУладзіслаўЦыдзік.

Размованапрэзентацыібыла
якпрагісторыювыданняў,такі
прамінуўшчыну,сучасныдзень
Бацькаўшчыны. Шаноўныя
госці згадвалі, як пазнаёміліся
з газетай і часопісам, працава
лі з рэдакцыямі, журналістамі.
Давалі слушныя парады. Уво
гуле ўсё было вельмі душэўна.
Наватнехтаўканцыпажартаў:
не хапае толькі шампанскага ў
звонкіхбакалах,кабадзначыць
75гадовыюбілейчасопіса“Бе
ларусь. Belarus”. І Валянціна
Ждановіч,адказнысакратаррэ
дакцыі,утондадала:“Ужоўна
ступнымгодзеадзначацьбудзем
90я ўгодкі выдання— і вашу
прапановуабавязковаўлічым”.

Выступаючынаімпрэзе,спа
дарыняАмбасадарпрызналася,
што была прыемна здзіўлена
тым, як дакладна, нягледзячы

на моўны бар’ер, былі перада
дзенынюансыбольшчымдвух
гадзіннайразмовы.Іякпрыгожа
інтэрв’юзёюпадаліўчасопісе.
(Ён выходзіць на беларускай
мове, у англамоўным варыян
цеінакітайскаймове.—Рэд.)
Дзякавала аўтарам, Валянціне
ды Івану Ждановічам, за кар
патлівую працу. Сангіта Баха
дурлічыцьвельміважнайролю
абодвухвыданняўупашырэнні
ведаў,інфармацыіпраБеларусь
за мяжой. Расказвала: у Індыі
далёканеўсеведаюць,штоёсць
такая незалежная краіна… У
працяг тэмы Аляксей Дудараў
пажартаваў,спаслаўшысянавя
домыдыялогзфільма“Яродам
з дзяцінства”: лепшыя дзяўча
тынатанцахстаяцьлясцяны…
Ідадаў:“Каліхтоневедаепра
нашу спакойную, міралюбную
краіну—зчасамабавязковада
ведаецца!Можатакая “невядо
масць”намцяпернакарысць:як
абаронаўнеспакойнымсвеце”.
А Вольга Клебановіч, потым і
ВалянцінаМажароўская дзяка
валі журналістам, што часопіс
надаешматувагіпадзеямутэ
атрахБеларусі.

Тое адбываецца, дарэчы, у
немалой ступені дзякуючы тэ
атразнаўцу, кандыдату мастац
твазнаўства Валянціне Ждано
віч.Напрэзентацыіадзначалася:
“культурныблок” у часопісе не
меншгаворыцьпражыццёкраі
ны,народа,чымнавіныпалітыкі,
эканомікі.Журналістка,пісьмен
ніца Людміла Рублеўская выка

зала пажаданне, каб у часопісе,
як раней (калі ў ім працаваў яе
муж,пісьменнікВіктарШніп,а
пазнейіЯнкаСіпакоў)былітак
самайлітаратурныястаронкі.

Пра важнае месца газеты
“ГоласРадзімы”ўяднаннібела
русаўсвету,праяўленнівелізар
нагаБеларускагаМацерыка(бо
замежаміБеларусіжывезвыш
4мільёнаўбеларусаў)распавёў
галоўнырэдактарвыданняІван
Ждановіч. Беларускамоўную
шматколерную газету можна
сустрэць па ўсім свеце — як
вестачку з Бацькаўшчыны для
таго, хто аказаўся ў далёкім
краі. “Нашы супляменнікі, па
ведамляюць у рэдакцыю, тры
маюць у руках родную газе
ту—іпрыкладваюцьдасэрца
звільготнымівачыма.Іпотым,
як кажуць, зачытваюць яе да
дзірак, зберагаюць як часцінку
роднайзямлі”.

“ГоласРадзімы”і“Беларусь.
Belarus”—двародныяпадуху
выданні.ПішучылетапісБаць
каўшчыны, яны расчышчаюць
дарогуўбудучынюйдапамага
юцьусімахвочымзнайсцісвой
шляхдаБеларусі.

Алі са Гюнгер.
Фотааўтара.

У Прэс-цэнт ры До ма прэ сы прай шла прэ зен та цыя ча со пі са “Бе ла русь. Belarus”  
і га зе ты “Го лас Ра дзі мы” ў аб ноў ле ным, 8-ста рон ка вым фар ма це

Наталля Карпенка, Павел Сухарукаў (справа) і Станіслаў Цыдзік

уНацыянальнайбібліятэцы
ўрачыстараспачаўсяпраект
“Насустрачперамозе”,
прымеркаваныда75-годдзя
вызваленняБеларусі

На святочную імпрэзу былі запро
шаны паважаныя госці — ветэраны
Вялікай Айчыннай вайны. Наведнікі
бібліятэкі цяпер могуць больш даве
даццапрапаўсядзённаежыццё,баявыя
будніпартызанБеларусі.Умежахпра
екта“Насустрачперамозе”ўсеахвочыя
пабачацьаналагічнуюпаназвемастац
куюэкспазіцыю“Насустрачперамозе”,
кніжнуювыставу“Ляснаяпесня”.Маг
чыма,ібеларусызамежжа,наведваючы
Бацькаўшчынуўсвяточныядні,такса
ма заглянуць уНацыянальнуюбіблія
тэку.

Кніжная экспазіцыя “Лясная пес
ня”—гэтанавуковапапулярныя,літа

ратурнамастацкія выданні, выяўлен
чыяматэрыялыйдзённікіпартызанскіх
брыгадзфондаўНацыянальнагаархіва
й Нацыянальнай бібліятэкі. Прадстаў
лены артыкулы беларускіх і расійскіх
гісторыкаў пра партызанскі рух на тэ
рыторыіБеларусіўгадывайны,успамі
ны,артыкулыветэранаўпартызанскага
руху й вядомых дзяржаўных дзеячаў
БССР.Вялікаяўваганадаеццавызвален
чаму руху беларускага народа, ягонай
ролі ў перамозе над фашызмам, заха
ваннюпамяціпрапаўсядзённаежыццё
йбаявыябудніпартызанБеларусі.

Мастацкая экспазіцыя “Насустрач
перамозе”носіцьназвуагульнагапра
екта, зладжана ў адпаведнасці з ім.
Прадстаўленыбаявыялісткі,картыба
явыхдзеянняў,планымясцовасцяў,за
малёўкіўрозныхтэхніках(графічныя,
акварэльныя), ілюстрацыі да артыку

лаўздзённікаўбрыгад—памастацку
апрацаваныяматэрыялызфондаўНа
цыянальнага архіва, якія ілюструюць
творчыя здольнасці партызан, мірных
жыхароў,праяўленыяўваеннычас.

ДырэктарНацыянальнайбібліятэкі
Раман Матульскі на адкрыцці экспа
зіцый расказаў пра падрыхтоўку ары
гінальных экспанатаў да выставы. Ён
адзначыў,штопраект“Насустрачпера
мозе”—добраямагчымасцьдакрануц
ца да гераічнага мінулага продкаў, ён
можапрыцягнуцьувагу спецыялістаў,
спрыяцьновымнавуковымдаследаван
ням.ЗладзіліпраектразамНацыяналь
ная бібліятэка і Нацыянальны архіў
Беларусі.

Азнаёміццазвыставайможнабудзе
да20ліпеняўгалерэі“Атрыум”(3іпа
верх).

Ган на Лагун

Ва ен ная праў да з пер ша кры ніц



7Голас Радзімы  чацвер, 16 мая, 2019 

Пашыраюццашматбаковыя
культурныякантактыпаміж
БеларуссюдыЭстоніяй

Праекты—гэтазаўсёдылю
дзі.Хтоцяперспрыяебеларус
каэстонскім культурным кан
тактам уМінску?На веснавой
прэсканферэнцыі ўДоме прэ
сыможнабылопаслухацьнека
торыхзіх.Тэмасустрэчыбыла:
“Развіццёкультурныхстасункаў
Эстоніі ды Беларусі. Прэзен

тацыяМіжнароднага тэатраль
нага праекта HomoCosmos”. У
размове паўдзельнічалі Вівіан
Саарпэрэ — прадстаўніца эс
тонскай Амбасады ў Беларусі,
ОліверМанглус—кіраўнікэс
тонскайсуполкіўБеларусі.Бы
літаксаматворчыялюдзі:Калеў
Куду— тэатральны рэжысёр з
Эстоніі,КацярынаСаладуха—
прадзюсар згаданага тэатраль
нагапраектазБеларусідыАла

Зміёва — галерыст, выдавец,
артменеджар.

З сяброўскай размовы бач
на: беларускаэстонскі дыялог
пашыраеццаіўкультурнай,іў
адукацыйнайсферы.Сажніўня
2004га дзейнічае Пагаднен
не аб супрацоўніцтве ў галіне
культуры. І ўжо сталі звычны
мі гастролі, выступленні бе
ларускіх гуртоў, артыстаў на
канцэртных пляцоўках Эсто
ніі. Ладзяцца й выставы мас
такоўзБеларусі(Талін,Пярну,
КохтлаЯрве...). Прадстаўнікі
Эстонііпаўдзельнічаліў“Сла
вянскімбазарыўВіцебску”,кі
нафестывалі “Лістапад”. Што
да выяўленчага мастацтва, то
Ала Зміёва мае надзею: у Эс
тоніізацікавяццапрацамітакіх
прызнаных майстроў, як Ва
леры Славук, Юры Якавенка,
МарынаКапілава.Ведае янай
творыэстонскагамастакаЭду
арда Зеньчыка, адчувае: абмен

выставамі можа быць больш
актыўным,узаемакарысным.

Зцікавасцюўспрыняліжур
налістыаповедыпранезалежны
тэатральны праект Кацярыны
СаладухійДарыюшаЯзерскага
HomoCosmos.Гэтасерыяспек
такляў,паяднаныхтэмаю:чала
век, ягонае цела й цялеснасць,
пошукісябеўпрасторыйчасе.
Чарговаяжпрэм’еразсацыяль
нымпадтэкстамзробленаўМін
скупап’есе“Убачыцьружовага
слана”сучаснагаэстонскагадра
матургаПірэтаЯакса.Паставіў
спектакльКалеўКуду.Ёнірас
казаў:надсцэнаграфіяй,касцю
мамі працавала КацярынаШы
мановіч — вучаніца народнага
мастака Беларусі Барыса Гер
лавана.Янаўжо—уладальніца
прэміі“Лепшысцэнографгода”,
вядомаяпрацамінадспектакля
мі ў Купалаўскім тэатры, хоць
сталаеяемесцапрацы—Вялікі
тэатрБеларусі.ЯклічыцьКалеў

Куду,гісторыяспадабаеццамін
скім гледачам: “Яна— пра не
звычайныхлюдзях,якіяжывуць
у звычайным горадзе. Іх галоў
наежаданне:ператварыцьурэ
альнасцьсваемары”

Мяркуючы па водгуках у
прэсе, спектакль “Убачыць ру
жовага слана”карыстаеццапа
пулярнасцю ў гледачоў. Спа
дзяемся,будуцьтаксамаіншыя
сумесныя беларускаэстонскія
культурныяпраекты.

Ры гор Гарэшка.
Фотааўтара.

супольнасць

Праекты

Вес тач кі ад “Лас таў кі”
Эс тон ская су пол ка ў Бе ла ру сі за пра шае ўсіх на кан цэр ты 
ама тар скіх фальк лор ных ка лек ты ваў з Эс то ніі

БеларусуЭстоніі—недзіва:
каля27тысячнашыхсуплямен
нікаўжывуцьупрыбалтыйскай
краіне, у некалькі разоў мен
шайзанашу.Іхможнасустрэць
найпершугарадах:КохтлаЯр
ве, што славіцца радовішчамі
гаручых сланцаў,Нарве (трэці
па колькасці жыхароў у Эсто
ніі), Таліне — буйным паса
жырскім і грузавым марскім
порце. А эстонцаў у Беларусі
значнаменш:каля250чалавек.
БеларусыдзякуючыСМІдобра
ведаюць з іхнайпершОлівера
Манглуса, кіраўніка эстонскай
суполкі“Ластаўка”ўБеларусі.
У Рэспубліканскім цэнтры на
цыянальныхкультурягоцэняць
затое,штоёнзапрашаеданас
у госцішмат гуртоў зЭстоніі,
ладзіцьканцэртызудзеламэс
тонскіхаматарскіхкалектываў.

ПрысустрэчызОліверамвы
светліла:ёнімкнецца,кабпрыяз
джалівыступацьданасупершую
чаргу“звычайныяэстонцы”.Гэ
та,наягодумку,тыя,хтоўдзень
працуеназаводзе,уполі,ушко
ле, інстытуце альбо іншайуста
нове, а вечарам бярэ ў рукі му
зінструменты, спявае ў хоры,
танцуе. “Многія з іх памятаюць
сацыялістычнае мінулае, таму
ім вельмі цікавая наша краіна,
дзе таксама не забываюцца пра
тыячасы”,—дзеліццаёнмерка
ваннямі.Апошніясемгадоўвы
ступленні такіх артыстаў у роз
ныхгарадахБеларусіпраходзяць
амаль штомесяц: з сакавіка да
позняйвосені.Олівергаворыць,
што цяпер ён і яго памагатыя з
Эстоніінаватінешукаюць“гаст
ралёраў”спецыяльна—янысамі
звяртаюццадаіхзпросьбайарга
нізавацьпаездкіўМінск.Відаць,
добраяпагалоскапайшла.

Адзінзтакіхканцэртаўпрай
шоўсёлета26красавікауДоме
культуры трактарнага завода ў
Мінскупадназвай“Эстоніяза
прашае”. А нядаўна ў сталіцы
гасцявалі 18 эстонскіх ветэра
наўнастольнагатэнісу.

90-гадоваяспявачка
звыспыкіхнуіпесні
адгеоргаотса

Цёплыястасункіміжэстон
цамійбеларусамісклалісяяшчэ
ў савецкія часы, развіваюццай
сёння.Летась,напрыклад,упер
шыню ладзіліся Дні эстонскай
культурыўМінску.Яныпрахо
дзіліўВерхнімгорадзе,запом
ніліся дружалюбнай атмасфе
рай і асаблівымнацыянальным
каларытам.НасвятадаОлівера
Манглуса з Эстоніі прыехала
больш 200 гасцей, і ўсё— эт
нічныяэстонцы.Былікалекты
вы Rahvuskultuurіselts Kіrmas,
Tantsuaansambel Lee, сольныя
выканаўцыКелліУустані іПе
етэр Калюумяе. Для беларусаў
спяваўмужчынскіхорM.Ludіgі
nіm.Meeskoorі,іграўсамабытны
духавыаркестрSaxsonзкурорт
нагагорадаПярну.Вялікімсюр
прызамдлямінчукоўбылопаба
чыцьіпачуцьвядомуюўмногіх
краінах 90гадовую эстонку
ВірвеКёстэр,заснавальніцуся
мейнагаансамбляPereansambel

Kіhnu Vіrve. Многіх зацікавіла
ісамавыспаКіхну,адкульпры
ехала спявачка. Звычаі тае вы
спымясцовыяжыхарызахоўва
юцьіперадаюцьадстарэйшых
малодшым. Паміж сабой раз
маўляюцьнадыялекце,якікры

хуадрозныадэстонскаймовы.
Жанчыны там і цяпер носяць
нацыянальныя ваўняныя пала
сатыяспадніцыйткуцьдляся
бетканіны,шыюцьзіхадзенне.
Там ёсць і музей, дзе сабрана
калекцыятыхспадніцзсамымі
рознымі варыяцыямі палосак.
7лістапада2003годаЮНЭСКА
ўключыла культурны асяродак
і традыцыівыспыКіхнуў спіс
шэдэўраўвуснайінематэрыяль
найспадчынычалавецтва.

Спявачка Вірве нарадзілася
ў 1928 годзе ў Пярну, а цяпер
жыве на выспе Кіхну, таму й
сцэнічны псеўданім у яе: Вір
ве Кіхну. Не маючы музычнай
адукацыі, напісала больш чым
400 песень. І сама спявае іх у
складзе сямейнага ансамбля.
Група гастралявала ў 10 краі
нах.СамажВірвеў80гадоўне
пабаялася ўпершыню скокнуць
з парашутам. Такшто яежыц
цёвай энергіі можна толькі па
зайздросціць.

Ісёлетасуполка“Ластаўка”
плануе правесці Дні эстонскай

культуры ў Верхнім горадзе
Мінска.Зноўзапрашаюцькаля
250гасцейзЭстоніі.Яны,як і
раней, будуць спяваць, танца
ваць, капціць рыбу. Зноў будзе
граць аркестр Saxson з Пярну
пад кіраўніцтвам Тэнела Віл

ландаіКайдаКіві.Асаблівасцю
ж праграмы стане выкананне
артыстаміпесеньвыбітнагаэс
тонскага савецкага опернага й
эстраднага спевака (лірычны
барытон)ГеоргаКарлавічаОтса
(эст.GeorgOts,1920–1975).Нам
ёнвядомыпапеснях“Хотятли
русскиевойны”, “Ялюблюте
бя,жизнь”,“Подмосковныеве
чера”,“Одинокаягармонь”…

Олівер Манглус расказаў,
што артысты з Эстоніі ў часе
гастроляўпаБеларусічастазна
ёмяццазпадобнымібеларускімі
творчымігуртамі.Ановыясяб
ры дапамагаюць гасцям далу
чаццадакультурныхтрадыцый
беларусаў. Скажам, плённым
дляіхаказаласязнаёмствазан
самблембеларускайпесні“Цер
ніца”, які займаецца аднаўлен
нем нацыянальных традыцый.
Эстонцаў уразілі прыгожыя
строісалістаў,інструменты,пад
акампанемент якіх яны высту
паюць.Даведаліся госці,што ў
Магілёўскай вобласці ёсць ся
мейны ансамбль “Ваакс” (Арэ
хаўскаядзіцячаяшколамастац
тваў,Клічаўскіраён),якіспявае
этнічныяэстонскіяпесні.Летась
ён стаў пераможцам у наміна
цыі“Інструментальныжанр”на
конкурсе“Зоркіфестывалю”,які
прайшоў напрыканцы XІІ Рэс
публіканскага фестывалю на
цыянальных культур у Гродне.
ОліверМанглусдобраведаека
лектыў, спрыяў яго паездкам з
канцэртаміўЭстонію.

Пасляспеваўітанцаў—
прамысловытурызм

УБеларусіэстонецОлівер
Манглус жыве ўжо 20 гадоў.
Жанаты з беларускаю, мае

дачку. Яму вельмі падабаец
цанашакраіна, яепрыродай
жыхары. А тое, што кіраўнік
суполкі эстонцаў пачаў шмат
займацца й культурнай дзей
насцю,—гэтахутчэйжаданне
яго сэрца, чым абавязак. За
прашаючыўБеларусьтворчыя
гурты з Эстоніі, ён імкнецца
паказаць суайчыннікам, як
дображывеццаямудыіншым
на Беларусі. І Олівер гатовы
займацца тым, пакуль хопіць
сілаўіахвоты.

Культурныя стасункі бе
ларусаў і эстонцаў, на думку
Олівера, павінны паспрыяць
узаемаадносінамнаглебебіз
несу. Сам ён, калі прыехаў у
Беларусьу1997м,спрабаваў
займацца розным. Цікавіўся
лесам, ільном,вырабамдраў
ляныхдомікаў.Паягословах,
эстонцамцікавыпрамысловы
турызм. У Беларусі ж папу
лярныяіндывідуальныяйкар
паратыўныя экскурсіі на роз
ныяпрадпрыемствы.Эстонцы
апошнімчасамзмагліпазнаё
міцца са шкляной вытвор
часцю завода “Нёман”: гэта
Бярозаўка на Гродзеншчыне.
Патрапілі на экскурсію і ў
Жодзіна, дзе ўбачылі, як на
раджаюцца гіганты БЕЛА
Зы. Наведалі прадпрыемства
жаночай бялізны “Mіlavіtsa”,
кандытарскую фабрыку “Ка
мунарка” ў Мінску, пабывалі
ўмагазіне“Лянок”,намалоч
ных камбінатах, у калгасах і
саўгасах. Вельмі цікавай для
эстонцаў застаецца беларус
кая сталіца, дзе працуешмат
прамысловых прадпрыем
стваў.

Ган на Лагун

Олівер Манглус з дырэктарам Рэспубліканскага цэнтра 
нацыянальных культур Вольгай Антоненкай

Эстонцы на фестывалі ў Мінску ў Верхнім горадзе

“Ружовы слон” у Мінску
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Рэжысёр з Эстоніі Ка леў Ку ду

Эстонскія сябры на прэс-канферэнцыі
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МарыяПіскун— з ліку лю
дзей,штомаюцьпавышанаепа
чуццёадказнасцінетолькізася
бейсваюсям’ю.Такіядбаюць,як
кажуць,ізаўвесьнарод,імкнуц
ца зберагчы, прымножыць яго
традыцыі.Якбытоепафаснані
гучала,алежякразнатакіхэнту
зіястах,пагадзіцеся,ітрымаецца
ўвесь беларускі рух у замежжы.
Мы ж, беларусы ў Цюмені, ма
ем шчасце бачыць, як шмат сіл
аддае на карысць пашырэння
беларускай культуры ў рэгіёне
старшыняЦюменьскайабласной
грамадскай арганізацыі “Нацы
янальнакультурнае таварыства
«Аўтаномія Беларусь»” Марыя
Піскун,атаксамаўсяяевялікая
сям’я.Менавітадзякуючыгэтым
таленавітымсупляменнікамуся
ле Пляханаве, што ў прадмесці
Цюмені,штогод з 2012 года ла
дзяццасвяткуюцца многія тра
дыцыйныя беларускія народныя
святы. Гэта і Гуканне Вясны, і
Вялікдзень, улетку—таямнічае
Купалле,увосень—заможныБа
гач…Ужодалёказамежамівоб
ласці добра вядомы іх сямейны
ансамбль“Спадчына”.Датагож
добразычлівыя стасункі ў сям’і,
заснаваныяна ўзаемнай любові,
дапамозеадзіндругому,длямно
гіх—добрыпрыклад:нуможна
жітак,зпеснямідыўсупольнай
стваральнайпрацыісціпажыцці.

Сёлета ў Пляханаве шум
на, весела адзначалі першыя
вясновыя святы ў народным
календары: спачатку Маслені
цупрадвесніцу, потым — Гу
каннеВясны,Вялікдзень.Хоцьі
дажджыла,іхаладнаватабылоў
праваслаўныдзеньУваскрасення
Хрыстова, ды вялікая душэўная
радасць хіба ж не зрушыць усе
перашкоды!Датагож,япотым
даведалася, усе пад кіраўніц

твам спадарыні Марыі
дружна рыхтаваліся, каб
парадаваць вяскоўцаў
Вялікаднем. Яйкі фар
баваліўсюноч—шэсць
дзясяткаў,калінебольш.
(Наўздагон дасланаму
тэксту наша ўдумлівая
аўтарка ўдакладніла ў
хуткімчасе:“ЯекПіску
нынафарбавалінешэсць
дзясяткаў, а ШЭСЦЬ
ЛАТКОЎ:гэта18дзясят
каў!!!Штож,мыфіксу
ем гэта як своеасаблівы
Велікодны рэкорд фар
баванак ад беларускай
суполкі ў замежжы. Ка
лі ў наступным годзе ў
каго будзе больш— пі
шыце.— Рэд.) Закупілі
таксама падарункі— як
прызыдзецямдыактыў
ным удзельнікам свята.
Яшчэ—кулічоўнапяклі,
сцэнарсамі склалівыпі
салі, гульні прыдумалі,
дыгісторыюсвятадляпераказу
падрыхтавалі.Бо,яквядома,на
родныя традыцыі святкавання
Вялікадняўрозныхмясцовасцях
Беларусімелісваеадметнасці,а
за савецкім атэістычным часам
паступовагубляліся.

ЗавіталінаВелікоднаесвята
ўПляханаўкуйгосцізЦюмені:
артысты беларускага народна
га ансамбля “Лянок” на чале з
мастацкайкіраўніцайКлаўдзіяй
Зуевай, начальніца аддзела бе
ларускай культурыДома нацы
янальных культур “Строитель”
Юлія Чарапанава, кіраўнік рэ
гіянальнай беларускай грамад
скайарганізацыіСяргейСтацке
віч.ПраграмажВелікоднаяўсіх
радавалайгрэла.Таксамайчай
гарачы падавалі, карагоды ўсе
разам вадзілі, яйкіфарбаванкі

качалі,песніспявалі.Прыйшоў
сяпрытымвельмідарэчыгар
монік Аляксандра Вахнічава,
які ўмузычнымсуправаджэнні
спеваў—вялікімайстар.

Як удаецца гэтым шчырым
людзямладзіцьтакіяпрыгожыя
святы? “Мы заўсёды імкнемся
ўсё рабіць ад душы,—прызна
ецца мне Марыя Іосіфаўна,—
Выжведаеце:большасцьбела
русаў—гэтапростыя, добрыя,

неганарлівыя лю
дзі.Да тагож іне
скупыя: гатовыя
дзяліцца з тымі,
хтоданасздабром
ідушой,усім,што
самі маем. Мяр
кую,гэтапахрыс
ціянску. І ў тым
ёсцьвялікаянарод
ная мудрасць. Бо,
якунаскажуць,як
тыдалюдзей,такі
яныдацябе.Ізаў
сёдыжлепшадда
ваць,чымпрасіць!
Аможнаж,каліты
ненадтабагаты,па
дзяліццца з іншы
мі сваёй радасцю,
падарыць людзям,
з якімі жывеш по
бач, некалькі пры
емных імгненняў.
Мы ўПляханаўцы
дзелімсялюбоўюі
дабрынёй,паказва

емлепшыбокбеларусаў.Ілюдзі
намзатакуюўвагуда іхудзяч
ныя. А гэта для нас— найвы
шэйшаяўзнагарода”.

ДожджсаснегамуСібіры—
абеларусыклічуцьусіхрадавац
ца,боХрыстосУваскрос!Вый
шлісамідыіншыхпаклікаліна
пляцоўку вёскі. Дзеці ў гульні
ўключыліся, заадно даведаліся
шмат пра гісторыю свята, яго
даўнія традыцыі.Людзі адчулі:

разам,калікожныдапамагаеін
шаму несці яго ношку, лягчэй
на жыццёвай дарозе. А з такіх
народных святаў і ўтвараецца,
мацнеепаступовасупольныдух
вуліцы,вёскі,сяла.Такспрадве
кубылонаБеларусі.Такідосвед
жыцця—дружнайграмадою—
прыўносяцьбеларусыПіскуныз
Бабруйшчыныйтуды,дзецяпер
жывуць: у сібірскае паселішча.
“Калінемы,тохтож?”—нібы
падводзіць вынік развагамМа
рыяПіскун.Іўтымянамаера
цыю.Адатаго,пабываўшыўіх
вялікімутульнымдоме,адбуда
ванымначалезгаспадаромМі
калаемАркадзевічамПіскуном,
хочацца прыплюсаваць і гас
ціннасць гаспадароў. Было там
шчодрае застолле, была нязму
шанаягутаркапрагалоўнаеды
вечныя каштоўнасці, быў і вя
лікіклопатадзінпрааднаго—
ва ўсіх святочнагаспадарчых
справах. Варта яшчэ дадаць: у
гэтымдомезаўсёдыгучыцьдзі
цячысмех!Боўсям’істарэйшай
дачкіНадзеіўжонетрое—пя
цёрадзяцей.Двухбрацікаўтам
узяліпадсваюапеку.Мыіхба
чылі:цікавыяхлапчукі!

Вялікідзякуйвамзаўменне
прыўносіць жывую радасць у
будні, за ўменне ствараць са
праўднае свята, паважаныя су
пляменнікі з Пляханаўкі! Нам
усім — гонар бываць у вас у
гасцях!

Люд мі ла Бак ла на ва,
г.Цюмень.

Вя лік дзень у вя лі кай сям’і
На род ныя бе ла рус кія тра ды цыі свят ка ван ня Вя лі ка дня збе ра га юц ца  
ў Цю ме ні — дзя ку ю чы Ма рыі Піс кун ды яе шмат лі кім ро дзі чам і сяб рам

Ад рэ дак цыі.Упершапачатковымварыянцетэкстабылона
пісана,штомалодшаядачкаПіскуноўВеразмужамчакаюцьпа
паўнення.Каліартыкулрыхтаваўсядадруку,адаўтарапрыйшло
ўрэдакцыюважнаеўдакладненне:Веранарадзілахлопчыка!Так
штонаадзінгаласокіўдружнайсям’іПіскуноў,і,спадзяемся,
угурце“Спадчына”сталабольш.Віншуемусіхзпапаўненнем,
асабліва—бабулюМарыюідзядулюМікалая.

Марыя Піскун (злева) і Клаўдзія Зуева 
на Велікодным свяце

Мікалай Піскун — 
наш чалавек у Цюмені

разгортваеццадзейнасць
культурна-адукацыйнага
цэнтра“ФранцыскСкарына”
ўітальянскайсталіцы

У рэдакцыю напісала Ніна
Пашчанка,прэзідэнтКультурна
адукацыйнагацэнтра“Францыск
Скарына”.Ёнбыўадкрытыпры
падтрымцы Амбасады Беларусі

ў Італіі 1 снежня 2018 года —
гл. у Facebook: scuolaFSkaryna.
ДатагожНінаІгараўна—віцэ
прэзідэнтМКЦ “Содружество”,
якіаб’яднаўпрадстаўнікоўдзяр
жаўпостсавецкайпрасторыйсу
працоўнічаез23краінамі.

Уінтэрнэцеёсцьінфармацыя
праЦэнтрСкарынынасайцеРа

сійскагацэнтранавукійкульту
рыўРыме(прадстаўніцтваРос
сотрудничества).Даведаліся:там
“вшколе выходного дня ребята
от5до16летизучаютрусский
язык, литературу, математику,
окружающий мир, географию,
логику и развивают речь”.Спа
дзяемся з часам даведацца: пра
штоздухоўнайспадчынынашых
продкаў,зжыццясучаснайБела
русірасказваюцьдзецямвыклад
чыкіўцэнтры,штоносіцьімябе
ларусапалачаніна.

Ніна Пашчанка напісала,
што ў Культурнаадукацыйным
цэнтры “Францыск Скарына”
прайшла святочная імпрэза ў
гонар Уваскрасення Хрыстова.
“Выступіў настаяльнік Ніколь
скага храма Рыма, святар Сер
гій Варонін. Ён распавёў пра
гісторыю свята, і потым вучні
школыатрымаліадягосалодкія
падарункі.Хлопчыкійдзяўчын
кі на Велікодным свяце чыталі
вершы,вадзілікарагоды,гулялі,

нават казку інсцэнавалі”.Другі
допісзямлячкі—праімпрэзуў
цэнтры ў гонар Дня Перамогі.
Ён прайшоў 11 мая. “Спачатку
выступілі дыпламаты Белару
сі, Расіі, Казахстана. Пры тым
старшы дарадца Амбасады Бе
ларусіў ІталііВольгаДалгапо
лаванагадала:3ліпеняБеларусь
адсвяткуе 75годдзе Вызвален
ня.ВыступілайГулістанХамза
ева,нашганаровыгосць,жонка
былога Амбасадара Казахстана
ў Італіі—янападарыланаша
муЦэнтрусваюкнігуздарчым
надпісам. Выступалі іншыя
дыпламаты,госціцэнтра,прад

стаўнікі культурных цэнтраў і
асацыяцый. “Вучні са школы
пры Пасольстве Расіі спявалі
песні, чыталі вершы, зладзілі
маленькі спектакль. З дапамо
гай вядомых у Рыме музыкан
таўіспевакоўканцэртдоўжыў
ся паўтары гадзіны. Мы разам
плакалі, спявалі, успаміналі і
ганарыліся продкамі, дзякавалі
ўсім,хтопадарыўнаммір.Пас
ляканцэртагосціразглядаліма
люнкі,дасланыязмінскай147й
школы, з якой мы сябруем”. А
напрыканцы свята ўсе разам
спяваліпесню“ДеньПобеды”.

Іван Іванаў

далёкія—Блізкія

Рым — за мір!

Вялікдзень святкуюць дзеці ў Цэнтры Скарыны ў Рыме

Удзельнікі і госці святочнай  імпрэзы ў гонар Дня Перамогі
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