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Іван Жда но віч

Што яд нае лю дзей у на род? Мо ва, тра
ды цыі, па мяць пра агуль нае мі ну лае... І ка лі 
ра зам узяць важ ную вяр шы ню, атры маць 
агуль ную пе ра мо гу — гэ та ж так са ма на го
да по тым га на рыц ца: мо жам! Здо ле лі! Та му 
Дзень Пе ра мо гі для нас — дзень свя ты: гэ
та ж і на шы баць кідзя дыпра дзе ды вы ста
я лі, пе ра маг лі гіт ле раў скую на ва лач, сцвер
дзі лі сваё пра ва на год нае жыц цё! Важ ныя 
для су поль на га ру ху на пе рад мно гія ін шыя 
пе ра мо гі, праз якія ішоў шлях у Бер лін. І ў 
мі ну лым ну ма ры га зе ты мы рас каз ва лі, як 
на пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі ў Бе ла ру сі ад
свят ка ва лі 75год 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 каЛе пель скай зо ны (“Ра
дасць і боль “Пра ры ву”, 16.05.2019).

Знач на менш ува гі, на жаль, на да ец ца 
па куль што мес цам ін шых біт ваў Дру гой 
су свет най, у якіх удзель ні ча лі, гі ну лі бе ла
ру сы за ме жа мі Баць каў шчы ны. А на шы, як 
вя до ма, во ляй лё су трап ля лі ў роз ныя кра і
ны. Шмат га ра доў, вё сак Еў ро пы вы зва ля
лі. І не толь кі Еў ро пы! Мно гія ве да юць са 
шко лы: у Пі ме на Пан чан кі ёсць цыкл вер
шаў “Іран скі дзён нік”. Але як там па эт ака
заў ся? У 1944м яго як ва ен на га жур на ліс та 
на кі ра ва лі “ў скла дзе час так Чыр во най Ар
міі ў Іран, дзе ён пра быў два га ды”. Мож на 
мер ка ваць: у скла дзе тых час так бы лі яшчэ 
бе ла ру сы...

У гэ тым ну ма ры га зе ты па чы тай це тэкст 
Іва на Ла по “95 га доў Ла за ра Трак цін ска
га” — пра ўра джэн ца Клі ма віч чы ны, які 

ва я ваў у га рах Юга сла віі ў шэ ра гах пар ты
зан Су пра ціў лен ня. Гэ та ста рон ка НА ШАЙ 
гіс то рыі! Мяр кую, ін шыя бе ла ру сы, ура
джэн цы Бе ла ру сі маг лі там так са ма быць. 
Згад ва ец ца яшчэ: жур на ліст Ра ман Яро хін 
у свой час на пі саў да ку мен таль ную апо
весць “Девчонки наши за Вер де ном” — пра 
бе ла рус ку Над зею Лі са вец. Вось бы зняць 
фільм! На дзея бы ла пад поль шчы цай у Мін
ску, прай шла праз ка та ван ні ў фа шысц кім 
па ло не, тра пі ла на пра цы на ка ме ня лом ні ў 
Фран цыю, здзейс ні ла з сяб роў ка мі па бег — 
і ста ла лей тэ нан там Фран цуз кіх унут ра ных 
сіл, удзель ні цай Су пра ціў лен ня.

Што на шы ў ча се вай ны трап ля лі ў Іта
лію — ве даем у тым лі ку і з апо вес ці Ва
сі ля Бы ка ва “Аль пій ская ба ла да”, па якой 
па стаў ле ны цу доў ны кі на фільм. Пі са лі мы 
пра бе ла ру саўудзель ні каў вя лі кай біт вы 
пад Ры мам (“Вы со кае не ба Мон тэКа сі
на”, 16.09.2015) з яск ра вым пад за га лоў кам: 
“Зма гац ца з фа шыз мам больш чым 70000 
на шых су ай чын ні каў з За ход няй Бе ла ру сі 
па чы на лі яшчэ ў ве рас ні 1939га”.

Сё ле та 19 мая Біт ве пад Мон тэКа сі на 
споў ні ла ся 75 га доў. І ка лі Тац ця на Пум пу
ле ва, кі раў ні ца Аса цы я цыі “BELLARUS”, 
пі са ла нам пра тое, як бе ла ру сы Не апа ля 
свят ка ва лі там Дзень Пе ра мо гі, то ўжо рых
та ва ла ся па ехаць у Мон тэКа сі на. І 13 мая 
раз мяс ці ла на ста рон цы ў Фэй сбу ку аб’ яву: 
“Па ва жа ныя сяб ры, бе ла рус кія су ай чын ні кі 
ў Іта ліі! Бе ла рус кая су пол ка Не апа ля збі
ра ец ца на ве даць мо гіл кі бе ла ру саў — за гі
ну лых сал дат у Мон тэ ка сі на ў ча се Дру гой 
су свет най вай ны.  ➔ Стар. 3

БеларусыКрымапамятаюць:
менавітаўгэтай“краінесьветлай”,
“убелымдомелясіняйбухты”
адышоўуВечнасць25мая1917года
нашвялікісупляменнік
МаксімБагдановіч

І ў зі мо вую па ру, ка лі на ра дзіў ся Мак
сім, і на пры кан цы мая, ка лі аба рваў ся 
зям ны шлях ма ла до га кла сі ка бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, мы ла дзім ве ча ры ны яго па
мя ці. Ле тась ад зна ча лі й 105год дзе з ча су 
вы ха ду адзі най пры жыц цё вай кні гі “Вя
нок” Мак сі ма Баг да но ві ча. І наз ва май го 
ар ты ку ла ўзя та з вер ша “Ле та пі сец”, з 
ніз кі “Ста рая Бе ла русь”, што зме шча на 

ў “Вян ку”. Што ж, услед за паэ там і мы, 
асаб лі ва з га да мі, за да ем ся пы тан ня мі: 
хто мы та кія? хто бы лі на шы прод кі? Ад
куль вя дзец ца наш ра да вод? Ра зу ме ю чы 
вя лі кую сі лу, што лу чыць па ка лен ні, мы 
імк нем ся ад шу каць свае ка ра ні.

Пра ма лую ра дзі му Мак сі ма Баг да но
ві ча, яго ных па пя рэд ні каў мы га ва ра лі й 
на тра ды цый най ле таш няй су стрэ чы бе ла
ру саў Ял ты й Алуш ты ў дзень на ра джэн
ня паэ та. Ім прэ за пра хо дзі ла ў ад дзе ле 
“Куль ту ра Ял ты ХІХ — па чат ку ХХ ста
год дзя” Ял цін ска га гіс та рыч налі та ра тур
на га му зея. Ад кры ва ючы су стрэ чу, Люд
мі ла Іва но ва — яна кі раў ні ца му зея, што 
мес ціц ца ў гас цін ным, пры го жым до ме па 
ву лі цы Ека ця ры нін ская, 8 — ад зна чы ла: 
ужо 27 га доў ня змен на збі ра юц ца сяб ры
бе ла ру сы, каб уша на ваць па мяць вя лі ка га 
сы на бе ла рус кай зям лі, зноў і зноў да кра
нуц ца да ду хоў най спад чы ны паэ та.

Пра вод зя чы ў Кры ме лі та ра тур ныя 
ве ча ры ны, фес ты ва лі з на го ды па мят ных 
да таў на жыц цё вым і твор чым шля ху 

паэ та, мы, як вя до ма, най час цей згад ва
ем Мінск, дзе на ра дзіў ся ён у 1891 годзе. 
Яшчэ — Грод на, дзе сям’я Баг да но ві чаў 
жы ла з 1892 па 1896 год. По тым, ве да ем, 
бы лі Ніж ні Ноў га рад і Яра слаўль, дзе 
та ле на ві ты юнак ста на віў ся паэ там. Па
мя та ем пра Віль ню, дзе дру ка ваў ся яго 
“Вя нок”, уз гад ва ем і фаль ва рак Ра ку цёў
шчы ну на Ма ла дзе чан шчы не, дзе Мак сім 
ле там 1911га з га ла вой аку нуў ся ў жыц
цё бе ла рус кай глы бін кі, ад чуў ве лі зар ную 
пры га жосць і сі лу спрад веч най бе ла рус
кас ці ды вы дых нуў дум кі й па чуц ці, што 
яго пе ра паў ня лі, у не смя рот ных, дзіў най 
кра сы вер шах. І вось у плы ні Го да ма лой 
ра дзі мы, які быў аб ве шча ны ў Бе ла ру сі ў 
2018м, а доў жыц ца й сё ле та, мы вы ра
ша лі больш пад ра бяз на па га ва рыць пра 
ма лыя ра дзі мы прод каў пісь мен ні ка.

Радаводпабацькоўскайлініі
На ша вір ту аль ная ванд роў ка па чы

на ла ся з вёс кі Ка са ры чы, што ў Глус кім 
ра ё не на Ма гі лёў шчы не — ра ней то быў 

Баб руй скі па вет. Як раз там па чы на ец ца 
ра да вод Мак сі ма Баг да но ві ча па баць
коў скай лі ніі — ад пра пра дзе да Сця па на 
Баг да но ві ча. ➔ Стар. 6 
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За мак моц ны 
сце на мі.  

І тра ды цы я мі.
Стар.  7

АКцыі

Узнагароды
дляспартсменаў
ЗалпзгарматыўМірскім
замкубыўдадзены21мая
ўгонарэстафеты
“Полымяміру”

На ўра чыс тай цы ры мо ніі 
ды рэк тар Зам ка ва га ком лек су 
“Мір” Аляк сандр Лой ка пад
крэс ліў: зна ка вы куль тур ны аб’
ект апы нуў ся ў цэнт ры спар тыў
на га жыц ця Бе ла ру сі, пры ня ўшы 
эс та фе ту ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

І ме да лі спар тфо ру му яго ар
га ні за та ры прэ зен та ва лі ў Мір
скім за мку. Ды зайн рас пра ца
ва лі ў кам па ніі Brama Brandіng. 

У цэнт ры ме да лёў — па па
рацьквет ка, фор маю гэта круг 
на кшталт Купальскага сон ца. 
І дыя метр ме да лёў не вы пад
ко вы — 9,5 сан ты мет раў, бо й 
жы ха роў Бе ла ру сі — 9, 5 міль
ё на ча ла век. За ла тое, ся рэб ра
нае і брон за вае па крыц ці пад
крэс ліваюць год насць кож най 
уз на га ро ды. Даў га веч насць і 
зно саў стой лі васць за бяс пе чаць 
су час ныя на на тэх на ло гіі: да
дан не на на ал ма заў. 

Спарт сме ны бу дуць ра ды за
ва я ваць та кія пры го жыя і змяс
тоў ныя ар тэ фак ты.

ГаннаЛагун

У “Сяброў” 
з Нарвы — 

сябры на 
Смалявіччыне

  Стар. 3

98 гадоў 
Лазара 

Тракцінскага
Стар. 4

“І лю дзі зьве да юць аб пра дзе дах сва іх...”
ПоВяЗьчАсоў

Па куль жы выя — па мя та ем
сВетАПогляд

Бе ла ру сы па мя та юць пра вя лі кую Пе ра мо гу, дзе б ні жы лі. Як і пра тое, што на шы  
су пля мен ні кі зма га лі ся з фа шыз мам і да лё ка за ме жа мі Баць каў шчы ны.

Р. Фра лоў. Максім Багдановіч. 1966

Беларускі Неапаля ўсклалі кветкі 
на мемарыяле ў Монтэ-Касіна
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Кіраўніцакультурна-
асветніцкагааб’яднання
“Масты”ВольгаШтокман
ініцыявалаўзвядзеннеўМінску
помніка,прысвечанага
прадстаўнікамнямецкай
дыяспары

У Лю тэ ран скім скве ры па ву лі цы 
Кар ла Ліб нех та ў Мін ску 14 мая ад кры
ты па мят ны знак у вы гля дзе кні гі. На 
ад ной яе ста рон цы вы гра ві ра ва на вы ява 
ня мец ка га па ся лен ня з кір хай у цэнт ры, 
на дру гой — ро за Лю тэ ра й над піс: “На 
гэ тым мес цы ў XVІІ — XІX ста год дзях 
зна хо дзі ла ся Ня мец кая сла ба да й лю тэ
ран ская царк ва”. Помнік быў зроблены 
ў мемарыяльнай майстэрні Аляксандра 
Бярэзки ў Мінску.

Ідэя ства рэн ня пом ні ка, яе вон
ка вага вы гляду на ле жаць Воль зе 
Што кман, якая ўзна чаль вае Куль тур
наасвет ніц кае аб’ яд нан не ня мец кай 
куль ту ры “Мас ты” і ад на ча со ва лю тэ
ран скую аб шчы ну ў Мін ску. Яе пад
тры ма лі лю тэ ран ская царк ва Гер ма ніі 
ды Ам ба са да ФРГ у Бе ла ру сі. Ам ба
са дар Пе тэр Дэ тмар пры сут ні чаў на 
цы ры мо ніі ад крыц ця пом ні ка. Воль га 
Іга раў на вель мі ўдзяч ная й Мін гар вы
кан ка му, які да зволіў уве ка ве чыць па
мяць нем цаў, што ра ней жы лі ў Мін
ску ў тым раёне. 

Ця пер яна ста ра ец ца, каб по бач з 
Кні гай па мя ці бы лі ў хут кім ча се ўста
ноў ле ны ба не ры з ка рот кі мі гіс та рыч
ны мі звест ка мі пра Ня мец кую сла ба
ду ў Мін ску на бе ла рус кай, ня мец кай 
і ан гель скай мо вах. На іх Воль га Што
кман хо ча рас тлу ма чыць і што та кое 
ро за Лю тэ ра, якая ёсць на пом ні ку.

Мы ж да ве да лі ся: ро за Лю тэ ра — 
шы ро ка вя до мы сім вал лю тэ ран ства. 

Гэ та бы ла пя чат ка, рас пра ца ва ная 
спе цы яль на для Мар ці на Лю тэ ра 
па за га дзе сак сон ска га кня зя Іа а на
Фрыд ры ха ў 1530 го дзе, ка лі Лю тэр 
зна хо дзіў ся ў Ко бург скай крэ пас ці ў 
час Аў гсбур ска га рэйх ста га. Лю тэр 
ус пры маў пя чат ку як ка рот кі пе ра каз 
сва ёй тэ а ло гіі ды ве ры.

Воль га Што кман лі чыць, што лю
дзі ма ла ве да юць пра асо бу Мар ці
на Лю тэ ра ў Бе ла ру сі. У дру гой па
ло ве XІX ста год дзя ў Мін ску ста я лі 
дзве лю тэ ран скія кір хі — ад на з іх у 
Ня мец кай сла ба дзе, дзе жы ло ка ля 
2 ты сяч нем цаў. Ву лі цы ў тым ра ё не 
на зы ва лі ся: Ня мец кая, Лю тэ ран ская 
і Ма лая Лю тэ ран ская. Паз ней Ня
мец кая ста ла ву лі цай Ро зы Люк сем

бург, Лю тэ ран ская — Во ла ха, Ма лая 
Лю тэ ран ская цяпер но сіць імя Кла
ры Цэт кін. Пра Ня мец кую сла ба ду ў 
Мін ску сён ня на гад вае Лю тэ ран скі 
сквер — на мес цы бы лых лю тэ ран
скіх мо гі лак. Воль га Што кман, якая 
доб ра ве дае гіс то рыю гэ та га мес ца, 
вы ра шы ла па зна чыць яго па мят ным 
зна кам. Яна імк нец ца, каб у Бе ла ру сі 
па мя та лі, што нем цы й бе ла ру сы жы
лі ў зго дзе на яе тэ ры то рыі на пра ця
гу мно гіх га доў.

Пра ект “Дыя лог”, які рэа лі зуе 
су пол ка “Мас ты” на ча ле з Воль гай 
Што кман, пра даў жае дыя лог куль тур, 
рэ лі гій, тра ды цый і гіс то рыі абод вух 
на ро даў.

ГаннаЛагун

кола дзён
сАстУжКінАВін

напрысталічнай“арбіце”
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ня даў на зна ё міў ся з доб

ра ўпа рад ка ван нем і раз віц цём тэ ры то рый, пры
лег лых да каль ца вой аў та да ро гі ва кол Мін ска, 
да ру чыў больш ак тыў на раз ві ваць МКАД і пры
да рож ныя ўчаст кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка на дае 
вя лі кае зна чэн не ма дэр ні за цыі да рог і раз віц цю 
пры да рож най інф ра струк ту ры, бо гэ та — твар 
кра і ны: “Лю дзі час та ез дзяць па гэ тых да ро гах. І 
спра ва на ват не толь кі ў тым, што хут ка пры е дзе 
шмат гас цей з уся го све ту на Еў ра пей скія гуль ні. 
Ка лісь ці ж трэ ба бы ло гэ тую пра цу ак ты ві за ваць”. 
Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб вы ка нан ні яго да ру чэн
няў па пад тры ман ні ў на леж ным экс плу а та цый
ным ста не МКАД і транс парт ных раз вя зак ва кол 
Мін ска, доб ра ўпа рад ка ван ні й раз віц ці пры лег
лых тэ ры то рый. Яму пра дэ ман стра ва лі па са жыр
скі транс парт, які бу дзе вы ка рыс тоў вац ца ў ча се 
Еў ра пей скіх гуль няў, у тым лі ку аў то бу сы МАЗ і 
“Нё ман”, аў та ма бі лі Geely Atlas. Аляк сандр Лу ка
шэн ка ў якас ці па са жы ра аў то бу са, упры го жа на га 
сім во лі кай ма ю чых ад быц ца ІІ Еў ра пей скіх гуль
няў, азна ё міў ся з улад ка ван нем каль ца вой да ро гі.

МедыяфорумуБрэсце
ХІV Бе ла рус кі між на род ны ме ды я фо рум са

браў экс пер таў з роз ных кра ін у го ра дзе над Бу
гам, пра хо дзіў пад наз вай: “Парт нёр ства ў імя 
бу ду чы ні: жур на ліс ты ка і са цы яль ная аба ро на 
гра мад ства”. Пры мя жы з Еў ра са ю зам не каль кі 

дзён вя лі ся за ці каў ле
ныя раз мо вы пра но
вую рэ аль насць ме ды
яп рас то ры — бо ця пер 
жа на ві ны, апе ра тыў
ныя ві дэа рэ парт ажы 
ан лайн раз ля та юц ца 
ва ўсе кут кі све ту — 
з хут ка сцю свят ла. 
Спра ча лі ся: як мож
на кан ку ры ра ваць, і 
ці вар та, з сац сет ка мі. 
Вы зна ча лі: што ёсць 
якас ная жур на ліс ты
ка, што — ін фар ма
цый ны шум. Экс пер
ты як з Бе ла ру сі, так і 
з Укра і ны, Ра сіі, Із ра і

ля, Эс то ніі, Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на, Турк ме
ні ста на, Сер біі ды ін шых кра ін у не чым схо дзі лі ся 
(ска жам, на конт та го, што ана лі ты ка ця пер за па
тра ба ва ная), дзесь ці — спра ча лі ся.

На ад крыц ці ме ды я фо ру му на мес нік кі раў ні
ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ула дзі мір Жаў няк 
за чы таў ві таль нае сло ва Аляк санд ра Лу ка шэн кі 
яго ўдзель ні кам. У ім га во рыц ца, што сён ня мы 
так са ма су мес на, як ка лісь ці зма га лі ся з во ра гам 
у Вя лі кую Ай чын ную вай ну, “па він ны збе раг
чы агуль ную гіс то рыю, не да пус ціць пе ра гля ду 
і фаль сі фі ка цыі ге ра іч на га мі ну ла га. Зра біць не 
толь кі пра фе сій ны, але і гля дац кі, чы тац кі вы бар 
на ка рысць жур на ліс ты кі праў ды, спра вяд лі вас ці 
і аб’ ек тыў нас ці”.

Вы сту па ю чы на фо ру ме, Мі ністр ін фар ма цыі 
Бе ла ру сі Аляк сандр Кар лю ке віч ад зна чыў: пра
фе сі я на лам важ на збі рац ца ра зам, вес ці раз мо вы 

пра на дзён ныя праб ле мы ў ме ды яс фе ры. Ад но з 
пы тан няў: як зра біць, каб нам ве рыў чы тач, каб 
ад кры ваў для ся бе неш та но вае праз ме дый ныя 
рэ сур сы? Аляк сандр Мі ка ла е віч пад крэс ліў: у 
Брэс це са бра лі ся спе цы я ліс ты з роз ных рэ гі ё наў, 
і по ле для дыс ку сій — шы ро кае: су час ная ін фа
п рас то ра, ме ды я бяс пе ка, су час ныя трэн ды ін тэр
нэтжур на ліс ты кі.

ПАдЗВіжніКі

Жыў-быў Ва сіль

Вечарынапамяцівядомага
фалькларыстаВасіляліцьвінкі
прайшланафілалагічным
факультэцеБдУ

Ён, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, 
пра ца ваў у гэ тай на ву чаль най уста но ве: 
за гад ваў На ву ко вада след чай ла ба ра то
ры яй бе ла рус ка га фальк ло ру. Ва сіль 
Дзміт ра віч сам вель мі лю біў тра ды
цый нааб ра да вую куль ту ру і ха цеў для 
ін шых пры ад крыць яе скар бы. Мне па
шчас ці ла ў той час пра ца ваць з ім по
бач: ма лод шым на ву ко вым су пра цоў
ні кам. Ра зам са сту дэн та мі філ фа ка мы 
ла дзі лі твор чыя ванд роў кі па Бе ла ру сі, 
збі ра лі на род ную муд расць: пры каз кі, 
пры маў кі, га ла шэн ні, ка ра год нааб ра
да выя пес ні, вя сель ныя аб ра ды, жар ты, 
тан цы, роз ныя му зыч ныя най гры шы. 
Шмат ува гі на да ва лі рэ гі я наль ным ад
мет нас цям фальк ло ру. Так і па вя ліч
ваў ся фонд ла ба ра то рыі — скар бон ка, 
з якой чэр па лі ве ды сту дэн ты, вы клад
чы кі як БДУ, так і Дзярж уні вер сі тэ та 
куль ту ры й мас тац тваў, Ака дэ міі мас
тац тваў, шмат лі кія фальк лор ныя гур ты 
з роз ных мес цаў кра і ны.

Пад яго кі раў ніц твам пры ем на 
бы ло пра ца ваць, глы бей па зна ваць 

Бе ла русь, ду хоў ную моц і пры га
жосць на шых та ле на ві тых зем ля коў, 
на шу пры ро ду, гіс то рыю й куль ту
ру. Да рэ чы, вель мі ба га тыя па змес
це ма на гра фіі та ды атрым лі ва лі й 
бе ла рус кія гур ты мас тац кай са ма
дзей нас ці ў за меж жы. Да та го ж, 
па шы ра ю чы га ю чае ду хоў нае по ле 
бе ла рус ка га фальк ло ру, Ва сіль Ліць
він ка вёў тэ ле пе ра да чу “За пра ша ем 
на вя чор кі”, дзя ку ю чы якой уз ба га
чаў ся рэ пер ту ар пра фе сій ных і на
род ных гур тоў.

У тую па ру я час та на вед ваў вёс ку 
Верхні Це ра бя жоў — гэ та ў Сто лін
скім ра ё не Брэст чы ны. Еха лі мы ту ды 
й для та го, каб пад тры маць ма ці Ва
сі ля Дзміт ра ві ча, якая вель мі хва рэ ла. 
Мы раз маў ля лі з ёй пра роз ныя рэ чы. 
Яна ж рас каз ва ла мне, як яе ма лень кі 
Ва сі лёк бе гаў з пру ці кам ля са жал кі 
“бо сянь кі, го лянь кі, мур за ты”. І што 
вель мі ві шчаўпа ло хаў ся, пабачыўшы 
жаб ку. А ка лі тро хі пад рос, то пра сіў 
дзядзь ку Са шу, каб ву чыў яго на
род ным спе вам. Мой ся бар быў, як 
і я, дзі цем вай ны, з гэт кай жа прос
тай вяс ко вай сям’і. А па коль кі на ты
дзень ма лод шы за мя не (я на ра дзіў ся 
1 снеж ня, а ён 7 снежня 1941га), то 
я ча сам жар та ваў у сяб роў скіх спрэч
ках: маў ляў, ста рэй шых трэ ба слу хац
ца. Ён, зна ю чы ца ну ся лян скай пра цы, 
як і вя лі кую ду хоў ную сі лу на род най 
твор час ці, вель мі лю біў пра ца ві тых 
вяс коў цаў, імк нуў ся на за па ша нае ў 
на ву ко вай пра цы ім жа й вяр нуць, а 
так са ма сіс тэ ма ты за ваць, вы ву чыць, 
пе ра даць на шчад кам.

Пра руп ліў цана ву коў ца ў БДУ па
мя та юць. Вось і ня даў на там на філ
фа ку прай шла фальк лор наэт на гра
фіч ная ім прэ за “Сця жын ка мі род най 

зям лі”: яна тра ды цый на ла дзіц ца ў 
дру гім се мест ры для сту дэн таўпер
ша курс ні каў. Сё ле та пры мер ка ва на 
бы ла да Го да ма лой ра дзі мы, ла дзі
лі су стрэ чу фальк ла рыс ты ка фед ры 
тэ а рэ тыч на га й сла вян ска га лі та ра
ту раз наў ства ды су пра цоў ні кі ву чэб
нана ву ко вай ла ба ра то рыі бе ла рус ка
га фальк ло ру. З ві таль ным сло вам да 
гас цей і ўдзель ні каў ім прэ зы звяр нуў
ся на мес нік дэ ка на па на ву ко вай ра бо
це Па вел На вой чык. Па сут нас ці, то 
бы ла ве ча ры на па мя ці Ва сі ля Ліць
він кі: паказвалі філь м пра яго. Ства
рэн не да ку мен таль на га кіно “Дзя куй, 
што на ра дзіў ся…”, да рэ чы, фун да ваў 
Ва ле ры Са ро ка — ся бар на ву коў ца, 
пісь мен нік, прад пры маль нік. Ва ле ры 
Іла ры ё на віч — сам з вяс коў цаў, сын 
франтавіка. Вы сту піў пе рад сту дэн та
мі, вы клад чы ка мі з апо ве дам пра гіс
то рыю ства рэн ня філь ма, пра Ва сі ля 
Дзміт ра ві ча, якім яго ве да лі й па мя
та юць, падзякаваў яму за жыц цё выя 
ўро кі, за вы со кае сяб роў ства.

Доб рыя сло вы га ва ры лі й ін шыя, 
хто ве даў Ва сі ля Ліць він ку, пра ца
ваў ра зам з ім. А фільм дае маг чы
масць па ба чыць і вёс ку Верхні Це
ра бя жоў, сям’ю фальк ла рыс та, яго 
зем ля коў і вуч няў.

На пры кан цы цёп лай ве ча ры ны гу
ча ла лю бі мая пес ня Ва сі ля Ліць він кі 
“Ка лі ка лі на не цві ла…”. Яе  спя ва ла 
са ліст ка Тэ ат ра фальк ло ру “Ма ту лі
на ха та” Ка ця ры на Пярш ле віч, за тым 
пад ха пі ла ўся аў ды то рыя.

У біб лі я тэч ную ка лек цыю Ву чэб
нана ву ко вай ла ба ра то рыі бе ла рус ка
га фальк ло ру пе ра да дзе ны фальк лор
наэт на гра фіч ныя вы дан ні — дар ад 
гас цей ім прэ зы.

МіколаКотаў ПадрыхтаваўІванЖдановіч

сУПольнАсць

Як прай сці да Ня мец кай сла ба ды?

Выступае танцавальны ансамбль “Эрэбуні”

Вольга Штокман і Ам ба са дар ФРГ у Беларусі Пе тэр Дэ тмар ля помніка 

Васіль Ліцьвінка — навуковец  
з народа

Аляксандр Карлюкевіч

Удзельнікі форуму наведваюць Брэсцкі 
навукова-тэхналагічны парк
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Па куль жы выя — па мя та ем Алмацінскі альманах
УАлматызбіраюццавыдацьбеларуска-казахскі
літаратурныальманах

Гэ тая ідэя на ра дзі ла ся ў ча се Між на род на га сім по зі у ма лі та ра
та раў “Пісь мен нік і час”, які пра хо дзіў у Мін ску ў лю тым 2019 го
да. Прад стаў ні чая ка зах стан ская дэ ле га цыя звяр ну ла ўва гу, што ў 
Бе ла ру сі апош нім ча сам вы да дзе ны шэ раг кніг, якія пра па ган ду
юць ка зах скую лі та ра ту ру на бе ла рус кай мо ве. Шмат пуб лі ка цый 
ка зах скіх аў та раў з’яў ля ец ца і ў бе ла рус кай лі та ра тур намас тац кай 
пе ры ё ды цы.

То, пэў на ж, для раў на ва гі, па лі чы лі ка зах стан скія сяб ры, вар
та й пра бе ла рус кую лі та ра ту ру больш рас каз ваць у Ка зах ста не. 
“Мы вы ра шы лі вы даць у Ал ма ты аль ма нах “Ка зах стан — Бе ла
русь”, — рас каз вае вя до мы вы да вец і пісь мен нік Ба хыт жан Ка нап’
я наў. — Мяр ку ем, вы дан не бу дзе на трох мо вах: ка зах скай, бе ла рус
кай, рус кай. Ужо вы зна чы лі ся і з укла даль ні ка мі. З ка зах ска га бо ку 
імі бу дуць паэ тэ са Лю боў Шаш ко ва і лі та ра ту раз наў ца Свят ла на 
Анань е ва”.

(З ра дас цю ад зна чым: у абедз вюх гэ тых руп лі віц — бе ла рус
кія ро да выя ка ра ні. Звяр ні це ся да ар хіў ных ну ма роў на ша га вы
дан ня, якія ёсць і ў ін тэр нэ це, каб да ве дац ца больш як пра Лю боў 
Канстанцінаўну, так і пра Свят ла ну Віктараўну. — Рэд.)

Да ра бо ты над скла дан нем аль ма на ха ўжо да лу чы лі ся бе ла рус
кія ка ле гі — Алесь Ба дак, Вік тар Шніп, Аляк сей Ча ро та. “Ка неш не 
ж, — пра даў жае Ба хыт жан Ка нап’ я наў, — мы першна перш пад ад
ну вок лад ку збя ром су час ную лі та ра ту ру. У Ка зах ста не доб ра ве да
юць Ва сі ля Бы ка ва, Іва на Ша мя кі на, Ры го ра Ба ра ду лі на, ды вось 
пісь мен ні кі су час ныя — амаль зу сім не вя до мыя. І гэт кае ста но ві
шча трэ ба вы праў ляць. Я ўпэў не ны, што й сён ня ў Бе ла ру сі раз ві
ва ец ца ба га тая мас тац кая лі та ра ту ра”.

Мяр ку ец ца, што но вы аль ма нах вый дзе на кла дам 5000 асоб ні
каў. Пры чым іс тот ная част ка ты ра жу па тра піць і ў Бе ла русь.

СяргейШычко

Звы чай на май — на сы ча ны для нас на 
па дзеі ме сяц. Вось і сё ле та, ка лі 2–4 мая 
ў Мін ску пра хо дзі ла XXІІІ Між на род ная 
спе цы я лі за ва ная вы ста ва “СМІ ў Бе ла
ру сі”, мы на ме ды я фо ру ме прад стаў ля лі 
Эс то нію: па за пра шэн ні Упаў на ва жа на
га па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў 
Ле а ні да Гу ля кі, пры спрыян ні Ам ба са ды 
Бе ла ру сі ў Эс то ніі. Вы ра шы лі ехаць за
га дзя, каб у го ра дзе Сма ля ві чы, рай цэнт
ры Мін шчы ны, зла дзіць яшчэ ад ну важ
ную спра ву.

Як вя до ма, На рвскае бе ла рус кае та
ва рыст ва “Сяб ры” за амаль 20 га доў 
пра цы шмат зра бі ла і прадаўжае рабіць 
для зна ём ства га ра джан, жы ха роў Эс то
ніі з Бе ла рус сю, бе ла рус кай куль тур най 
спад чы най. Што год “Сяб ры” ла дзяць 
вя лі кія свя ты бе ла рус кай куль ту ры, на 
іх за пра ша ем роз ныя твор чыя гур ты з 
Баць каў шчы ны. І шмат ужо спе ва коў, 
ан самб ляў з Бе ла ру сі вы сту па ла ў На
рве! Сё ле та ў па чэс ны спіс да да ец ца цу
доў ны ка лек тыў, з якім мы па зна ё мі лі ся 
ле тась у ве рас ні: на род ны ан самбль пес
ні “Плі са” (на ціск на апош нім скла дзе!) 

з Ак цябр ска га До ма куль ту ры Сма ля
віц ка га ра ё на. Там ды рэк тар ДК і са ліст 
“Плі сы” — Алег Сё мін, а мас тац кі кі раў
нік гур та — Кас тусь Ге ра шчан ка. (Пад
ра бяз ней пра гурт — у тэкс це «“Плі са” 
па ча ла ся з “Ра ні цы”» Тац ця ны Ус ко вай, 
ёсць у нэ це. — Рэд.). На твор часць мно
гіх ан самб ляў Бе ла ру сі ака за лі ўплыў 
му ля він скія “Пес ня ры”, і “Плі са” — не 
вы клю чэн не. Зрэш ты, тут бу дзе лепш 
хоць адзін раз па слу хаць сам гурт са сцэ

ны. І та кая маг чы масць у на рві цян бу дзе 
ўжо хут ка!

Каб за пра сіць да ся бе ар тыс таў, мы 
пра вя лі не ма лую “пісь мо ватэ ле фон
ную” пра цу. А 1 мая 2019 го да ў не звы
чай най, ура чыс тай аб ста ноў цы бы ло 
пад пі са на Па гад нен не аб су пра цоў ніц тве 
ў га лі не куль ту ры па між ад дзе лам ідэа
ла гіч най ра бо ты, куль ту ры й па спра вах 
мо ла дзі Сма ля віц ка га рай вы кан ка ма і 
На рвскім бе ла рус кім та ва рыст вам “Сяб
ры”. Уя ві це са бе: ма ёў ка, пры све ча ная 
свя ту Вяс ны й Пра цы — яна пра хо дзі ла ў 
фіз куль тур наазда раў лен чым комп лек се 
па блі зу аг ра га рад ка Сла ба да Пе ка лін ска
га сель выканкама. Там зла дзі лі лет нюю 
сцэ ну — пра ма на ўзлес ку. І на той сцэ не 
ў пры сут нас ці стар шы ні Сма ля віц ка
га рай вы кан ка ма Мі ха і ла За гор ца ва, яго 
на мес ні ка Іга ра Куз ня цо ва й жы ха роў 
ра ё на з бе ла рус ка га бо ку да ку мент пад
пі са ла Вік то рыя Ко лі са ва (яна вы кон вае 
аба вяз кі на чаль ні цы ад дзе ла ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры й па спра вах мо ла дзі), з 
эс тон ска га — стар шы ня су пол кі “Сяб ры” 
Люд мі ла Ан нус. І ўжо 6 лі пе ня бя гу ча га 
го да ў плы ні па гад нен ня і ў На рве вы сту
піць гурт “Плі са” — на імпрэ зе ў го нар 
Дня Не за леж нас ці Бе ла ру сі. Як ба чым, ні 

ме жы, ні ад лег лас ці — не пе ра шко да, каб 
сяб ра ваць, па шы раць і па глы б ляць бе ла
рус каэс тон скія куль тур ныя ста сун кі.

Пас ля Сма ля ві чаў мы па еха лі ў Мінск, 
дзе на выс та ве “СМІ ў Бе ла ру сі” су стра ка
лі сва іх зна ё мых — бе ла ру саў Лат віі, зна
ё мі лі ся з прад стаў ні ка мі Літ вы, Укра і ны, 
Ра сіі. Як заў сё ды, апа рат Упаў на ва жа на га 
па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў меў 
свой стэнд на вы ста ве, а для нас, бе ла ру

саў за меж жа, зла дзіў ці ка вую й на сы ча
ную пра гра му. За пом ніц ца на доў га па езд
ка ў гар па сё лак Смі ла ві чы Чэр вен ска га 
ра ё на. Мы на ве да лі там му зей “Пра сто ра 
Ха і ма Су ці на” ў Цэнт ры твор час ці дзя цей 
і мо ла дзі. Гэ ты мас так, што на ра дзіў ся ў 
бе ла рус кім мяс тэч ку, стаў зна ка мі тым 
у Па ры жы, яго пра цы на роў ні з тво ра мі 
Мар ка Ша га ла вель мі цэ няц ца ў све це 
вя лі ка га мас тац тва. На ве да лі мы Па ла ца
вапар ка вы комп лекс Ма нюш каў (а ця пер 
у све це ад зна ча ец ца 200год дзе кам па
зі та ра Ста ні сла ва Ма нюш кі), а так са ма 
Смі ла віц кую ва люш налям ца вую фаб ры
ку, на якой вы раб ля юць ва лён кі, коў дры, 
па душ кі. Да лей бы ла Свя таГе ор гі еў ская 
царк ва і кан цэрт на ву чэн цаў дзі ця чай му
зыч най шко лы.

Асаб лі ва плён най атры ма ла ся на ша 
су стрэ ча з Жан най Ра ма ноў скай, яна кі
руе Цэнт рам бе ла рус кай куль ту ры з лат
вій ска га Даў гаў піл са. З ёй мы пра вя лі 
па пя рэд нія пе ра мо вы, на ме ці лі су мес
ныя пла ны дзей нас ці. Мяр ку ем, што бе
ла ру сы Даў гаў піл са пры едуць у снеж ні 
ў На рву: на 20я ўгод кі на рвскіх “Сяб
роў”. А наш гурт “Сяб ры” ў дру гі раз бу
дзе ўдзель ні кам “Бе ла рус ка га кір ма ша ў 
Даў гаў піл се”.

ЛюдмілаАннус,ВіктарБайкачоў,  
На рвскае бе ла рус кае  
та ва рыст ва “Сяб ры”

КАРысныдосВед

У “Сяброў” з Нарвы – сябры на Смалявіччыне
На імпрэзе ў эстонскім горадзе, прысвечанай Дню Незалежнасці Беларусі, выступіць народны ансамбль песні  “Плiса”

Ад рэдакцыі. Він шу ем, “Сяб ры”! 
З пад пі сан нем Па гад нен ня аб су пра
цоў ніц тве ў га лі не куль ту ры ў вас ця
пер ад кры ва юца но выя маг чы мас ці для 
су пра цоў ніц тва з Баць каў шчы най. Пра 
тое, да рэ чы, ёсць і ка мен тар ад на го з 
чы та чоў у Фэй сбу ку, дзе Люд мі ла і Вік
тар па да лі не вя ліч кую ін фар ма цыю, 
фо та здым кі пра па дзею. Про сім звяр
нуць ува гу так са ма ін шых кі раў ні коў 
бе ла рус кіх су по лак за меж жа: Па гад
нен не аб су пра цоў ніц тве ў га лі не куль
ту ры — зу сім не фар маль насць, а важ
ны ме ха нізм у на ладж ван ні плён на га 
су пра цоў ніц тва бе ла ру саў све ту з Баць
каў шчы най. У пры ват нас ці, на сай це 

https://belarus21.by ёсць та кія звест кі: 
“Па вы ні ках рэа лі за цыі ў 2015 го дзе 
пра ек та Упаў на ва жа на га па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў “Ад мі ніст
ра цый ны рэ гі ён Бе ла ру сі — ар га ні за
цыя су ай чын ні каў за мя жой” у апа рат 
Упаў на ва жа на га па сту пі ла 25 ма тэ ры
я лаў, у тым лі ку ад ад мі ніст ра цый ных 
рэ гі ё наў Ві цеб скай воб лас ці — 8, Гро
дзен скай воб лас ці — 3, Мін скай воб
лас ці — 1, Ма гі лёў скай воб лас ці — 8, 
г. Мін ска — 4, ар га ні за цыі су ай чын ні
каў за мя жой — 1”. Вы ні кі та кой су
пра цы пад вод зяц ца што год, най больш 
ак тыў ныя ўдзель ні кі пра ек та — за ах
воч ва юц ца.

Кіраўніца “Сяброў” Л. Аннус (у цэнтры) з сябрамі з Смалявіцкага райвыканкама

Падпісваецца пагадненне

дыялогКУльтУР

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Сё ле та — 75 га доў з та го ча
су, як і на шы бе ла ру сы зма га лі
ся за гэ тую вы шы ню й зла жы
лі там свае жыц ці. За пра ша ем 
да лу чыц ца да Ка ра ва ну Па мя
ці 19.05.19. Ад праў ка з Не апа
ля на рэй са вым аў то бу се Не
апаль — Ка сі на ў 08.40, за свае 
срод кі (кошт бі ле та ў 2 ба кі — 

11 еў ра на ча ла ве ка)”. Ехаць ад 
Не апа ля — менш за паў та ры га
дзі ны, па да дзе ны быў і тэ ле фон 
для су вя зі.

І па езд ка ад бы ла ся! Бе ла
рус кі з вя лі кім бу ке там абы
хо дзі лі ме ма ры ял, ус клад ва лі 
квет кі. Тац ця на вы кла ла на 
ста рон цы шмат здым каў — 
адзін з іх змя шча ем. Хва лю ю ча 
ба чыць бе ла рус кія проз ві шчы 

на плі тах ме ма ры я ла, з ука зан
нем: сал да ты ро дам бы лі зпад 
Ня сві жа, На ва град ка, Коб ры
на, Лу нін ца, Грод на, Брас ла
ва, Бе ла сто ка, Лі ды, Ваў ка
выс ка, Дзіс ны, Ма ла дзеч на... 
Ка лі я на пі саў у ка мен та ры 
сло вы па дзя кі за па мяць, за 
доб рую спра ву, на ста рон цы 
Assocіazіone “BELLARUS” 
з’я віў ся ад каз: “Дзя ка ваць нам 
ня ма за што. Гэ та тое, што 
ця пер за ста ло ся ра біць на
шчад кам Пе ра мо гі: па мя таць 
гіс то рыю, ба ра ніць на шы ка
ра ні! На жаль, не шмат су пля
мен ні каў пра біт ву ве да юць. 
Хо чац ца, каб больш бе ла ру
саў пры яз джа ла на вед ваць на
шых бе ла рус кіх хлоп чы каў на 
тыя мо гіл кі! Мы ба чы лі: бы ло 
шмат поль скіх аў то бу саў, ма
та цык ліс таў, скаў таў, бы лі на
ват тыя, хто пеш шу з Поль шчы 
прый шоў! Трэ ба, каб і мы па
мя та лі, ве да лі, пры яз джа лі на
вед ваць час цей!”.

Па мя таць — гэ та трэ ба не 
мёрт вым. Гэ та па каз чык ду хоў
на га зда роўя на цыі. І па каз чык 
та го, што мы з ва мі — жы выя.Неапаль. Дзень Перамогі. Салдацкая каша.
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УраджэнецКлімавіцкага
раёнапабачыўвайнуз
самыхрозныхбакоў:як
франтавік,ваеннапалонны,
партызанантыфашысцкага
супраціўленняўгарах
Югаславіі…Павяртанні
журодныяКлімавічы
дазнаўся,штоягосям’я
загінулаадрукфашыстаў
разамзіншыміяўрэямі
райцэнтраўгадыакупацыі.

На ад ной з лі та ра тур ных 
ім прэ заў, што ла дзяц ца ў Клі
ма віц кай ра ён най біб лі я тэ цы, я 
па зна ё міў ся з не вы со ка га рос ту 
жан чы най. Са фія Ле віт аб мо ві
ла ся пра свай го баць ку. Ска за ла: 
ён быў у га ды Дру гой су свет
най вай ны ўдзель ні кам ан ты
фа шысц ка га су пра ціў лен ня ў 
Юга сла віі. Я па пра сіў дач ку ве
тэ ра на пад ра бя зей рас ка заць 
пра яго ба я вы й жыц цё вы шлях.

“Мой баць ка, Ла зар Ся мё
на віч Трак цін скі, на ра дзіў ся 
10 чэр ве ня 1913 го да ў мяс тэч ку 
Мі лас ла ві чы Клі ма віц ка га па ве
та ў яў рэй скай сям’і, — рас ка
за ла Са фія Ла за раў на. — Та ды 
быў цяж кі час: хут ка па ча ла ся 
Пер шая су свет ная вай на. Пад
рас таў юнак — і на ка ці лі ся 
но выя бе ды. Так ста ла ся, што 
пер шая тра ці на яго жыц ця бы
ла звя за на з ва ен ны мі па дзея
мі. Пры чым на лёс яго паў плы
ва лі са мыя іс тот ныя ва ен ныя 
кан флік ты Са вец ка га Са ю за 
30–40х га доў. Мяр куй це са мі: 
у 1932м баць ку пры зва лі ў вой
ска. Ён ад слу жыў на леж ныя тры 
га ды, вяр нуў ся да до му. Па ся ліў
ся ў Клі ма ві чах, пра ца ваў шаў
цом у ар це лі. Ажа ніў ся, у сям’і 
на ра дзі ла ся дач ка. Ча ты ры га ды 
цы віль на га жыц ця… А ў 1939м 
яго зноў пры зва лі для ўдзе лу ў 
вы зва лен ні За ход няй Бе ла ру сі. 
У 1940м пе ра кід ва юць з ад на
па лча на мі ўжо на Са вец кафін
скую вай ну, па за вяр шэн ні якой 
ён вяр нуў ся да до му. А праз год, 
29 са ка ві ка 1941 го да, баць ку 
зноў ма бі лі зу юць у Чыр во ную 
ар мію. Слу жыў ён са пё рам ў бу

даў ні чым ба таль ё не. Вай ну су
стрэў на мя жы з Поль шчай. Пры 
ад ступ лен ні пад Мінск ам тра піў 
у па лон да нем цаў. І ра зам з ін
шы мі ва ен на па лон ны мі яго ад
пра ві лі спа чат ку ў Бе ла сток, а 
по тым — да лей па за хоп ле най 
нем ца мі Еў ро пе”.

Вель мі хут ка, вя лі кі мі сі ла
мі на сту па лі гіт ле раў цы, рэа лі
зу ю чы план бліцк ры гу. Бай цам 
пад раз дзя лен ня, у якім слу жыў 
Ла зар Трак цін скі, цяж ка бы ло 
па збег нуць па ла нен ня. Та кі лёс, 
як свед чаць ар хі вы, на пат каў 
сот ні ты ся чаў са вец кіх сал дат 
у пер шыя тыд ні вай ны. Ды ад
ступ лен не трэ ба бы ло спы ніць 
лю бой ца ной — і Нар кам аба ро
ны СССР Іо сіф Ста лін 28 лі пе
ня 1942 го да вы даў за гад № 227 
“О ме рах по укреплению дис
циплины и по ряд ка в Крас ной 
Армии и запрещении са мо воль
но го от хо да с бо е вых позиций”. 
У на ро дзе яго на зва лі: “Ні кро ку 
на зад!”. Па вод ле за га ду ў Са
вец кім Са ю зе ўсе ва ен на па лон
ныя аў та ма тыч на трап ля лі ў лік 
здрад ні каў. Ім, у ад роз нен не ад 

па лон ных ін шых еў ра пей скіх 
кра ін, не пры хо дзі ла ся раз ліч
ваць на да па мо гу “Чыр во на га 
кры жа”. Дру гой не бяс пе кай для 
жыц ця Ла за ра Ся мё на ві ча бы ло 
яго яў рэй скае па хо джан не. Ды 
ўсё ж яму ўда ло ся вы жыць.

“Баць ка рас каз ваў, што бы ло 
ў яго спа чат ку не каль кі ня ўда
лых спро баў збег чы з па ло ну, — 
пра даў жае апо вед Са фія Ла за
раў на. — І ўрэш це яму ра зам з 
та ва ры ша мі тое ўда ло ся. Уце ка
чы да лу чы лі ся да юга слаў ска га 
пар ты зан ска га ру ху. Ла зар Трак
цін скі ў га рах Юга сла віі ва я ваў 
як пад рыў нік, мі на мёт чык. Ка лі 
ве рыць за пі су ў ва ен ным бі ле це, 
быў уз на га ро джа ны юга слаў
скім ор дэ нам Сла вы ІІ сту пе
ні. (Ад нак ін тэр нэт пад каз вае: 
та кой уз на га ро ды ў Юга сла віі 
не бы ло… Гэ ты факт па тра буе 
ўдак лад нен ня. — Рэд.). З апо
ве даў баць кі я ве даю, што ён 
су стра каў ся з кі раў ні ком ан ты
фа шысц ка га су пра ці ву юга слаў
скіх пар ты зан Іо сі пам Броз Ці
та, які пас ля за кан чэн ня вай ны 
ўзна ча ліў кра і ну. Баць ка доб

ра ад гу ка ўся пра та го муж на
га ча ла ве ка. У 1965м Ла за ра 
Трак цін ска га за пра сі лі на свят
ка ван не 20год дзя вы зва лен ня 
Юга сла віі ад фа шыз му. Але, на 
жаль, па ехаць на Бал ка ны не 
ўда ло ся: ад но сі ны ў той час па
між Са вец кім Са юзам і Юга сла
ві яй бы лі на цяг ну тыя”.

У ве рас ні 1944га — ка лі аб
васт ры лі ся ва ен ныя дзе ян ні, на 
тэ ры то рыю Юга сла віі ўва хо дзі лі 
са вец кія вой скі — Ла зар Трак цін
скі быў цяж ка па ра не ны. Пас ля 
па праў кі вяр нуў ся ў строй — ужо 
Чыр во най ар міі. Вай ну за кон чыў 
у Аў стрыі. Ды, як вя до ма, стаў
лен не да бы лых па лон ных і пас
ля Пе ра мо гі не змя ні ла ся. Пе рад 
вяр тан нем на ра дзі му яго ад пра
ві лі ў філь тра цый ны ла гер, ён 
пра быў там з 25 мая па 22 жніў ня 
1945 го да. Вось якім ня прос тым 
быў шлях сал да та да до му. А пра 
тое, што ўдзяч ная бы ла Ра дзі ма 
Ла за ру Трак цін ска му за яго ўклад 
у Пе ра мо гу, свед чыць та кі факт: 
у 1985 го дзе Ла зар Ся мё на віч 
у лі ку мно гіх ін шых ве тэ ра наў 
атры маў ор дэн Ай чын най вай ны 
ІІ сту пе ні.

Доў гія га ды вай ны Ла зар 
Трак цін скі не меў вес так ад род
ных, а ка лі вяр нуў ся ў Клі ма ві
чы, то да знаў ся, што яго сям’я 
за гі ну ла ад рук фа шыс таў ра зам 
з ін шы мі яў рэ я мі рай цэнт ра ў 
га ды аку па цыі. Гэ та быў цяж
кі ўдар лё су, але трэ ба ж не як 
жыць да лей. І ве тэ ран зноў 
ства рыў сям’ю, вы га да ваў тра іх 
дзя цей. Пра ца ваць улад ка ваў ся 
пра даў цом у кра му. Яго ве да лі, 
па ва жа лі ў на шым го ра дзе. Па 
гэ ты час га ра джа не той ма га зін, 
у якім ён пра ца ваў, на зы ва юць 
“Трак цін скім”. Вось якая шчы
рая, не фар маль ная на род ная па
мяць пра ве тэ ра на жы ве ў Клі
ма ві чах.

Доў гае, цяж кае, на сы ча
нае на роз ныя па дзеі жыц цё 
пра жыў Ла зар Трак цін скі. А ў 
2003м, ка лі яму ўжо споў ні ла
ся 90 га доў, то за бра лі па жыць 
баць ку да ся бе сы ны, якія пе ра

еха лі ў ЗША. Ла зар Ся мё на віч, 
удак лад няе дач ка, раз ліч ваў з 
паў го да па гас ця ваць, а за стаў
ся на заўж ды. Па мёр ва ўзрос
це 98 га доў у го ра дзе Дэ нве ры, 
там і па ха ва ны. У тым го ра дзе 
аб жы лі ся сы ны ве тэ ра на: Іо сіф і 
Ся мён. У іх шмат дзет ныя сем’і. 
Сын Іо сіф пра цуе ў ганд лё вай 
фір ме, мае двух сы ноў і дач ку 
 А ле ну, яна пра цуе ў сацс луж
бе па до гля дзе за са ста рэ лы мі. 
Сы ны Ігар і Дзміт рый — ста
ма то ла г і май стар па ра мон це 
элект ра тэх ні кі ад па вед на. Ся
мён Трак цін скі ра зам з сы нам 
Іль ёй пра цуе на бу доў лі. Ад на з 
яго да чок, Але на, пра цуе ў ту ра
ген стве, а Юлія да гля дае ча ты
рох дзя цей: праў ну каў Ла за ра 
Ся мё на ві ча.

Мая су бя сед ні ца, Са фія Ла
за раў на, да дае: “У Клі ма ві чах 
жы вуць мае дзе ці. Дач ка Вік то
рыя — га лоў ны бух гал тар у клі
ма віц кай ра ён най га зе це, а сын 
Аляк сандр пра цуе ў бу даў ні чай 
сфе ры. На ша сям’я вель мі лю бі
ла Ла за ра Ся мё на ві ча, па гэ ты час 
га на рыц ца ім”. “Аме ры кан ская 
га лі на” ро ду Трак цін скіх не губ
ляе су вя зі з Ра дзі май, ро дзі ча мі
сва я ка мі. Тэ ле фа ну юць з Дэ нве
ра, пе ра піс ва юц ца, пры яз джа юць 
у гос ці да сяст ры Са фіі на сваю 
ма лую ра дзі му, у Клі ма ві чы. Усе 
яны — сы ны, уну кі ды праў ну
кі — доб ра га во раць не толь кі на 
анг лій скай, але й на рус кай мо ве.

ІванЛапо,  
края знаў ца, сяб ра  

Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў

Вахта памяці

лёсылЮдсКія

Сямён, малодшы сын Лазара Тракцінскага, 
з  унукамі Ральфам, Натанам і Златай

98 гадоў Лазара Тракцінскага

Дзень Перамогі ў Ліепаі
Свя точ ныя ім прэ зы ла дзяц

ца Лі е пай скай рус кай су пол кай з 
Па соль ствам Ра сіі ў Лат віі, Ген
кон суль ствам РФ у Лі е паі. Да лу
ча юц ца й мяс цо выя бе ла ру сы.

7 мая прад стаў ні кі мяс цо вых 
гра мад скіх ар га ні за цый, у тым 
лі ку Лі е пай скай бе ла рус кай су
пол кі “Ма ра”, Ген суль ства Ра сіі 
ў Лі е паі на ве да лі ме ма ры я лы 
й брац кія мо гіл кі ў Пры еку ле, 
Вай не дэ і Дур бэ. А 8 мая бы лі 
ўскла дан ні кве так і вян коў на 
брац кіх мо гіл ках у Лі е паі: на 
Цэнт раль ных, Ліў скіх, Паў ноч
ных і Тос мар скіх, на мес цы смя
рот на га ра нен ня ге не ралма ё ра 
Мі ка лая Дзя да е ва й мес цы ма са
вых рас стрэ лаў у ча се аку па цыі 
Лі е паі з 1941 па 1945 га ды — у 
Шкед скіх дзю нах. Па мяць ах вяр 
Вя лі кай Ай чын най вай ны ўша
на ва лі мі ну тай маў чан ня.

З пра мо ва мі на мі тын гах вы
сту па лі кон сул Ра сіі ў Лі е паі, 

прад стаў ні кі гра мад скіх мяс
цо вых суполак, былі дэ пу та ты 
Лі е пай скай ду мы, Лат вій ска га 
Сей ма. Вя ду чы мі тын гаў Ра ман 
Мі лас лаў скі (стар шы ня праў лен
ня Лі е пай скай рус кай аб шчы ны) і 
стар шы ня Лі е пай ска га та ва рыст
ва ва ен ных пен сі я не раў Ра ма зан 
На за раў казалі пра вай ско выя па
дзеі, якія ад бы ва лі ся на мес цах, 
дзе ўста ля ва ныя ме ма ры яль ныя 
мо гіл кі, пра гіс то рыі ме ма ры я
лаў, брац кіх па ха ван няў.

На га лоў ным мі тын гу ў го
нар Дня Пе ра мо гі 9 Мая — ён 
пра хо дзіў по бач з Пом ні кам аба
рон цам Лі е паі — ад імя сяб роў 
су пол кі “Ма ра” вы сту пі ла Жан
на Буй ніц кая. На га да ла, што Бе
ла русь ад зна чае сё ле та 75год дзе 
Вызвалення: “Мы — на шчад кі 
дзя доў і баць коў, якія нам да ве
ры лі па мяць пра тую вай ну, сцяг 
той Пе ра мо гі. Вель мі хо чац ца, 
каб вы не за бы ва лі, пры во дзі лі 
на мес цы па ха ван няў сва іх дзя

цей, уну каў, больш рас каз ва лі ім 
пра вай ну. Мы па він ны пе ра даць 
па мяць да лей. Дзя куй пе ра мож
цам! Дзя куй тым, хто не шка да
ваў свай го жыц ця! Веч ная сла ва 

жы вым і веч ная па мяць тым, ка
го ўжо ня ма з на мі!” 

Уве ча ры ў Лі е паі быў свя точ
ны кан цэрт: по бач з Пом ні кам 
за гі ну лым ма ра кам і ры ба кам. 
Вы сту піў гурт “Паў лін ка” су
пол кі “Ма ра”, ін шыя ка лек ты
вы. У ча се ім прэ зы ў чац вёр ты 
раз у Лі е паі бы ло шэс це “Бес
смерт ный полк”. Яго ўдзель ні кі 
прай шлі ка ло най па пра спек це 
Кур ма яс з фо та здым ка мі сва
іх сва я коў, якія ўдзель ні ча лі ў 
Вя лі кай Ай чын най вай не. На 
за вяр шэн не кан цэр та быў свя
точ ны са лют.

АнжэлаФаміна

Лазар Тракцінскі

ВестКіЗсУПолАК

На кан цэр це ў Лі е паі ў го нар Дня Пе ра мо гі вы сту пае  
бе ла рус кі ан самбль “Паў лін ка”

Ужо ў 15-ы раз у Лі е паі з 7 па 9 мая пра хо дзі лі ім прэ зы  
ў го нар Дня Вя лі кай Пе ра мо гі

Адрэдакцыі. З Лі е паі Ан жэ ла Фа мі на кры ху ра ней да сла ла ін фар ма цыю пра тое, як гурт “Паў лін ка” 
вы сту паў на свя це ў Дур бэ, дзе на пры кан цы са ка ві ка пра хо дзіў Дзень на род най му зы кі й пес ні. Па доб
нае свя та, пі ша Ан жэ ла, у Дур бэ прай шло не ўпер шы ню, яго ар га ні за тар — ды рэк тар Дурб ска га до ма 
куль ту ры Дай ра Вэй лан дэ. Удзель ні ча лі ў ім прэ зе як ла тыш скія гур ты, так і гос ці з Літ вы.

Яшчэ Ан жэ ла Фа мі на на пі са ла пра тое, што ўжо шос ты год су пол ка “Ма ра” з Лі е паі рэа лі зуе пра ект 
“Лат вія і Бе ла русь. На су страч адзін ад на му”, ім кі руе Жан на Буй ніц кая. Удзель ні кі пра ек та — на ву чэн
цы 12й Лі е пай скай ся рэд няй шко лы, Лі е пай ска га тэх ні ку ма, Лі е пай ска га ма ра ход на га ка ле джа. Па тра
ды цыі пра ект стар та ваў у ча се пры вя дзен ня ў па ра дак зо ны ад па чын ку “Бе бер лі ні”: там ла дзі лі Вя лі кую 
та ла ку. Пас ля ўбор кі тэ ры то рыі быў і га ра чы абед: буль ба з мя сам, га та ва ным на вог ні шчы, і гар ба та.

Пра ек т бу дзе доў жыц ца да ся рэ дзі ны на ступ на га на ву чаль на га го да: прой дуць вік та ры ны, лек цыі, 
вы ста вы. А на за вяр шэн не бу дзе па езд ка ў Бе ла русь і за ключ ны кан цэрт.
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народныансамбль
беларускайпеснібыў
запатрабаваныўсвяточных
майскіхімпрэзахутальяці

Свя точ ныя ім прэ зы па ча лі
ся ў Таль я ці з 1 мая: у го ра дзе 
прай шло шэс це, пры све ча нае 
Дню між на род най са лі дар нас ці 
пра цоў ных. Лю дзі ў Аў та гра

дзе, бач на бы ло, за су ма ва лі па 
та кіх свя тах: ка лі хо ра ша ўсім 
ра зам прай сці ся па ву лі цах го
ра да з сяб ра мі, зна ё мы мі. А наш 
на род ны ан самбль бе ла рус кай 
пес ні “Ку па лін ка”, што дзей ні
чае пры су по лцы “Нё ман”, па 
доб рай тра ды цыі даў кан цэрт 
у Му зей ным комп лек се “На

следие”. Што год, так па вя ло ся, 
бе ла рус кі гурт ра дуе жы ха роў 
Цэнт раль на га ра ё на го ра да но
вы мі ўдзель ні ка мі ды но вым 
рэ пер ту а рам. Та кое спя ван не 
— доб ры “агляд сіл” на шых, 
свое асаб лі вая ге не раль ная рэ
пе ты цыя пе рад на ступ ны мі ад
каз ны мі вы ступ лен ня мі.

8 мая мы ўпер шы ню пра вя
лі ў Пар ку Пе ра мо гі тэ ат ра лі
за ва нагіс та рыч ны квэст “1944. 
Дзе ці Пе ра мо гі”. Да рэ чы, ідэя 
квэс та на ра дзі ла ся ў ча се Фо ру
му “Куль ту ра. По гляд мо ла дзі”, 
які пра во дзіц ца дэ парт амен там 
куль ту ры га рад мі ніст ра цыі. 
Сцэ нар квэс та ства ры лі на асно
ве гіс та рыч ных фак таў, ус па мі
наў дзя цей і ве тэ ра наў вай ны, 
па апа вя дан нях Яку ба Ко ла са. 
Вы кон ва ю чы за дан ні, удзель ні
кі яго да ве да лі ся ці ка выя фак ты 
пра ге ра іч ны й тра гіч ны пе ры

яд са вец кай гіс то рыі, пра дзей
насць дзя цей у імя Пе ра мо гі на 
фрон це і ў ты ле. Спа чат ку быў 
мі тынг, по тым — ус кла дан
не вян коў і кве так да Веч на га 
агню ад ад мі ніст ра цыі го ра да, 
гу бер на та ра Са мар скай воб лас
ці, ве тэ ра наў. А квэст па чаў ся 
з прад стаў лен ня, якое пад рых
та ва лі ўдзель ні кі Ла ба ра то рыі 
эс тэ тыч на га раз віц ця “Триумф” 
(Куль тур ны цэнтр “Автог рад”), 
“Ку па лін кі” ды на род на га ка

лек ты ву ба летэст рад на га тан ца 
“Креатив”.

І вось — 9 Мая. На ву лі
цы +28 гра ду саў: цяп лынь! У 
шос ты ўжо раз бы ло шэс це 
“Бес смерт но го пол ка”, ты ся чы 
лю дзей пры ня лі ўдзел у ім. А 
за тым на ўсіх пля цоў ках го ра
да — кан цэрт ныя ім прэ зы. “Ку
па лін ка” ж вель мі за па тра ба ва на 
ў Таль я ці, та му яна паў дзель ні
ча ла і ў дзён най пра гра ме у Пар
ку Пе ра мо гі, і ў вя чэр няй — ля 
Па ла ца спор ту “Вол гарь”. І 
вель мі пры ем на бы ло чуць, ка лі 
гос ці й жы ха ры го ра да су стра ка
лі “Ку па лін ку” вок лі ча мі: “Біс!”, 
“Бра ва, “Ку па лін ка”!”.

ЛюдмілаДзёміна,  
г. Таль я ці

Вахта памяці

сВяточнАяМАЗАіКА

ЭстАфетАПАКАленняў

Праз адзі нац цаць га доў пас
ля вай ны я па ба чы ла гэ ты свет. 
І так су па ла, што ў дзень май го 
на ра джэн ня баць ку, ве тэ ра ну 
Вя лі кай Ай чын най Ры го ру Пят
ро ві чу Зда раў цо ву быў уру ча ны 
ор дэн Чыр во най Зор кі, які шу
каў яго з вай ны. Баць ка муж на 
ва я ваў, ён меў ча ты ры ра нен ні, 
быў за ба я выя за слу гі ўзна га ро
джа ны ар дэ на мі, ме да ля мі. Пас
ля вай ны за кон чыў пе дінс ты тут 
у Мін ску, стаў на стаў ні кам гіс
то рыі. Га ра чы пры хіль нік жан
ру ва ен ных ме му а раў, са браў 
ба га тую біб лі я тэ ку. Так што 
вер насць па жыц цё вая “ва ен най 
тэ ме” ў мя не, як ка жуць, у кры
ві — з го мель ска га дзя цін ства.

Го рад мой род ны, Го мель 
паў стаў пас ля вай ны з ру ін і 
по пе лу. Мно гія ву лі цы там на
зва ныя ім ёна мі ге ро яў мі ну лай 
вай ны, іх подз ві гі на заўж ды ў 
па мя ці на шай. У дзя цін стве я 
жы ла на Трэ цім ба та рэй ным 
пра ез дзе, у вя лі кім до мезру бе 
з раз ны мі ака ні ца мі, які па бу да
ваў баць ка пас ля вай ны.

Даў но тое бы ло, а пом ніц
ца ж доб ра. Се раб рыс тыя даж
джын кі сып люц ца на зям лю… 
Аран жа вае ліс це пла вае ў во
сень скіх лу жы нах, быц цам ма
лень кія ка раб лі кі. Я стаю ля 
Веч на га агню. Ён за па ле ны на 
пло шчы, ка ля брац кай ма гі лы. 
Мы, юныя вар та выя, за сты лі ў 
га на ро вай вар це. І тую ці шы ню 
па ру шае толь кі по шум вет ру ў 
га лі нах дрэў ды гэ ты дождж па 
ас фаль це. Тва ры школь ні каў, 
якія ста яць на вар це, ура чыс тыя 
і стро гія. Та кі мі я іх ба чу.

Пом ніц ца мне й сён ня, як 
да Веч на га агню па ды шла жан
чы на. Сі выя пас мы яе ва ла соў 
вы бі лі ся зпад хуст кі. Вель мі 
асця рож на па кла ла пун со выя, 

у даж джа вых кроп лях гваз дзі кі 
да пад нож жа пом ні ка. Па ста я ла 
тро хі. А по тым па ды шла да ад
ной з нас, па гла дзі ла па га ла ве 
й ска за ла: “І ў мя не дач ка та кая 
ж бы ла… У со рак пер шым…”. 
За тым ці ха сыш ла. І зноў во
сень скі ве цер гнаў па ас фаль це 
ліс це, ша па цеў дождж. А мы 
пра даў жа лі ста яць у свя той ці
шы ні ля Веч на га агню.

Пі я не раў шко лы № 3 го ра да 
Го ме ля, у якой я ву чы ла ся, рэ гу
ляр на пры зна ча лі дзя жу рыць ля 
Веч на га агню. Ад бі ра лі леп шых, 
са мых вар тых — та кое ў нас бы
ло па тры я тыч нае вы ха ван не. 
Мы ста я лі ў га на ро вай вар це 
на Ме ма ры я ле “Веч ны агонь”, 
уз ве дзе ным на брац кай ма гі ле 
са вец кіх во і наў і пад поль шчы
каў, якія за гі ну лі ў 1943–44 га
дах. Там, на Пло шчы Пра цы, 
уста ля ва ны пом нік: скульп ту
ра сал да та з апу шча ным сця
гам. І за па ле ны Веч ны агонь. 
У 1967 го дзе бы ло ад крыц цё 
Кур га на Сла вы, ён раз ме шча ны 
не да лё ка ад Трэ ця га ба та рэй на

га пра ез ду, дзе я жы ла, 
у ад ным ра ё не. Я бы ла 
на ўра чыс тым ад крыц
ці — у гру пе ад Па ла ца 
пі я не раў, дзе зай ма ла ся 
ад ра зу ў не каль кіх гурт
ках. Пом ніц ца, бы ла ў 
пі я нер скім галь шту ку, 
з квет ка мі. Шчас лі вая: 
мне да вя ло ся ўдзель ні
чаць у важ най па дзеі! 
Кур ган Сла вы быў на
сы па ны ў 1967 го дзе ў 
Фес ты валь ным пар ку 
па блі зу Рэ чыц ка га пра
спек та. У кур га не са
бра на зям ля больш чым 
са ста мес цаў, дзе ў га ды 
вай ны пра хо дзі лі буй
ныя біт вы.

Мы жы лі та ды па
мяц цю пра жорст кую, 
доў гую вай ну, хоць ні
ко лі яе не ба чы лі. Але 
тую па мяць пры нес лі 
з фрон ту на шы баць
кі. Яна — част ка са міх 
нас, жыц ця на ша га… 
Дзіў на тое, але ж я й ця пер па
мя таю не каль кі вер шаў і ча ты
рох рад коў яў, якія чы та ла, ка лі 
ўдзель ні ча ла ў “літ ман та жах”, 
у шмат лі кіх ме ра пры ем ствах, 
ка лі ад кры ва лі пом ні кі, пра
хо дзі лі свят ка ван ні, па мят ныя 

су стрэ чы з ве тэ ра на мі ў школь
ныя га ды ў Го ме лі.

Як па мяць пра вай ну, так і 
сяб роў ства прад стаў ні коў роз
ных на ро даў Са вец ка га Са ю за, 
што ра зам зма га лі ся су праць на
цыс таў — гэ та моц ны стры жань 

май го жыц ця. Ве даю: кры
вёю на шых баць коў зама
ца ва на Вя лі кая Пе ра мо га. 
Да вай це бу дзем па мя таць 
пра тое мы ўсе, хто жы ве 
ў не за леж ных кра і нах на 
пост са вец кай тэ ры то рыі. 
Мно гім з нас прос та па
шан ца ва ла на ра дзіц ца. І 
мне так са ма, бо мой баць
кафран та вік, Ры гор Пят
ро віч Зда раў цоў, вяр нуў ся 
з вай ны. Па мя та ю чы пра 
яго, я заў сё ды з вя лі кай 
удзяч нас цю стаў лю ся да 
ве тэ ра наў, бо ве даю: ча
сам вы жыць на вай не бы ло 
яшчэ ця жэй, чым за стац ца 
там на заўж ды. Не за быў ны
мі ста лі для мя не су стрэ чы 
з чле на мі гра мад скай ар га
ні за цыі ве тэ ра наўвы зва лі
це ляў Бе ла ру сі ад ня мец
ка фа шысц кіх за хоп ні каў 
“КрымБе ла русь” у Еў па
то рыі. Я е да ла кож на га з іх 
аса біс та. Іх усё менш ра зам 
з на мі, але яны ў на шых 

сэр цах — на заўж ды.
Бо мы жы вём і пом нім.

ДзінаШаўчэнка, 
стар шы ня Бе ла рус кай 

на цы я наль накуль тур най 
аў та но міі “Крым — Бе ла русь”, 

г. Еў па то рыя

Я вы рас ла ў сям’і фран та ві ка
Го ра дам май го дзя цін ства, ста лен ня, да лу чэн ня да вя лі ка га подз ві гу баць коў стаў Го мель

Ад рэдакцыі. Дзі на Шаў чэн ка па ве да мі ла нам, што зды мак Ры го ра Зда раў цо ва, які змя шча
ем, так і быў паў ко ле ра вым — гэ та не су час ная кам п’ю тар ная апра цоў ка. Зроб ле ны пас ля вай ны: 
“Баць ка та ды пра хо дзіў трох га до вую звыш тэр мі но вую служ бу ва Уз бро е ных сі лах. На зва рот ным 
ба ку здым ка над піс: “Го род Брест. 1 фев ра ля 1948 го да. Ка тен бор”. Па гля дзе ла ў ін тэр нэ це: ёсць 
ра ён го ра да з наз вай Ка цін Бор”. Мы ўдак лад ні лі: яшчэ ў поль скіх да ку мен тах XІX ста год дзя й 
на та га час ных ма пах вёс ка зна чы ла ся як Ка тен борг (Katenborg). Гэ та ў паў ноч наза ход няй част цы 
Брэс та. Мо жа, так мяс цо васць бы ла на зва ная па проз ві шчы ра ней ша га ўла даль ні ка? Borg — го рад у 
пе ра кла дзе з іс ланд скай. Яшчэ Дзі на Шаў чэн ка да дае, што 4ы раз баць ка быў цяж ка па ра не ны пад 
Кёнігс бер гам, на це ле ў роз ных мес цах по тым за ста лі ся руб цы. “Пас ля апош ня га ра нен ня ён доў га 
ля чыў ся, за тым яго ўзя лі ў штаб: пэў на, за вы дат ны по чырк. Пас ля вай ны ж пі са ла ся шмат роз ных 
да ку мен таў. Фо та зроб ле на пе рад дэ ма бі лі за цы яй, бо ў 1948м ён па сту піў у пе дінс ты тут, дзе й су
стрэў ма му. Яны ў са ка ві ку 1949га па жа ні лі ся”.

Рыгор Здараўцоў. Брэст, 1948.

Рыгор Здараўцоў з жонкай, 
дочкамі і ўнукамі

“Ку па лін ка”: і днём, і ве ча рам

Адно са святочных выступленняў “Купалінкі”

Курсант Віталь Шылкін з маці, бацькам, сястрой і бабуляй

Адрэдакцыі. Па мят ным ста ла свя та Пе ра мо гі для Люд мі лы 
Дзё мі най яшчэ й та му, што ў яе, унуч кі фран та ві ка, унук Ві таль 
упер шы ню паў дзель ні чаў у таль я цін скім Па ра дзе Пе ра мо гі — 
ра зам з ін шы мі юна ка мі з Таль я цін ска га дзярж уні вер сі тэ та. Він
шу ем кур сан та Ві та ля Шыл кі на і ўсіх яго ро дзі чаў!
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Проз ві шча ён атры маў ад ай

чы ма Ні кі фа ра Баг да но ві ча. А 
на ро джа ны быў з проз ві шчам 
Скок ліч. Лёс род на га баць кі 
Сця па на па куль не вя до мы. Пра
дзед Мак сі ма, Лук’ ян Сця па на
віч Баг да но віч, так са ма ў той 
вёс цы жыў і слу жыў пры па
мес най ся дзі бе са доў ні кам. Там 
жа на ра дзіў ся і дзед Мак сі ма — 
Ягор Баг да но віч. І ця пер у той 
ма ляў ні чай мяс цо вас ці ля рэч кі 
Пціч зной дзеш ро дзі чаў паэ та па 
проз ві шчы Кор маз. А га лі на ра
да во ду Кор ма заў лу чыц ца з Баг
да но ві ча мі праз дач ку Хрыс цю 
род на га бра та дзе да Яго ра, яко га 
зва лі Фё дар (Фрон ка): гэ та зна
чыць, пра Хрыс ці ну Фё да раў ну, 
у дзя воц тве Баг да но віч.

Да лей пу ця вод ная ніт ка ро ду 
Баг да но ві чаў па вя дзе нас у мяс
тэч ка Ха ло пе ні чы Ба ры саў ска га 
па ве та: ця пер Круп скі ра ён Мін
шчы ны. Ту ды Яго ра Баг да но ві
ча пры вёз па ме шчык Ла па — як 
два ра во га ку ха ра ў пры дба ны 
ма ён так. У Ха ло пе ні чах дзед 
паэ та Ягор Лук’ я на віч Баг да но
віч па браў ся шлю бам з Анэ ляй 
(Ган най) Фа мі ной Асьмак: бу ду
чай ба бу ляй паэ та. І 20 са ка ві ка 
1862 го да ў іх сям’і на ра дзіў ся 
баць ка паэ та: Адам Баг да но
віч. У 1874 го дзе юнак за кон
чыў на род ную ву чэль ню ды як 
леп шы ву чань у зі мо вы пе ры яд  
1874–1876 га доў да па ма гаў на
ву чаць дзя цей Ха ло пе ніч свай
му на стаў ні ку Які мо ві чу. Вось 
так у свае 12 га доў і пры дбаў 
пер шы на стаў ніц кі до свед. Не 
ўсе ве да юць: з 1879 па 1882 год 
Адам ву чыў ся ў Ня свіж скай 
на стаў ніц кай се мі на рыі — той 
са май, дзе паз ней ву чыў ся й 
Кас тусь Міц ке віч (бу ду
чы Якуб Ко лас). З ча сам 
Адам Яго ра віч стаў вя
до мым эт ног ра фам, 
фальк ла рыс там, мо ва
знаў цам, гіс то ры кам.

Іншым разам, паў
та ра ю чы вя до мыя фак ты, 
мы не за дум ва ем ся: а 
што па спры я
ла та кім за ці
каў ле  нас  цям 
мес тач ко ва га 
хлоп ца? Сён ня 
ж ве да ем: з ма лен
ства ён чуў усю ды 
бе ла рус кую мо ву, 
з вус наў сва ёй ма
ці Анэ лі слу хаў на
род ныя пес ні, каз
кі. Яна ж атры ма ла 
тыя паэ тыч напе
сен ныя скар бы ў 
спад чы ну ад сва ёй 
ма ту лі: Ру за лі Ка
зі мі раў ны Асьмак. 
Пра ба бу ля паэ та 
бы ла та ле на ві тай 
нось біт кай, збе ра
галь ні цай на род най 
даў ні ны: аб ра даў, 
звы ча яў, ва рож баў, 
пад ан няў, пры ка зак 
і пры ма вак, за га дак 
ды ін ша га. Яна бы
ла вя до ма ў Ха ло пе
ніц кай акру зе яшчэ 
як ва раж біт казна
хар ка, да яе пры хо
дзі лі па па
ра ду, ка лі 
трэ ба бы ло 
п р ы  н я ц ь 
важ нае ра

шэн не, і ва ўра чыс тых вы пад ках 
за пра ша лі быць рас па рад чы цай.

Мно гае з тае ду хоў нае спад
чы ны, якую збе ра га лі ў сям’і, 
бы ло за пі са на Ада мам Яго ра
ві чам, апра ца ва на і на дру ка ва
на. Ме на ві та ба га тая вус напаэ
тыч ная твор часць ма ці й ба бу лі 
паў плы ва лі на пра фе сій ную 
дзей нас ць баць кі паэ та. По тым, 
ска жам су час наю мо ваю, моц нае 
энер ге тыч нае по ле тых ба га тых 
ду хоў ных тра ды цый мес тач ко
вых жан чын фар ма ва ла й чул
лі вую ду шу іх уну ка й праў ну ка 
Мак сі ма. Да та го ж на ву ко выя 
пра цы баць кі, яго фальк лор ныя 
за пі сы ён по тым зна хо дзіў на па
лі цах хат няй біб лі я тэ кі. Так што 
каш тоў ныя скар бы зра бі лі сваю 
спра ву: Мак сім улю біў ся ў бе ла
рус кую мо ву, хоць жыў да лё ка 
ад Баць каў шчы ны. А як раз пад 
уплы вам ка зак і пад ан няў пра ба
бу лі Ру за лі ды ба бу лі Анэ лі ства

рыў по тым ніз ку вер шаў “У 
за ча ро ва ным цар стве”.

На ве ча ры не ў Ял це 
мы зга да лі, што на ма лой 
ра дзі ме баць кі паэ та, у 

га рад скім па сёл ку Ха ло
пе ні чы, на 135я ўгод кі 
Ада ма Баг да но ві ча быў 

па стаў ле ны яму пом нік 
(скульп тар У. Ля тун, ар

хі тэк та ры С. Ма люк, 
Ю. Ка за коў). У мяс
цо вай ся рэд няй шко ле 
імя Мак сі ма Баг да но
ві ча ство ра ны му зей, 
экс па на ты яко га рас
каз ва юць пра сям’ю 
Баг да но ві чаў.

Радаводпа
мацярынскайлініі

Ёсць на Уз дзен
шчы не — Мін ская 
воб ласць — вёс
ка Мя ко ты. І як раз 
Мя ко та — дзя во чае 
проз ві шча ма ці паэ
та, Ма рыі Апа на
саў ны. Да след чы
кам ге не а ла гіч на га 
дрэ ва паэ та па лі ніі 
ма ці прый дзец ца 

яшчэ па пра ца ваць у ар хі вах, каб 
за гля нуць да лей у мі ну лае й дак
лад на вы знаць су вязь на зва на га 
та по ні ма й проз ві шча пра шчу
раў Мак сі ма. З бія гра фіч ных да
вед ні каў нам вя до ма, што ў той 
вёс цы жыў пра дзед паэ та: Іван 
Мя ко та. Ён быў уні яц кім свя
та ром і слу жыў у царк ве вёс кі 
Возера. Яго сын, Апа нас Іва на
віч, на ра дзіў ся ў той вёс цы, хры
шча ны быў у царк ве вёс кі Даў

гіна ва ў 1814 го дзе. Удзель ні чаў 
у Крым скай вай не (1853–56), за 
ад ва гу быў уз на га ро джа ны ме
да лём і па жыц цё вым шля хец кім 
зван нем.

З ча сам дзед паэ та, Апа нас, 
пе ра ехаў на ста лае жыц цё ў го
рад Ігу мен (ця пер гэ та рай цэнтр 
Чэр вень Мін скай воб лас ці), дзе 
па чаў вы кон ваць аба вяз кі гу
берн ска га сак ра та ра, пра цяг ваў і 
пра ца ваць на гляд чы кам ігу мен
скай па вя то вай баль ні цы. Там ён 
ус ту піў у шлюб з Тац ця най Во
сі паў най Ма ле віч — дач кой свя
та ра, якая г ра ла на гі та ры, спя
ва ла, тан ца ва ла. І тую лю боў да 
му зы кі ма ці ге не тыч на пе рад ала 
сва ёй да чуш цы Ма рыль цы, якая 
на ра дзі ла ся ў 1869 го дзе. А яшчэ 
ў Ма рыі бы лі й лі та ра тур ныя 
здоль нас ці: у 1893 го дзе “Грод
ненские губернские ведомости” 
на дру ка ва лі яе апа вя дан не “На
пя рэ дад ні Ка ляд”.

У сям’і Мя ко таў бы ло пя цё
ра дзя цей, і пас ля смер ці му жа 
ўда ва бы ла вы му ша ная ад даць 
тра іх дзя цей у мін скі пры ту лак. 
Пры го жую, ада ро ную Ма рыю 
за ўва жы ла апя кун ка пры тул
ку, жон ка мінск ага гу бер на та ра 
Ла ры са Пят ро ва. Яна ўзя ла яе 
да ся бе ў дом і по тым па сла ла 
ву чыц ца ў жа но чае Аляк санд
раў скае ву чы лі шча, да лей — у 
жа но чую На стаў ніц кую шко лу 
ў Пе цяр бург. Так што, як ба
чым, ма лень кі Мак сім атры маў 
вы ха ван не зу сім не вяс ко вае. 
Праў да, ма ці яго па мер ла ма ла
дою — 4 каст рыч ні ка 1896 го да 
ў Грод не: хлоп чы ку не бы ло й 
пя ці га доў.

Ця пер у го нар Ма рыі Мя ко
тыБагдановіч на фа са дзе ста ро
га бу дын ку Чэр ве ня, дзе мес ціц
ца ста ма та ла гіч нае ад дзя лен не 
цэнт раль най ра ён най баль ні
цы, уста ноў ле на ме ма ры яль ная 
дош ка (скульп тар — Ге надзь 
Ма ту се віч). Як раз там у свой 
час пра ца ваў на гляд чы кам па вя
то вай баль ні цы Апа нас Мя ко та. 
Мяс цо вы руп лі вецкрая знаў ца 
Ула дзі мір Да ра гуш у 2006 го дзе 
ад шу каў у Чэр ве ні на ста рых 
мо гіл ках ма гі лу дзе да паэ та. У 
ад ным з ін тэр в’ю ўдак лад няе: 
па ба чыў ка мень на цэнт раль най 
алеі па між дву ма ага ро джа мі, 
над піс на ім пра чы таў: “Прах ра
ба божиего Афа на сія Ивановича 
Мя ко то. Умер 1878 го да, 12 ян
ва ря”. І да лей: “Ма гі ла ўрос
лая ў зям лю, на ёй шып шы на 
рас це. Лі та ры я пра цёр мок рым 
пяс ком, яны вель мі вы раз ныя. 
Па сы паў жоў тым пяс ком ма гі
лу, вя нок па клаў”. Ад на з ву ліц 
Чэр ве ня но сіць імя Мак сі ма Баг
да но ві ча.

Вялікаясіламалыхрадзім
У Мін ску па зна ё мі лі ся бу

ду чыя баць кі паэ та. Па вод ле 
да вед кі свя та ра Хма ры наГа
ра дзец кай царк вы Мінск ага 
па ве та Па шке ві ча, Ма рыя Апа
на са ўна Мя ко та па вян ча ла
ся 30 каст рыч ні ка 1888 го да з 
на стаў ні кам 1га пры ход ска га 
Мінск ага ву чы лі шча Ада мам 
Яго ра ві чам Баг да но ві чам. На 
ву лі цы Аляк санд раў скай (ця
пер ву лі ца Мак сі ма Баг да но ві
ча) у до ме Кар ка зо ві ча, у якім 
змя шча лі ся ву чы лі шча й на
стаў ніц кія ква тэ ры, і на ра дзіў ся 
27 ліс та па да (9 снеж ня) 1891 го
да бу ду чы па эт.

А свой зям ны шлях Мак сім 
Баг да но віч за кон чыў у Ял це. 
Мы ша ну ем імя слаў на га сы на 
бе ла рус кай зям лі. У той сне
жань скі дзень 2018га згад ва лі 
яго жыц цё вы й твор чы шлях, 
чы та лі вер шы з “Вян ка”, дзя лі
лі ся ўспа мі на мі пра свае ма лыя 
ра дзі мы. За слу жа ная ра бот ні
ца куль ту ры Кры ма Свят ла на 
Краў цо ва зга да ла сла ву ты Мір
скі за мак, ва кол яко га бе га ла 
ба са нож і ці ка ві ла ся мяс цо вы

мі пад ан ня мі Ка рэ ліц кай зям лі, 
чы та ла на ім прэ зе свае вер шы. 
Стар шы ня Ял цін скай бе ла рус
кай гра ма ды “Бе лая Русь” — 
за слу жа ны мас так Аў та ном най 
Рэс пуб лі кі Крым, ура жэ нец Ка
мя нец ка га ра ё на Пётр Яку бук 
рас каз ваў пра ге ра іч нае мі ну
лае свай го краю ды ва ен нае лі
ха лец це, праз якое з дзя цін ства 
мае ін ва лід насць. Пётр Ры го ра
віч за кон чыў Мас тац кае ву чы
лі шча ў Мін ску, пры свя ціў ся бе 
пры го жай спра ве: юве лір на му 
мас тац тву. І сё ле та — 50го дзе 
яго твор чай дзей нас ці.

Не паў тор ным, за хап ляль
ным бы ло вы ступ лен не вы
клад чыц Ял цін скай гу ма ні
тар напе да га гіч най ака дэ міі 
Іры ны Чы рыч і Але ны Ма ка
ра вай. З Іры най мы “па бы ва лі” 
на Го мель шчы не: у Ма зы ры й 
Пет ры ка ве. Але на зна ё мі ла са 

сва ёй рад нёй, у тым лі ку й баць
кам, на род ным ар тыс там Укра
і ны Вік та рам Аляк санд ра ві чам 
Паў лоў скім, які на ра дзіў ся ў 
Мін ску. У іх вы ка нан ні гу ча лі 
аў тар скія пес ні Іры ны Чы рыч.

Пра сла ву тых зем ля коў, пом
ні кі гіс то рыі Ар шан шчы ны па
чу лі мы ад стар шы ні Ял цін ска га 
ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў 
Кры ма Люд мі лы Ку лікКу ра ко
вай, за хап ля лі ся яе вер ша мі. На 
су стрэ чу яна за пра сі ла й сва іх 
ка лег. У вы ступ лен нях На тал
лі Мар ка вай, Воль гі Сі ма на вай, 
Ні ны Іва но вай, На тал лі Ох ці, 
На тал лі Ці ма фе е вай, Воль гі Ва
сіль е вай так са ма гу ча лі бе ла
рус кія ма ты вы. Хтось ці быў у 
Бе ла ру сі па спра вах, гас ця ваў у 
сяб роў ці ванд ра ваў. Усе ка за лі 
аб пры га жос ці Бе ла ру сі, гас цін
нас ці яе на ро да. На су стрэ чы 
гу ча лі вер шы на бе ла рус кай, 
укра ін скай, рус кай мо вах. Аж
но ча ты ры га дзі ны доў жы ла ся 
су стрэ ча сяб роў, ша на валь ні
каў вы со кай паэ зіі, не ад пус ка
лі нас і згад кі пра лю быя сэр цу 
мяс ці ны Баць каў шчы ны. Усіх 
нас па яд наў Мак сім Баг да но віч. 
За вяр ша ла ся ім прэ за дух мя най 
гар ба тай і су поль ным вы ка нан
нем сла вян скіх пе сень. Як тут 
не зга даць сло вы паэ та: “На што 
ж на зям лі/ Свар кі і звад кі, боль 
і го рыч,/ Ка лі ўсе мы ра зам ля
цім/ Да зор?” 

А пад рых та ваў і пра вёў сяб
роў скую ім прэ зу на род най мо ве 
я — пра цаў нік са на то рыя “Гол
дэн” (які, да рэ чы, ле тась ад зна
чыў 60год дзе), ура джэ нец Бу
даКа ша лёў шчы ны, за слу жа ны 
ра бот нік куль ту ры Кры ма.

ВітальБартохаў, 
стар шы ня бе ла рус кай 

су пол кі “Сяб ры на” ў Алуш це 

поВязь часоў

Адрэдакцыі. Пра да ту Па мя ці Мак сі ма Баг да но ві ча, “па кут ні ка, да яко га й баць ка не 
за ві таў у Ял ту” — зга даў у ня даў нім пісь ме ў рэ дак цыю наш ся бар, па эт і края знаў ца Сяр
гей Па нізь нік. І яшчэ ад ну доб рую да ту знай шоў гэ ты руп лі вец у ча со пі се “Но вы Шлях” 
(№ 1, 1944, Ры га): “Там Кас тусь Еза ві таў згад вае да ту пер шай пуб лі ка цыі ВЕР ША паэ та 
ў “На шай Ні ве”: 1909 год. То, зна чыць, 110 га доў пра мі ну ла. Па коль кі ж ня прос та іш лі 

вер шы юна га Мак сі ма ў друк, то Сяр гею Па лу я ну вар та па слаць свет лую дум ку, 
па дзя ка ваць за ўва гу да за меж ні ка”.

Сяр гей Па нізь нік да слаў нам і ма лю нак Мак сі ма Баг да но ві ча, які зра біў у 
Льво ве ў 1966 го дзе мас так Ры гор Фра лоў. 

Зле ва на пра ва: за гад чы ца му зея Люд мі ла Іва но ва,  
стар шы ня Ял цін ска га ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў  

Кры ма Люд мі ла Ку лік-Ку ра ко ва і стар шы ня бе ла рус кай  
су пол кі “Сяб ры на” ў Алуш це Ві таль Бартохаў

Святочная кампазіцыя

Марыя Мякота з сынам 
Максімам. Гродна, 1892. 

Помнік Адаму Багдановічу  
ў Халопенічах

“І лю дзі зьве да юць аб пра дзе дах сва іх...”
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За мак моц ны сце на мі. І тра ды цы я мі.
Выстаяўіаднавіўся

Мір скі за мак я на ве да ла ў су
бо ту, ка лі там ла дзіц ца пра гра ма 
openaіr і збі ра ец ца най больш 
гас цей. У гэ ты дзень у зам ка вым 
дво ры ку ад зна чаў ся Між на род
ны дзень му зе яў, ся род якіх год
нае мес ца зай мае ця пер і за мак
па лац. Пароз на му склад ваў ся 
яго лёс на пра ця гу 500га до вай 
гіс то рыі. Шмат ра зоў ён трап ляў 
у эпі цэнтр гіс та рыч ных па дзей, 
не ад ной чы быў раз граб ле ны й 
раз бу ра ны. Але вы ста яў, ад бу
да ваў ся, і сён ня за хап ляе гас цей 
сва ёй пры га жос цю й ве ліч чу. 
Не толь кі на ры цар скія тур ні ры, 
кан цэр ты, вы ста вы, фес ты ва лі, 
тэ ат ра лі за ва ныя прад стаў лен ні 
з’яз джа юц ца ту рыс ты з роз ных 
кра ін, але й для та го, каб па гля
дзець на му зей ную экс па зі цыю.

Мне па шчас ці ла, і я ад ра зу 
да лу чы ла ся да ці ка вай эк скур
сій най гру пы. Гэ та бы лі дэ
ле га цыі з га ра доўпа бра ці маў 
Ба ра на ві чаў: Бя ла Пад ляс кі й 
Гды ні (Поль шча), Но ва ва лын
ска (Укра і на), Ел га вы (Лат вія), 
якія пры еха лі на “Ба ра на віц кую 
вяс ну2019”. Гас па да ры свя та 
вы ра шы лі па ка заць гас цям сла
ву тас ці Бе ла ру сі. Ле тась, як мне 
рас ка за лі, іх ва зі лі ў Ня свіж, а 
ця пер — у “Зам ка вы комп лекс 
“Мір”. Ту рыс ты бы лі ў прад
чу ван ні ча гось ці не звы чай на
га. Мне так са ма кар це ла па гля
дзець, а што там унут ры. Бо як 
звон ку вы гля дае Мір скі за мак, 
ця пер ве да юць мно гія. Па мя
таю, у 90я ста я ла пры яго ру
і нах, і ні як не маг ла па ве рыць, 
што з іх мо жа па ўстаць ве ліч ны 
бу ды нак. Паз ней, ка лі на во чы 
па тра піў ся фо та зды мак зам ка
во ла та у рэ клам ным бук ле це, 
зра зу ме ла: цуд ад быў ся. Ця пер, 
ка лі ўсе за лы ад кры тыя для на
вед ні каў і паў нют кія ці ка вых 
ар тэ фак таў, цяж ка ўя віць: тут не 
бы ло на ват пе ра крыц цяў, не ка
жу чы пра ін тэр’ еры. Та му мно
гія імк нуц ца на свае во чы ўба
чыць: што гэ та за Мір?

Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты па
ча лі ся ў 1983 го дзе. А ў 2000м 
Мір скі за мак быў уклю ча ны 
ў Спіс Су свет най спад чы ны 
ЮНЭС КА ў пер шую чар гу за 
тое, што ўваб раў роз ныя куль
тур ныя сты лі: го ты ку, рэ не санс, 
ба ро ка. 16 снеж ня 2010 го да 
бы ло яго ўра чыс тае ад крыц цё. 
А праз тры ме ся цы за мак атры
маў ста тус са ма стой на га му зея 
(з 1987 па 2011 год быў фі лі ялам 
На цы я наль на га мас тац ка га му
зея Бе ла ру сі).

Эк скур са вод на шай гру пы, 
на мес ні ца ды рэк та ра Воль га 
На віц кая, ка жа: са мае га лоў нае 
ў Мір скім за мку — яго сце ны, 
якія вы ста я лі й за ха ва лі ся на 
пра ця гу 500 га доў. Асноў ная 
му зей ная экс па зі цыя раз ме
шча на ў Паў ноч ным кор пу се. 
На дру гім па вер се там — за лы, 
экс па на ты якіх рас па вя да юць 
пра аба рон чае дой лід ства ВКЛ 
у XІV–XVІІ ста год дзях і пра бы
лых ула даль ні каў зам ка — гэ та 
Іль і ні чы, Ра дзі ві лы, Віт генш
тэй ны і Свя та полкМір скія. На
шчад кі апош ніх жы вуць у Поль
шчы, Анг ліі, Фран цыі, Гер ма ніі, 
ЗША, Ар ген ці не. Не ка то рыя з 
іх не ад на ра зо ва бы ва лі ў Мір

скім за мку ў якас ці га на ро вых 
гас цей. На прык лад, у 2002м за
мак на ве да лі Ма рыя Свя та полк
Мір ская з Вя лі ка бры та ніі ды 
Іа лан та Віль кон ска з Поль шчы. 
(Іа лан та Віль кон ска — дач ка 
Кі ры Іва наў ны, кня гі ні Свя та
полкМір скай. — Рэд.). У экс
па зі цый най за ле Мір ска га зам ка 
мож на спы ніц ца ля кар ці ны “Зі
мо вы пей заж”, якую спа да ры ня 
Ма рыя па да ра ва ла ў музей. Гэта 
карціна яе ма ці Над зеі, што жы
ла ў Мір скім за мку да 1939 го да. 
Дру гая спад ка ем ца, Ірэ на Свя
та полкМір ская з Гер ма ніі, на
ве да ла за мак у 2012 го дзе. У Бе
ла ру сі яна бы ла з дач кой Алі ві яй 
і ўну кам Ва сі лём. Ірэ на па кі ну ла 
ра дзі му ў 1939м, у 8га до вым 
уз рос це. За гэ ты час яна 38 ра зоў 
пе ра яз джа ла з мес ца на мес ца, 
па бы ваў шы ў 7 кра і нах. Пе рад 
ві зі там у Бе ла русь па ста ра ла ся 
ўспом ніць род ныя для яе ў ма
лен стве мо вы, рус кую і бе ла рус
кую. Ма рыя Свя та полкМір ская 
з Вя лі ка бры та ніі на ве да ла Мір
скі за мак у 2012м ужо ў дру гі 
раз. З не ка то ры мі прад стаў ні ка
мі ро ду, на прык лад, з Бер на дэт 
Свя та полкМір скай з Фран цыі 
і Ма ры яй Свя та полкМір скай з 
ЗША, на ву ко выя су пра цоў ні кі 
зам ка пад трым лі ва юць су вязь 
па элект рон най по шце, атрым
лі ва юць ад іх да ку мен ты й фо та
здым кі, якія ма юць да чы нен не 
да Мір ска га зам ка.

Па рад ныя за лы раз мя шча лі
ся на трэ цім па вер се па ла ца, і 
мы змаг лі ўба чыць уз ноў ле ныя 
ін тэр’ еры не ка то рых: “Столо
вой избы” і Парт рэ тнай за лы. Як 
і ра ней, яны ўраж ва юць гас цей 
сва ім убран нем, дэ ман стру юць 
моц ула даль ні каў зам ка. Для іх 
афарм лен ня вы ка ры ста ны па
ляў ні чыя тра феі, упры го жа ная 
разь бой мэб ля, кар ці ны леп шых 
жы ва піс цаў Еў ро пы, ры цар
скія да спе хі. Мно гіх здзіў ля юць 
шпа ле ры.

“За хап ляе тое, як ста ра даў нія 
май стры маг лі па да браць столь кі 
роз на ка ля ро вых ні так і вы ткаць 
не толь кі га ба рыт ныя прад ме ты 
й бу дын кі, але й пе ра даць эмо
цыі на тва рах ры ца раў і дам”, — 
дзе ліц ца Але на Грыс ле, якая ў 
скла дзе дэ ле га цыі ў Ба ра на ві чах 
прад стаў ля ла Ел гаў скае га рад
ское са ма кі ра ван не (Лат вія). Мы 
ж яе ве да ем як кі раў ні цу бе ла рус
кай су пол кі “Ля нок”, пра якую 
не ад ной чы пі са ла на ша га зе та. У 
Мір скім за мку Але на — не ўпер
шы ню. Але што раз у яго ін тэр’
ерах за ўва жае неш та но вае. Два 
га ды на зад яна бы ла тут з на мес
ні цай мэ ра Ел гаў ска га га рад ско га 
са ма кі ра ван ня Ры тай Вец ці ра нэ, 
і яны да мо ві лі ся аб су пра цоў ніц
тве з ад мі ніст ра цы яй Мір ска га 
зам ка. Як вы нік: ле тась у за мку 
бы лі вы стаў ле ны кар ці ны вы
біт на га лат вій ска га мас та ка й 

мас тацт ва знаў цы Ге дэр та Элі а са 
(між на род ны пра ект “Маё жыц
цё — жы ва піс”) з фон даў Ел гаў
ска га гіс та рыч на га й мас тац ка га 
му зея імя Ге дэр та Элі а са. У Лат
вію з зам ка па еха ла вы стаў ляц ца 
ка лек цыя ста ра даў ніх ве ераў.

На мес ні ку мэ ра Но ва ва
лын ска Аляк санд ру Гро мі ку 
(Укра і на), які ў за мку ўпер шы
ню, акра мя ўся го спа да ба лі ся 
пад ва лы. Яго зра зу ме лі мно гія. 
Папер шае, пад валь ныя па мяш

кан ні менш за ўсё змя ні лі ся з 
даў ніх ча соў. І ве ка выя сце ны 
там най больш ураж ва юць. Па
дру гое, “Ку хон ная изба” й він
ныя скля пы мо гуць най больш 
яск ра ва рас ка заць пра гран ды ёз
ныя ба лі, пыш ныя пры ёмы, якія 
ла дзі лі кня зі. З на по яў мяс цо вай 
вы тво час ці ў за мку, аказ ва ец ца, 
лю бі лі пі ва й “піт ны мёд”. Леп
шым лі чыў ся мёд “паў та рак”, 
пі лі й “двай ны”. Тыя два га тун
кі на зы ва лі ся “ка ра леў скі мі”, 
бо па тра ба ва лі вя лі ка га тэр мі ну 
вы трым кі. Ко шы кі з ага род ні
най і са да ві най, ры ба, ра кі, сыр, 
цу кар, пад ве ша ныя на драў ля
ным шас це ў скля пен нях коль
цы каў бас, кум пя кі, цы бу ля і 
час нок — пра дук ты, якія ўжы
ва лі ся і ў даў нія ча сы.

Артэфактыдаўніны
Што ту рыс ты, на вед ва ю чы 

за мак у дру гі, трэ ці раз, ад кры ва
юць яго на ноў — не вы пад ко ва. 
Сён ня для гас цей ад кры ты ўсе 
за лы зам ка, якія ак тыў на на паў
ня юц ца. “На ша экс па зі цыя ар
тэ фак таў на ліч вае ка ля 5 ты сяч 
адзі нак. І мы 

пра даў жа ем куп ляць каш тоў
ныя рэ чы, якія ад ра зу вы стаў
ля юц ца,  — рас ка заў ды рэк тар 
зам ка Аляк сандр Лой ка. — Мы 
імк нем ся да та го, каб экс па на ты 
зам ка бы лі на блі жа ны мі да ча
соў па на ван ня іх ула даль ні каў”. 
Толь кі ле тась куп ле ны 172 прад
ме ты, якія аздо бі лі ін тэр’ еры 
па ко яў зам ка. Са мая знач ная з 
тых ар тэ фак таў — фран цуз кая 
шпа ле ра XVІІІ ста год дзя (тка ны 
ды ван) “Пей заж з млы нам”, 11я 

па лі ку ў ка лек цыі шпа лер у за
мку. Сё ле та куп ле на 12я шпа ле
ра: XVІІ ста год дзе. Та кім чы нам, 
Зам ка вы комп лекс “Мір” ва ло дае 
най вя лі кай ка лек цы яй за ход не еў
ра пей скіх шпа лер ся род усіх бе
ла рус кіх му зе яў. Но выя шпа ле ры 
куп ле ны з да па мо гай бе ла рус кай 
Ам ба са ды ў Па ры жы й бе ла ру
саў, якія жы вуць у Фран цыі.

Яшчэ адзін знач ны ар тэ факт 
мі ну ла га го да — гэ та пісь мы 
апош ніх ула даль ні каў Мір ска га 
зам ка: кня зёў Свя та полкМір
скіх. 24 лісты з за кон ча ным 
тэкс там і 32 асоб ныя ар ку шы 
раз роз не ных пі сем ку пі лі на 
фран цуз кім аў кцы ё не праз бе
ла рус ка га ка лек цы я не ра. Эпі
ста ляр ная спад чы на ахоп лі вае 
пе ры яд з 14 ве рас ня 1936 па 7 лі
пе ня 1937 го да. Не менш ці ка выя 
й віт ра жы XVІ — пер шай па ло
вы XVІІ ста год дзяў, якія на бы ты 
ле тась. Яны з так зва ных “ка бі
нет ных віт ра жоў”, над звы чай 
па пу ляр ных у тыя ча сы ў Швей
ца рыі. Ле тась быў на бы ты і ала
вя ны “Неф” XVІІІ ста год дзя. Гэ
та на столь нае ўпры га жэн не, якое 
вы ка рыс тоў ва ла ся ў ка ра леў скіх 
і маг нац кіх сем’ ях для сер ві роў кі 
ста ла. Ра дзі ві лы, як ба га цей шы 
род ВКЛ, на прык лад, ме лі ў ня
свіж скай скарб ні цы не каль кі за

ла тых і срэб ных не фаў. Ця пер 
экс клю зіў ны прад мет мож на 
па ба чыць на вы ста ве ў Мір
скім за мку пад наз вай “Та ям
ні цы за бы тых рэ чаў”.

А та кі ар тэ факт, як кні га ва
ен на га ін жы не ра ВКЛ Ка зі мі

ра Се мя но ві ча на ла цін скай мо ве 
“ARTІS MAGNE ARTІLLІRІE” 
(“Вя лі кае мас тац тва ар ты ле
рыі”), вы да дзе ная ў Амстэр да ме 
(1650 г.), за ня ла га на ро вае мес ца ў 
музеі. Гас па да ры Мір ска га зам ка 
вель мі ца ні лі й збі ра лі кні гі: біб
лі я тэ ка СвятаполкМірскіх на ліч
ва ла ка ля 2 ты сяч эк зэмп ля раў на 
ан гель скай, фран цуз кай, ня мец
кай, італь ян скай, поль скай, рус
кай, араб скай і кі тай скай мо вах. 
На жаль, яна бы ла зні шча на 17 ве
рас ня 1939 го да, пас ля пры хо ду ў 
мяс тэч ка Мір Чыр во най ар міі.

Ле тась фон ды му зея па поў
ні лі ся ка лек цы яй прад ме таў са 
шкла XVІІІ — XІX ста год дзяў, 
якія, ве ра год на, бы лі вы раб ле
ны на На лі боц кай шкля ной ма
ну фак ту ры кня зёў Ра дзі ві лаў. 
Ува гу пры цяг вае гра фін з гра ві
роў кай шля хец ка га гер ба “Шрэ
ня ва” і 3 куф лі пер шай чвэр
ці XІX ста год дзя.

Ды рэк тар Аляк сандр Лой ка 
пры знаў ся: су пра цоў ні кі зам ка 
не су праць на быць ары гі наль
ныя да спе хі XVІ — XVІІ ста
год дзяў. Па куль уяў лен не пра 
ахоў нае ўзбра ен не шля хет ных 
ліц ві наў ВКЛ да юць толь кі рэ
кан стру я ва ныя да спе хі тых ча
соў, якія мож на па ба чыць у Ры
цар скай за ле.

Ка лі эк скур сія па за лах — 
хут чэй па зна валь ная, то ў ве жы 
зам ка, іх ча ты ры, мож на іс ці па 
пры го ды. З па чат ку XVІ ста год
дзя амаль поў нас цю за ха ва ла ся 
пя ці ярус ная Паўд нё ваЗа ход няя 
ве жа з вуз кай і ка мен най лес ві
цай. Яе кан струк цыя да зва ляе 
зра зу мець ар га ні за цыю бою ў 
ста ра даў нія ча сы. На ша гру па 
па бы ва ла не ў ад ной ве жы — у 
не каль кіх, ру ха ю чы ся па сіс тэ ме 
па та ем ных ха доў у сце нах, іду чы 
сле дам за эк скур са во дам. Хоць 
лес ві цы бы лі ну вель мі кру ты мі 
й вуз кі мі, але пе ра ма га ла ці каў
насць. І ка лі нам аб’ яві лі, што 
мы пад ня лі ся на вы шы ню су час
на га вась мі па вяр хо ва га бу дын
ка, усе па лі чы лі гэ та за ўлас ны 
подз віг. Праз ар ку Уяз ной ве жы 
гру па спус ці ла ся ў адзі ную на 
сён няш ні дзень у Бе ла ру сі ся
рэд ня веч ную зам ка вую тур му.

Артысты—узамку
Апоўд ні ў Мір скім за мку 

пра гу ча лі гар мат ныя стрэ лы ў 
го нар “Мір скай ха руг вы”. Між
на род ны дзень му зе яў ад зна чаў
ся пад сло га нам “Увесь Мір — 
тэ атр”. Пас ля абе ду ў Сла но вай 
за ле на вед ні кам з роз ных кра ін 
па ка за лі бат ле еч нае прад стаў
лен не “Ад Ры ма — да Мі ра”, 
свое асаб лі вую мас тац кую фан
та зію на тэ му зна ём ства кня зя 
Ра дзі ві ла ды італь ян ска га ар хі
тэк та ра Яна Ма рыі Бер нар до ні. 
А ў зам ка вым дво ры ку на све
жым па вет ры сту дэн ты Бе ла рус
кай дзярж ака дэ міі мас тац тваў 
прад ста ві лі па ста ноў ку “Хрыс
тос пры зям ліў ся ў Га род ні” па
вод ле Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

Пас ля ім прэ зы мно гія гу ля
лі па ан гель скім ды італь ян скім 
пар ках, а так са ма ка ля во зе
ра, якія ма юць ста тус пом ні каў 
пры ро ды Бе ла ру сі. Пра ме на ду 
спры яў і со неч ны дзень.

ГаннаЛагун.
Фо та аў та ра. 

Кож ную су бо ту ў Мір скім за мку мож на не толь кі па гля дзець му зей ную эск спа зі цыю, пра гу ляц ца па пар ку, 
але й па тра піць на ці ка вую пле нэр ную ім прэ зу

Прыгожы Мірскі замак у майскую пару

Дарэчы. Залп з гарматы ў Мірскім замку быў 
дадзены 21 мая ў гонар эстафеты “Полымя міру”. 
Дырэктар замкавага комлекса Аляксандр Лойка 
падкрэсліў, што знакавы культурны аб’ект апынуўся ў 
цэнтры спартыўнага жыцця Беларусі, прыняўшы эста
фету ІІ Еўрапейскіх гульняў. 

Сімвалічна, што медалі спартыўнага свята ўпершыню 
былі прадстаўлены публіцы ў Мірскім замку, назва якога 
сугучная з назвай акцыі “Полымя міру”.
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на55-гадовыюбілейтураўскага
народнагаансамблятанца
“Прыпяць”збяруццаягоўдзельнікі
зрозныхкраін.Учыімсэрцы
жывуцьнадпрыпяцкіямелодыі,
танцы—адгукніцеся,далучайцеся
дасвята!

Гэ ты са ма быт ны ка лек тыў, што нёс 
на род нае мас тац тва з Па лес ся, з Жыт
ка віц ка га ра ё на Го мель шчы ны ў вя лі кі 
свет, па мя та юць мно гія. Ка лек тыў ра да
ваў сва ім мас тац твам шмат лі кіх гле да чоў 
як у бе ла рус кай глы бін цы, так і ў Го ме
лі, Мін ску, Маск ве. Бы лі ў на шай гіс то
рыі шмат лі кія па езд кі ў Гру зію, Укра і ну, 
Мал до ву, Ра сію й да лё кае за меж жа. Нам 
шмат апла дзі ра ва лі, шчы ра дзя ка ва лі, бо 
мы нес лі лю дзям пры га жосць і ра дасць.

Ан самбль “Пры пяць” — гэ та на ша 
ма ла досць. Не здар ма ж ён быў і лаў рэ
а там прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Го
мель шчы ны, уз на га ро джа ны Га на ро вай 
гра ма тай Вяр хоў на га Са ве та БССР. А ў 
Ту ра ве ця пер на ват уста ля ва лі па мят ны 
знак у го нар ар тыс таў “Пры пя ці” ўсіх 
га доў.

Мне пры ем на, што на шыя на быт
кі не пра па лі мар на. У Ту ра ве ж вель мі 
лю бяць тан цы! Нават у дзі ця чых сад ках 
тан цу юць ма лень кія ту раў цы, з імі да
рос лыя пра вод зяць аб ра ды, ка ра год ныя 
спе вы. А ў вёс цы Ве рас ні ца, што пад 
Ту ра вам, ёсць ан самбль “Ве ра сок”. Ён 
ужо мае га на ро вае зван не на род нага ан
самблю тан ца. І гурт “Ні ва” з па лес кай 
вёс кі Рэ мель, што ў Сто лін скім ра ё не 
Брэст чы ны, так са ма з да па мо гай сяб роў 
з “Пры пя ці” мае ця пер зван не на род на га. 
Усе яны ра ду юць зем ля коў. Мне ж вель
мі пры ем на, чу ю чы пра іх доб рую сла ву, 
згад ваць: гэ та ж я іх за сна ваў!

Коль кі та ле на ві тых лю дзей прай шло 
праз гэ тыя калектывы! Ве даю, што жы

вуць яны ця пер, тан цу ю ць у роз ных гур
тах ці кі ру юць мас тац кі мі ка лек ты ва мі 
й за ме жа мі Баць каў шчы ны: у Ра сіі, Із
ра і лі, ЗША ды ін шых мес цах. Яны ж і 
там, да лё ка ад ма ту лі ных ха таў, ня суць 
на шае на род нае мас тац тва, ра ду юць лю
дзей фальк лор ны мі на быт ка мі, ду хоў най 
спад чы най бе ла ру саў.

На пя рэ дад ні юбі лею звяр та ю ся да 
ўсіх, з кім мы ра зам тан ца ва лі, ванд ра ва
лі, жыц цё вую муд расць спа сці га лі, сяб
роў на ўсё жыц цё вы бі ра лі. Дзя куй вам, 
да ра гія мае ар тыс ты! Вы па чы на лі свой 

шлях у твор часць у да
лё кія га ды, ка лі ву чы лі
ся яшчэ ў шко ле. Ця пер 
вы — баць кі, дзя ду лі
ба бу лі, ад нак, спа дзя
ю ся, заў сё ды згад ва е це 
род ныя мяс ці ны, сваю 
ма лую ра дзі му, што да
ла вам сі лы да лей ру
хац ца па жыц ці — аду
хоў ле ным мас тац твам. 
Згад ва е це сваю ма ла
досць, праз якую свет
лай, тро хі туж лі вай ме
ло ды яй ця чэ на ша з ва мі 
“Пры пяць”. То не стам
ляй це ся, мае сяб ры! 
Тан цуй це, спя вай це, дзе 
б ні бы лі, на ладж вай це з 
ад на дум ца мі аб ра да выя 
дзеі. А яшчэ, як на каз ва
лі нам прод кіпа ле шу кі, 
ша нуй це лю дзей, ша
нуй це Зям лю, ша нуй це 
Сон ца і Не ба!

Праз ста рон кі “Го
ла су Ра дзі мы”, праз 
чы та чоў га зе ты, з якой 
даў но сяб рую, ха чу за
пра сіць усіх, праз чыё 

сэр ца пра ця кае “Пры пяць”, хто тан чыў 
у зга да ных на род ных ка лек ты вах, на свя
та ў Ту раў. А ка лі ка му ёсць што зга даць 
пра тыя шчас лі выя гады на шай тан ца
валь най ма ла до сці — па дзя лі це ся ўспа
мі на мі. Пі шы це ў рэ дак цыю.

Він шую ўсіх з 55год дзем “Пры пя
ці”! Шчас ця, зда роўя, даб ра бы ту вам і 
ва шым сем’ ям!

МіколаКотаў, 
за сна валь нік ан самб ляў “Пры пяць”, 

“Ве ра сок” і “Ні ва”, га на ро вы 
гра ма дзя нін го ра да Ту ра ва
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ПлАнетАлЮдЗей

Удалёкімкраі,штостаў
калыскайхрысціянства,
таксамаёсцьзгадкі
пранашуБацькаўшчыну

Не ка то рыя з бе ла ру саўка
то лі каў змаг лі сё ле та ў кра са
ві ку па бы ваць у пі ліг рым ках 
свят ка ван ня Верб най ня дзе лі 
й Пас хі ў Із ра і лі. Ла дзіў пі ліг
рым кі Па ста ра льны цэнтр пры 
Кан фе рэн цыі біс ку паў Бе ла ру
сі, ды рэк та рам яко га — ксёндз 
Ра ман Фак сін скі. Па шчас ці ла 
й мне па бы ваць у гіс та рыч ных, 
свя тых для хрыс ці ян мяс ці нах.

Са мае вя лі кае ўра жан не — 
ад на вед ван ня Еру са лім ска га 
Хра ма Гро бу Гас под ня га. Ме на
ві та ад туль, як вя до ма, што год 

на пра ва слаў ную Пас ху ў бе ла
рус кія хра мы да стаў ля ец ца Пас
халь ны агонь, і па жа дан ні вер
ні каў ён асвят ляе ў свя точ ную 
па ру й на шы да мы, сем’і.

Вель мі пры ем ныя па чуц ці, 
го нар за род ную мо ву пе ра жы лі 
мы, калі ў ба чылі: Бе ла русь і бе
ла рус кая мо ва прад стаў ле ны на 
сце нах хрыс ці ян скіх свя тынь Із
ра і ля. Там ёсць, на прык лад, ма
літ вы пабе ла рус ку, на пі са ныя 
на таб ліч ках. Нам па тлу ма чы лі: 
у 2011 го дзе бы ла ўста ля ва на 
та кая таб ліч ка з ма літ вай “Ой
ча наш” на сця не Еру са лім ска
га фран цыс кан ска га хра ма Pater 
Noster на Аліў най га ры. Уся го 
ж там, ба чы лі, раз ме шча на ка ля 

130 таб лі чак з гэ тай ма літ вай на 
роз ных мо вах.

У 2014 го дзе ў На за рэ це, у 
ба зы лі цы “Бла га ве шчан ня” бы
ла ўста ля ва на ма за іч ная вы ява 
Ма ці Бо жай Будс лаў скай. Ці ка
ва бы ло яшчэ да ве дац ца: ма за і ку 
зра біў бе жа нец з Сі рыі, які ця пер 
жы ве ў Бэт ле е ме, а фун да ва ла 
доб рую спра ву сям’я Пэ гі з Па
лес ты ны. І там, на да лё кай зям лі, 
мы, па ба чыў шы вы яву, ад ра зу з 
цеп лы нёй у сэр цах зга да лі: у 
снеж ні 2018га свят ка ван не ў го
нар аб ра за Ма ці Бо жай Будс лаў
скай (Будс лаў скі фэст) уне се на 
ў Рэ прэ зен та тыў ны спіс су свет
най спад чы ны ЮНЭС КА.

Вар та яшчэ зга даць, што ў 
2015 го дзе ў сця не хра ма Эйн
Ка рэ ма ля Еру са лі ма з’я ві ла ся 
бе ла рус кая таб ліч ка з ма літ вай 
“Маг ні фі кат” — гэ та сло вы, якія 
пра мо ві ла Свя тая Дзе ва Ма рыя 
пас ля звес та ван ня пры су стрэ
чы з Елі за ве тай, ма ці Яна Хрыс

ці це ля (Лк. 1, 4655). І ў 2015м 
бы ла ўста ля ва на таб лі ца са сло
ва мі пес ні За ха рыі “Бе не дык тус” 
(даб ра сла вен не): “Даб ра сла вё ны 
Пан, Бог Із ра і ля....” (Лк. 1, 6879). 
Тыя таб ліч кі на чыр во ным фо не, 
з бе лым ар на мен там у бе ла рус кім 
сты лі вы ка на лі ар мя не, а фун да
та рам быў Вік та Обух. Асвя чэн не 
тых бе ла рус кіх таб лі чакма лі то
вак пра во дзіў Міт ра па літ, ар цы
біс куп Та дэ уш Кан дру се віч. З 
на го ды тых па дзей ад бы лі ся тры 
на цы я наль ныя пі ліг рым кі.

Вя до ма ж, дзе б ні быў ча ла
век, яму ра дас на су стрэць згад кі 
пра Ра дзі му. Яны мо гуць быць са
мы мі роз ны мі. Вось і ў ча се ванд
роў кі на лод цы па Га лі лей скім 
мо ры нам, пі ліг ры мам з Бе ла ру сі, зра бі лі пры ем ны па да ру нак. 

Прад стаў ні кі мяс цо ва га сэр ві су, 
да ве даў шы ся, ад куль мы, пад ня
лі на мач це ў го нар гас цей Дзяр
жаў ны сцяг Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Вось ад туль і наш зды мак.

На ват з та кіх су стрэч, зга дак 
пра Баць каў шчы ну ў ча се пі ліг
рым кі ў Із ра іль я зра бі ла вы сно
ву: ка та ліц кі Кас цёл пад трым лі
вае, па шы рае бе ла рус кую мо ву 
ў хрыс ці ян скім све це.

ГалінаІвуць,  
удзель ні ца пі ліг рым кі, г. Мінск.

Фо та здым кі 
АляксандрыШчыглінскай

іМаксімаКавалёва.

Із ра іль скія су стрэ чы з Бе ла рус сю

КолАчытАння

лідар—Уладзімір
Караткевіч
Кнігікласікабеларускайлітаратуры
займаюцьпяцьпазіцыйсярод45кніг
урэйтынгупродажаўукнігарнях
“Белкнігі”,якіхпакраінепрацуе
большчым100

Ці ка выя вы сно вы мож на ра біць, грун
ту ю чы ся на тым, якія кні гі ў пэў ны час у 
кра і не най больш куп ля юц ца. У нас ёсць 
маг чы масць ана лі за ваць рэй тын гі кні г, 
што най бо лей ак тыў на пра да ва лі ся ў Бе
ла ру сі са сту дзе ня па са ка вік 2018га.

Усё леп шае — дзе цям! І гэ та пра нас, бо 
не шка ду ем гро шай на тое, каб іх па ра да
ваць доб раю кніж кай. Та му, на пэў на, у рэй
тын гу на пер шым мес цы — “Дзі ця чы ат лас 
Бе ла ру сі”: яго на бы лі 188 па куп ні коў.

Ула дзі мір Ка рат ке віч з “Дзі кім па ля
ван нем ка ра ля Ста ха” — на пя тым мес цы: 
пра да дзе на 76 асоб ні каў. На шос тым мес
цы — із ноў гэ ты ж аў тар з кні гай “Чор ны 
за мак Аль шан скі”: пра да дзе ны 71 асоб
нік. Абедз ве кні гі, да рэ чы, вый шлі ў вы
да вец тве “Попурри”.

Што ці ка ва: і на 13м мес цы — “Дзі кае 
па ля ван не ка ра ля Ста ха”, але з вы да вец тва 
“Бе ла русь”: рэа лі за ва на 44 асоб ні кі. На 14м 
мес цы — 17ы том са Збо ру тво раў Ула дзі
мі ра Ка рат ке ві ча, які ця пер вы дае “Мас тац
кая лі та ра ту ра”: пра да дзе на 43 асоб ні кі.

Яшчэ ад на кні га кла сі ка бы ла на 18м 
мес цы — “Хрыс тос пры зям ліў ся ў Га род
ні”, пра да дзе на 37 асоб ні каў. Гэ тае вы дан
не ра ма на — так са ма ад “Попурри”.

КастусьЛадуцька

Таб ліч ка з ма літ вай “Ой ча наш” на сця не Еру са лім ска га 
фран цыс кан ска га хра ма Pater Noster на Аліў най га ры Галіна Івуць пры ма за іч най 

вы яве Ма ці Бо жай Будс лаў-
скай у Назарэце

Беларускі сцяг на мачце 
лодкі ў Галілейскім моры Таблічка  “Бенедыктус”

РодныялЮдЗі

 “Пры пяць” — наша ма ла досць 

Мікола Котаў з Тэатрам фальклору “Матуліна хата”
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