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Лепшыя рысы беларускага 
характару праявіліся ў роднай 
сястры рэпрэсаваных пісьменнікаў 
Андрэя Мрыя ды Васіля 
Шашалевіча, якая жыла ўдалечыні 
ад Бацькаўшчыны, за Палярным 
кругам. Дзякуючы ёй зберагліся 
некаторыя важныя дакументы пра 
жыццё братоў, не абарваліся ў часе 
нітачкі роду.

Гэтыя нататкі я прысвячаю светлай
памяці Ксеніі Антонаўны Шашалевіч,
роднаймаёйцёціКсені.Якая, так скла
ліся абставіны, стала другой мамай для
маёйроднай,старэйшайсястрыАксаны,
дачкіАндрэяШашалевіча.АнашзАкса

найтатаўвайшоўугісторыюбеларускай
літаратурыякАндрэйМрый.

Пачнём—адкаранёў.Аксіння (Ксе
нія)Антонаўнапабачыласвету1900го
дзе ў сялеПалуж, калі ў сям’і валасно
гапісараАнтонаШашалевічадыягонай
жонкі былі ўжо дзеці: Антаніна (1888),
Анастасія (…?), Андрэй (1893), Васіль
(1897). (На пачатак ХХ стагоддзя сяло
Палуж, пры аднайменнай рэчцы, было
цэнтрамПалужскайволасціЧэрыкаўска
гапаветаМагілёўскайгуберні.У1910м
сялоналічвала76двароў,былотамамаль
600жыхароў.Паселішчамелапраўленне
воласці,праваслаўнуюцаркву,млынвят
рак,пастаялыдвор.(Цяпер—тэрыторыя
Краснапольскага раёна Магілёўшчы
ны.—Рэд.).СаслоўцёціКсенімнепом
ніцца:нарадзілася4красавіка,хоцьуан
кетах,бывала,пісалай6лютага.Раслаў
сям’івельмібеднай,паколькібацькікар
міцелянесталаў1902годзе.Аледзеткі
ўсе былі дружныя, дапытлівыя й здоль
ныя, а маціўдава ўсё магчымае рабіла,
кабянывучыліся.

(Цікавыяпадрабязнасціпрамаціцёці
Ксені(сваюбабулюЕўфрасінню)падала
АксанаРухінаўлісце(1988год)літара
туразнаўцу Яўгену Лецку: “Калі Антон
Дзяменцевіч паміраў, ён быццам бы ка
заўжонцы,кабянадзяцейневучыла:хай
гаспадараць на зямлі, будуць сялянамі.
Але жонка яго, Еўфрасіння Фамінічна,
зрабіланаадварот.Самаяна,здаецца,—
дачка псаломшчыка, была непісьмен
ная,ды,праўда,мамаказала,штопісаць
неўмела,алеўмелачытацьінаватчыта
лараманы.Янавырашылавучыцьдзяцей
ідлятаго,прадаўшыхату,адправіласяў
Магілёў:хацела“даваць”абедыйтымза
рабляцьнавучэннедзяцей.Аленічогаз
тагоневыйшла.Мабыць,празгодпрый
шлося вярнуцца ў Палуж. ... Давялося
жыцьсям’іамальугалечы.Адзецібылі
ўсездольныя,добравучыліся.Дзяўчынак
непрынятабылотадывучыць.Алеста
рэйшаяпаступілавучыццанасуперакволі
маці.Янавыдатназдалаіспытыўгімна
зію: нейкі “хросны” дапамагаў. Другая
дачка, Анастасія, вучылася дзесьці пры

манастыры.Мамаўспамінала,штоаске
тычнае манаскае выхаванне падарвала
яе здароўе.А была янамастачкайсама
вукам.Выдатныяпрацыяезгарэліўчасе
налёту банды зялёных. Цётка Настачка
ранапамерла.Хлопчыкаўмаціаддалаву
чыцца спачатку ў духоўнае вучылішча,
потым — у семінарыю. Кажуць, што
бацька(АксанаРухінамаенаўвазеАнд
рэяМрыя.—Рэд.)нізаштонехацеўту
дыісці,алежмацінастаяла”.—Рэд.)➔ 
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БеЛАрускі МАцярык

сВе тА По гЛяД

Цё ця Ксе ня ро дам з Ша ша ле ві чаў

Ад Алы да Масквы
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паўдзельнічаў у шэрагу 
знакавых імпрэзаў, прысвечаных памяці пра Вялікую Айчынную 
вайну, пра яе ахвяры, пра Вялікую Перамогу

Ксенія Шашалевіч. 1952 г.

“Ніхто не забыты, нішто
не забыта…” У логіку гэтых
простых і бязмежна высокіх
слоўгарманічнаўпісваеццатра
екторыяшляху,якімнезалежная
Беларусьрухаеццаўбудучыню.
Што хаваць: раней больш ува
гі надавалася героям, парадам,
ардэнаносцам вайны, самой
Перамозе.ПотымнаКарцеНа
шайПамяціз’явіласяБрэсцкая
крэпасць, ад якой да перамогі
было яшчэ вельмі далёка. По
тым—Хатынь,іКурганСлавы,

іпартызанскі“Прарыў”наВу
шаччыне.Упарунезалежнасці
Беларусь падняла “Чырвоны
Бераг”наЖлобіншчыне,Мема
рыяльныкомплекс“Трасцянец”
дышэрагіншых“прызабытых”
мясцін. А цяпер вось і вёска
Ала.Кабнікоганезабыць,вар
та й сапраўды развіваць нітач
кі памяці з самай глыбінкі, ад
простых сялянскіх хатаў ды іх
мірных жыхароў, якіх полымя
вайны бязлітасна змяло ў ня
быт—іслядоўнепакінула.

Спачатку ў гэтых натат
каў быў загаловак “Ад Брэста
наМасквы”.Перабіраючыўпа
мяці насычаныя на падзеі дні,
я ўдакладніў: яшчэ раней па
чаўсяшляхПрэзідэнтаўМаск
ву.Пачаўся—зранеймалакаму
вядомай вёскі Ала Светлагор
скагараёна.Даўні,ваеннайпа
рыбольітрагедыяАлысёлета
знайшлі ўвасабленне ў новым
мемарыяле.

Уранні 21 чэрвеня, кры
ху менш за суткі да страшнага
імгнення ў летапісе нашай еў
рапейскай цывілізацыі — да
пачатку вайны — на стужках
інфармагенцтваўз’явіласявест
ка: Прэзідэнт прыме ўдзел ва
ўрачыстайцырымонііадкрыцця
Мемарыяльнагакомлекса“Ала”.
Івосьужовыстраліліўінтэрнэт,
разышлісяпасвецефотаздымкі,
рэпартажызАлы.Мяркую,мно
гія зразумеюць і без перакладу,
якую праўду даносяць вось гэ
тыясловы,напісаныянаплітах
мемарыяла пабеларуску: “Мы
жывём,пакульпомнім.Мыжы
выя,пакульнаспомняць”.

Пасутнасці,натонкіхнітках
чалавечай памяці й трымаецца
нашаеЖыццё.Каліжкамупа

даецца,штогэтанетак,топры
слухайцеся да меркаванняў
Алоіса Альцгеймера, нямецка
гапсіхіятра:гэтаёндаследаваў
вядомуюцяпер нейрадэгенера
тыўнуюхваробу.Навялікіжаль,
некамуяшчэпадаецца:калімы
небудземабцяжарвацьсябепа
мяццюпрамінулае,тонамбу
дзе лягчэй жыць. А ў жаданні
лёгкагажыццянезаўважнагуб
ляеццайсамоЖыццё.

Прэзідэнтпаабяцаўпадтры
маць стварэнне мемарыяла ў
Але ў снежні 2019га: калі су
стракаўся са студэнтамі й вы
кладчыкамі медуніверсітэтаў.
Адказваючынапытаннеадной
са студэнтак, якая родам са
Светлагорскага раёна, сказаў:
“Падтрымліваю вашу ініцыя
тыву.Абавязковапрыедунаад
крыццёмемарыяла”.

Прыехаў.Стрымаўслова!
Гісторыя вёскі Ала трагіч

ная.Раніцай14студзеня1944га

нямецкі карны атрад разам з
вайсковай часцю, у якой было
каля 1000 салдат, атачыў Алу,
куды раней сагналі жыхароў
некалькіхвёсак.Людзейзаганя
ліўдамы,якіязатымпадпаль
валі.Тых,хтоспрабаваўуцячы,
расстрэльвалізкулямётаў іаў
таматаў,кідаліўагоньжывымі.
Усяготамзагінула1758мірных
жыхароў,зіх950—дзеці.Зям
ля вёскіАла ёсць наМогілках
вёсак у Мемарыяльным комп
лексе “Хатынь”. Пасля вайны
тампаставіліпомнік:скульпту
русалдата,якістаіцьнакалене
звянком.АсамаАланеадрадзі
лася…

Наступным месцам памяці
на шляху Прэзідэнта ў Ма
скву стаў Брэст. Сотні лю
дзей паўдзельнічалі у начным
мітынгурэквіеме,якіпраходзіў
у Мемарыяльным комплексе
“Брэсцкая крэпасцьгерой”.
➔ Стар. 2

24 чэрвеня. Аляксандр Лукашэнка  
вітае ганаровых гасцей Парада Перамогі ў Маскве.

На Парадзе ў Маскве маршыруе сцяганосная група  
зводнай роты ганаровай варты Мінабароны Беларусі
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Памятнуюдатуўсемы,народжаныяўСССР,
ведаем,здаецца,здзяцінства:штоўранні22чэр
веня1941годабезабвяшчэннявайныфашысцкая
ГерманіянапаланаСавецкіСаюз.Прытымбыў
нанесенымасіраваныўдарпа ваенных і стратэ
гічныхаб’ектах,шматлікіхгарадах.Такпачалася
Вялікая Айчынная вайна, якая доўжылася 1418
дзёніначэй.Ведаем,якіявелізарныяахвярыпа
нёсутойжудаснайвайнеменавітасавецкінарод.
Іпамятаем,штоёнзрабіўвырашальныўнёсаку
вызваленненародаўЕўропыадфашыстаў,ураз
громгітлераўскіхвойскаў.Тамуўмногіхкраінах
22чэрвеня—Дзеньпамяційсмутку.Праходзяць
памятныяімпрэзыззапальваннемсвечак,ускла
даннем кветак да помнікаў і мемарыялаў. Пры
спускаюцца дзяржаўныя сцягі— у памяць пра
шматлікіяахвярывайны,якіябыліўсем’яхусіх
народаў,штоўёйудзельнічалі.

ТадыЛатвіяйБеларусьбыліпамежнымі тэ
рыторыямі.Гітлераўцыатакавалі абедзве савец
кіярэспублікіфактычнаадначасова.Ліепая(тады
Лібава),дзеразмяшчаласяЛібаўскаяваеннамар
ская база Чырванасцяжнага Балтыйскага флоту
(ім камандаваў капітан 1га рангу Міхаіл Кле
венскі),якіБрэст,першайпрынялаварожыўдар
22чэрвеня:раптоўнуюбамбардзіроўкунасвітан
ні.У3гадзіны55мінутбомбыабрушылісянава
еннамарскуюбазу,стаянкікараблёў,ваенныаэ
радром.ЛіепаюабаранялівоіныСавецкайарміі,
маракібалтыйцыйатрадырабочых.Уходзебаёў
загорад,прывыхадзезакружэннямногіязагінулі
цітрапіліўпалон.Далей—расстрэлы,катаванні
ўканцлагерах,гібельсоценьтысячлюдзейадран,
хвароб, голаду, холаду. Нямногія прайшлі праз
тыявыпрабаванні,здолелівыжыць.Іўсетыя,хто
мужнапрыняўбойу41м,зрабілісвойунёсаку
Перамогу,якаяпрыйшла9мая1945года.

Неўсеведаюць,штопісьменнікСяргейСмір
ноў,якізрабіўусеагульнымздабыткамгераічную
эпапеюабароныБрэсцкайкрэпасці,быўзахопле
ныйгісторыяйабароныЛіепаі,займаўсяпошу
каміяегерояў.

22чэрвеня, у79югадавінупачаткуВялікай
Айчыннай вайны, старшыня Ліепайскай бела
рускайсуполкі“Мара”ВіктарЯнцэвічадімясу
пляменнікаў горадаразамзпрадстаўнікаміГен
консульстваРасіі ўЛіепаіды іншыхграмадскіх
арганізацыйпаўдзельнічаўваўрачыстымускла
даннікветакнаЦэнтральных,ЛіўскіхіГарнізон
ныхмогілках.Кветкібыліўскладзеныдамемары
яланамесцыпершагамасавагарасстрэлулюдзей
у1941м(каляЛіепайскагамаяка),даПамятнай
сцяныабаронцамЛіепаі“Сярэдніфорт” (месцы
асноўнайлінііабароныгорадаз23па27чэрвеня),
на месцы смяротнага ранення камандзіра 67й
стралковай дывізіі, генералмаёраМікалая Дзя
даева, да помніка абаронцамЛіепаі, ля помніка
наШкедскайдарозе.

Памяць загінулых ушанавалі мінутай маў
чання.

АнжэлаФаміна,г.Ліепая.
Фотааўтара.

ВАх тА ПА Мя ці

Лі ба ва — і на ш боль

Сё лет ні ад мет ны фар мат
У Беларусі, у адрозненне ад

многіхблізкіх ідалёкіхкраін,кні
гавыдавецкае,кнігагандлёваежыц
цёнеспыніласяў сувязі з карана
віруснай абстаноўкай. Ды ўсё ж
пандэміявымагаебыцьабачлівымі.
Ібольшчытаць!Мяркуйцесамі:сё
летаўмаіўпараўнаннізмаем2019
продажкнігусетцыгандлёвыхаб’
ектаўААТ “Белкніга” (101 “кроп
ка”паўсёйкраіне)узросна60–70і
болейпрацэнтаў.Іўсёж…Плану
ючы фармат, праграму “Кніжных
сустрэч2020”, некалькі разоў рэ
альна,невіртуальназбіраўсяаргка
мітэт,праходзілірабочыясустрэчы.
Усё, што спланавалі да прышэсця
пандэміі, рэалізаваць не ўдалося.
Адмянілася двухдзённая прагра
масвята(запланаванабылана20і
21чэрвеня).Незадзейнічалі,якха
целася,райцэнтрКарэлічы,больш
сцісла далучылася да свята пісь
менніцкая грамадскасць. У раён
най бібліятэцы планавалі прэзен
тацыікнігтыхаўтараў,хтопрацуе
ўгалінегісторыідыкраязнаўства,і
напрасторураённагакраязнаўчага
музеяразлічвалі.Неатрымалася…

Бліжэйдасвятавырашылі зра
біцьімпрэзыягодосыцькамерны
мі:кабудзелуіхадкрыцціпрымалі
няшмат людзей. І большую ўвагу
надацьтрансляцыітыхімпрэзуін

тэрнэтпрасторы. Каб расказаць і
пракніжнаесвята,іпрановыявы
данні,прысвечаныягісторыіБаць
каўшчыны.УБеларусіштогодвы
даецца каля 10 тысяч назваў кніг
у год! І кніг краязнаўчых у гэтай
плыні нямала. Як шырэй пра іх
расказаць?Якзрабіць,каб,напры
клад,ураджэнецСлоніма,жывучы
ў Мінску, не абмінуў малатыраж
ныдаведнікпра родны горад?Та
кіхпытанняўбылошмат.Адказам
наіхунекаторайступеністаласяй
сама ідэяправядзенняфестывалю,
выставы, свята гістарычнай кнігі
“Кніжныя сустрэчы ўМірскім за
мку”. З падключэннем шматфар
матнагаінфасуправаджэння,утым
лікуіўсацсетках.Арганізацыіан
лайнрэжымукніжнагафестывалю
ўмногімспрыялапрацаГрамадска
га прэсцэнтра Дома прэсы непа
срэднаўМіры.

Пра ай чын ныя тра ды цыі 
кніж ніц тва — праз 
вы яў лен чае мас тац тва

Істотная частка праграмыМір
скіх кніжных сустрэч была сёлета
спалучана з выяўленчым мастац
твам. Усе арганізатары фестыва
лю—міністэрствыінфармацыіды
культуры,Гродзенскіаблвыканкам,
Карэліцкі райвыканкам, Музей
“Замкавыкомплекс“Мір”—пры

нялі рашэнне: акцэнтаваць асноў
ныскладнікзместунавізуалізацыі.
Яквынік—запланавалійпаспяхо
ва адкрылі цэлы шэраг мастацкіх
выстаў. Генератарам гэтай справы
выступіла вядомая кніжніца, мас
тацтвазнаўца, артменэджар Ала
Зміева.Упаўночназаходняйвежы
замка адкрылася выставамінскага
мастакаЮрыяКрупянкова“Памяці
мястэчка”.➔ Стар. 6 

трохгоДкА МАЛой рАДзіМы

Гродзеншчына паказвае прыклад у захаванні асветніцкіх, кніжных традыцый Бацькаўшчыны: у другі раз прайшлі  
“Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку”. Фестываль кнігі ды асветніцтва — яркая падзея культурнага жыцця на Гродзеншчыне, Карэліччыне.

Мірскае свята Яе Вялікасці Кнігі

У святочных імпрэзаў — 
гістарычны каларыт

Цэнтральная вежа Мірскага замка

Брэст. 22 чэрвеня 2020 года. Хутка світанне...

Ад імя су пол кі “Ма ра”  
квет кі ўскла дае Вік тар Ян цэ віч 

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
Праходзіў мітынгрэквіем

22чэрвеняў 4 гадзіныраніцы
на тэрыторыі крэпасці, аба
ронцы якой першымі у тыя ж
імгненні 22 чэрвеня 1941 года
ўсталі на шляху магутнай, да
туль непераможнай ваеннай
машынывермахта.

Аляксандр Лукашэнка
ўсклаў у крэпасці вянок да
Вечнагаагнюівыступіўзпра
мовай. У Беларусі, адзначыў
ён, заўсёды будуць памятаць
пра подзвіг тых, хто абараняў
Брэсцкуюкрэпасць.“Тамушто
ўіх—велічісіладухулюдзей,
якіянескарыліся,—падкрэсліў
ён.—Якразтады,калінездаю
чысяпаміраліапошніяабарон
цыкрэпасці,ворагбыўперамо
жаны псіхалагічна. І гэта быў
першы крок савецкага народа
на шляху да найвялікшай Пе
рамогіновагачасу”.Хоцьдаяе
былояшчэдалёка,алепачатак
быў пакладзены. “У той дзень

захопнікі паўтарылі няўсвое
ныгістарычныўрок:народ,які
жывенагэтыхземлях,аддасць
жыццё, але не стане рабом.
Вельмісугучназнашымчасам!
Тутзмагалісяпрадстаўнікічым
трыццаці нацыянальнасцяў. І
ўсе яны выканалі свой святы
абавязак. Яны абаранялі сваю
Радзіму,хоцьнарадзілісязаты
сячыкіламетраўадБрэста”,—
сказаўкіраўнікдзяржавы.

Пасля прамовы Прэзідэнт
гутарыўзветэранамі.

А 24 чэрвеня ён з сына
мі быў наПарадзеПерамогі ў
Маскве. І сядзеў на святочнай
трыбуне у часе ўрачыстасці
побачзрасійскімкалегамУла
дзімірам Пуціным. Аляксандр
Лукашэнка і яго сыны стоячы
віталіротуганаровайвартыУз
броеныхсілБеларусі, калі яна
праходзіцьміматрыбуны.

Мыпамятаем!Ніхто не за
быты,ніштонезабыта!

ІванЖдановіч

Ад Алы да Масквы

Б
ЕЛ

ТА

сВе тА По гЛяД
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су ЛАД Дзе

зА ПрА ША еМ нА сВя тА!

Александрыя збярэ сяброў
Адзі нац ца ты ўжо раз тра ды цый нае свя та “Ку пал ле” прой дзе 11-12 лі пе ня пры Дняп ры:  

на ма лой ра дзі ме Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі

Ад па чы нак з род ным ка ла ры там
у бе ла рус кай глы бін цы ёсць 
ты ся чы мес цаў для ад па
чын ку з кам фор там, і гэ тым 
ле там яны асаб лі ва за па тра
ба ва ныя

Начарговайпрэсканферэн
цыіўМінскугаварыліпралет
няе,надзённае—маюнаўвазе
нераскрытыямагчымасцітурпа
тэнцыялукраіны.Упрэсцэнт
ры Дома прэсы адзначалася:
жыхары Беларусі апошнім ча
самнаноўадкрываюцьдлясябе
адпачынак на Бацькаўшчыне.
Многіявыбіраюць,утымлікуі
ўсілукаранавіруснайсітуацыіў
свеце,родныя,вясковыякраяві
дызіхцішынёй.

запрашае  
“Му хо вэць ка ку мо ра”

Праасаблівасцітакогаадпа
чынкуўчасепрэсканферэнцыі
расказалаАлаПалікарпук.Яна
ўзначальваеГрамадскісаветпа
развіцці аграэкатурызму Коб
рынскага раёна (Брэстчына)
дыадначасовакаардынуедзей
насць кластара “Муховэцька
кумора”.Кластар той аб’яднаў
гаспадароў аграсядзіб у Коб
рынскім, Жабінкаўскім, Камя
нецкім і Пружанскім раёнах.
АнайпершАлаАляксееўна—
самагасціннаягаспадыняагра
сядзібы“НаЗаречнойулице”.

Мыпатэлефанаваліёйкры
хупазней,якразтады,каліпас
ля доўгага зацішша ў сувязі з
пандэміяй каранавіруса ў гас
падыні з’явіліся першыя госці.
Маладаясям’язВільнюсапры
ехала,кабадпачыцьназялёным

беразе ракі Мухавец у хатцы,
якойбольшзастогадоў.Стаіць
хаткатаянаводдальадсучасна
гадвухпавярховагадома,уякім
звычайна жывуць і прымаюць
гасцей гаспадары. Рарытэтная
хаткабылазвычайнаўгаспада
роў замузей: там сабраны по
суд, адзенне й вясковая мэбля
пачатку XX стагоддзя. На гэ
тыж раз пайшлі насустач гас
цям,якіяжадаліпажыцьуасоб
нымбудынку.Такісталася.

Агісторыяаграсядзібы“На
Заречнойулице”якразіпачына
ласязтаехаткі.АлаАляксееўна
змужам,СяргеемУладзіміраві
чам,у90янабыліяе,пачалізай
мацца фермерствам. Доўгі час
жылі ў ёй, будавалі свой новы
дом.Сённяаграсядзіба“НаЗа
речнойулице”маепладаносны
садзальтанкамі,агарод,ягадні
кійкветнікіагульнайплошчай
больш за паўтара гектара. Яе
гаспадарыпершымі ўКобрын
скімраёнепачалі займацца аг
раэкатурызмам: у 2007 годзе.
АлаАляксееўнапамятае,якра
нейнахутарнаведвалісяцікаў
ныя з навакольных вёсак, каб
насваевочыўбачыць,штогэта
за дзіва такое: аграэкатурызм.
І некаторыя потым па прыкла
дзе Палікарпукоў разбудоўвалі
ўласныясядзібыйпачалітакса
ма прымаць гасцей. Сёння ўсе
яны ў суполцы “Муховэцька
кумора” ды разам забаўляюць
вялікія групы турыстаў, што
натураўтобусахедуцьзнаёміц
цазбеларускайглыбінкай.Ала
Палікарпук, як каардынатар

“Муховэцькой куморы”, узгад
няезтурыстаміпраграмуіхту
рапатыхаграсядзібах.

Штоможапрапанавацьгас
цям “Муховэцька кумора”?
Экскурсіі па аграсядзібах, вы
ступленнімясцовыхфальклор
ных гуртоў, клубаў гістарыч
най рэканструкцыі, рамесныя
й кулінарныя майстаркласы,
абрадавыя святы. Можна па
катацца вярхом на конях мяс
цовага коннага клуба, заехаць
на раварах прама ў наваколь
ныякраявіды,схадзіцьуводны
паходнасуднедракарыпаМу
хаўцы…Такіяпраграмыйтуры
“Муховэцькакумора”маенамер

узнавіць для тургруп у жніў
ніверасні,калі,яккажуць,Бог
дасць.Азамежнікіяшчэраней
ацаніліўседабротыадпачынку
ўтамтэйшыхмясцінах.Дапан
дэміікаранавірусутураўтобусы
частапрывозілінааграсядзібы
групызамежныхтурыстаў.Аг
расядзібу“НаЗаречнойулице”,
у прыватнасці, наведалі госці
з Польшчы, ЗША, Канады, Із
раіля, Германіі, Кітая, Японіі,
Аўстраліі,Азербайджана,Расіі,
Літвы, Латвіі, Эстоніі, Новай
Зеландыі ды іншых краін.Ала
Палікарпукстараеццапамятаць
усіх сваіх гасцей. З асаблівай
цеплынёйдыўсмешкайзгадвае
бабулюНіну з Брэста.Яна ле
тасьужніўнісабраланасядзібе
ўсюсваюрадню,каля30чала
век,раскідануюпасвеце:яесва
які сённяжывуцьуЗША,Гер
маніі,Францыі,Польшчы,Расіі,
Беларусі.Трыдніехалі“НаЗа

речную улицу” родныя бабы
Ніны,кабпабачыцьадзінадна
гоўпершыню.Найстарэйшайз
родуспоўнілася92гады,найма
лодшай—2годзікі.АлеАляк
сееўнеімпануеўпартасцьбабу
ліНіны,зякойтаяажыццявіла
сваюмару:паяднацьсвойгалі
настыродіпазнаёміцьяго“ліс
точкі”зБеларуссю.Госцізмаг
лі атрымаць асалоду не толькі
ад беларускай прыроды, але й
смачна паесці. Гаспадыня “На
Заречной улице” гатуе стравы
народнай палескай кухні. Хто
жадае па прыкладзе бабуліНі
ны пабываць у яе ў гасцях (з
сям’ёй!), можа пазнаёміцца і з

гаспадыняй,ізяеаграсядзібай
насайцеhttp://nzy.by.Сваёжа
даннеўжоагучыласям’язМін
ска,запланаваныйпрыезд“па
ляказГаландыі”,якомухочацца
беларускайэкзотыкі.

са на то рыі ды здраў ні цы  
экс пар ту юць па слу гі 

Аляксандр Цай з Рэспуб
ліканскага цэнтра па аздараў
леннійсанаторнымкурортным
лячэннінасельніцтва(ён—на
меснікдырэктараЦэнтра—на
чальнік аддзела дзяржзакупак
і метадычнай работы) у часе
прэсканферэнцыі адзначаў:
Беларусь мае ўсё неабходнае,
каб забяспечыць паўнацэнны
адпачынак, аздараўленне й са
наторнакурортнае лячэнне як
беларусам, так і замежнікам.
Прычым апошнім часам са
наторнакурортныя арганіза
цыі краіны ўдала канкуруюць

і на ўнутраным, і на знешнім
туррынках. “Гэта сучасныя
шматфункцыянальныя комп
лексы з развітай медыцынскай
базай і кваліфікаваным перса
налам”,— удакладніў Аляк
сандр Цай. У краіне— больш
за 300 санаторнакурортных і
аздараўленчыхарганізацый,мо
гуцьразмясціцьбольшза66ты
сяч гасцей. Дзякуючы таму
штогод аздараўляюцца ў Бела
русі каля 1 мільёна 300 тысяч
чалавек. Летась нават выйшлі
на 1 мільён 389 тысяч. Багата
было й замежнікаў: іх у бела
рускіх здраўніцах і санаторыях
адпачыла 242 тысяч. Так што
экспартпаслугугэтымсегмен
це турызму падрос у параўна
нніз2018м—на11,5%,склаў
большза250мільёнаўбеларус
кіх рублёў. У першым кварта
ле 2020га таксама назіраўся
рост экспарту паслуг: на 3,4%
упараўнаннізаналагічнымпе
рыядам 2019га. Колькасць за
межнікаў, якія ўжо адпачылі ў
санаторыях і здраўніцах Бела
русі,—звыш40тысяч.

Брэндбеларускіхсанаторы
яў,пасловахАляксандраЦая,—
вялікая колькасць бясплатных
медыцынскіх паслуг. Многія
замежныя арганізацыі такога
кшталтуўкоштпуцёўкі ўклю
чаюць дзветры бясплатныя
медпрацэдуры, а беларускія—
каля8.Датагожнатэрыторыях
беларускіх санаторыяў прабу
ранакаля90уласныхсвідравін
змінеральнайвадой,аўлячэнні
выкарыстоўваюцца гразі з ча
тырох радовішчаў. Гэтаж так
самапрывабліваетурыстаўзза
мяжы.Упрыватнасці,месцыў
беларускіх санаторыях і здраў
ніцахнажнівеньіверасеньак
тыўнабраніруюцьрасіяне.

ГаннаЛагунКірыл і Ксенія з Вільнюса — нядаўнія госці аграсядзібы

Гаспадыня Ала Палікарпук

Свята“Купалле”—якоемаейназву
“Александрыя збірае сяброў”—сёлета
зноўпройдзеўШклоўскімраёнеМагі
лёўшчыны,уаграгарадкуАлександрыя.
УмаляўнічыммесцынаберазеДняпра
старажытнае беларускае свята ла
дзіцца, так бы мовіць, у сучасным
фармаце. Гулянні пройдуць ля та
го маста цераз рэчку, які злучае не
толькі Александрыю й Копысь, але
йдзвевобласці:МагілёўскуюдыВі
цебскую.

У вялікай праграме свята зна
чацца выстава “Зроблена ў Белару
сі” (прадукцыю прадставіцьМінскі
трактарны завод), “Александрыйскі
кірмаш”(разгорнуццаэкспазіцыйна
тэматычныя Купальскія падворкі),
“Александрыйская гасціна” (гасцей
сустрэнуць гандлёвыя рады, летнія
кавярні). Пройдзе “Свята кнігі”— з

прэзентацыяй будучых імпрэзаў Дня
беларускага пісьменства (сталіцай Дня
сёлетанапачаткучэрвенястануцьБялы
нічы).Шматбудзенасвяцесалодкайпра
дукцыізМагілёва,“Каравайнаясяліба”

зладзіцьвыставупродажхлебабулачных
вырабаў дыСвята квасу.Моладзь заці
кавіцьвыставачнаяэкспазіцыя“Калідор
эпох”,будзепрадстаўленытаксамаУсе
беларускі сямейны сельскагаспадарчы

праект “Уладар сяла”. Запрацуюць
розныяатракцыёны—напляцоўцы
“Кірмашовыя забавы”. А яшчэ бу
дзе“Святацырка”:паставяцьцырк
шапіто, пройдуць эстраднацырка
выя паказы йшоу побач зшатром.
Экспазіцыя “Малая радзіма” дасць
магчымасць пабачыць клас, у якім
вучыўсяПрэзідэнтБеларусі,больш
даведаццапрагісторыюбеларускага
Падняпроўя.

І ў суботужможна будзе пабы
вацьнадзіцячайдыскатэцызудзелам
дзіцячых творчых гуртоў Магілёў
шчыны, там выступяць і дарослыя

ўжоўдзельнікітэлешоу“Голос.Дети”

з Магілёўскай вобласці, аніматары,
блазны. А вечарам пройдуць канцэр
ты, забаўляльныя праграмы, урачыстая
цырымонія адкрыцця свята “Купалле”
(“Александрыя збірае сяброў”), вялікі
галаканцэрт,будзейсвяточныфеерверк.

12 ліпеня, у нядзелю, свята прадоў
жыцца:звялікаймоладзевайдыскатэкай,
канцэртамівядомыхтворчыхгуртоўіпа
пулярныхартыстаў.Пройдзеўшанаванне
перадавікоўаграпрамысловагакомплексу
Магілёўшчыны— у суправаджэнні Ар
кестранародныхінструментаўімянарод
нага артыста Беларусі Л.Л. Іванова (ма
гілёўскаяабласнаяфілармонія)іканцэрт
Беларускагадзяржансамбля“Песняры”.

ІванІванаўНа свяце “Купалле” пры Дняпры

Па рэчцы Мухавец на судне-дракары

Б
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З допісаў кіраўніка супол
кі Мікалая Логвіна, дасланых
ім тэкстаў, здымкаў, спасылак
на публікацыі ў розных СМІ
Літвы мы збольшага ведаем
пра тамтэйшыя навіны. Пра
тое, напрыклад, што напярэ
дадні 75годдзя Вялікай Пера
могі па ініцыятыве Амбасады
Беларусі праходзілі ўрачыстыя
акцыіўзяццязямлізмесцаўпа
хаванняўсавецкіхвоінаўнатэ
рыторыі Літвы. У Вільнюсе ў
акцыіпаўдзельнічаліГанаровы
консул Беларусі у Клайпедзе
Мікалай Логвін, супрацоўніца
беларускай Амбасады Ірына
Зубко, іерэй КанстанцінМі
хайлаўскага храма ў Вільнюсе
МіхаілСімановіч.Жмені зямлі
былі ўзятыя з магіл загінулых
салдатаўнаАнтакальніскіхме
марыяльныхмогілках,змагілы
партызанскага камбрыга (кіра
ваўбрыгадай імяМікалаяГас
тэлы,што дзейнічала спачатку
наСмаленшчыне, потым у Бе
ларусі)ВіктараАляксандравіча
Манохіна.Паслявайныпарты
занскікамбрыгжыўуБеларусі
(працаваўнамеснікамстаршыні
Полацкага аблвыканкама, на
меснікам Міністра аўтатранс
партуБССР),уВільнюсе—там
у1972годзепамёр,таміпаха
ваны.

У інтэрнэце мы знайшлі
цікавыя весткі з біяграфіі ге
рояпартызана.Маціяго,Яўге
нія Маліноўская, была дачкой
Аляксандра Актанавіча Малі
ноўскага—палітычнагассыль
нага: яго “саслалі на катаргу ў

Сібірзаўдзелусялянскіххва
ляваннях1860хгадоў”,апасля
катаргі вызначылі на “вечнае”
пасяленне ў адну з вёсак Том
скай губерні. Можна з вялікай
доляйверагоднасцісцвярджаць:
саслалі Маліноўскага за ўдзел
у паўстанні 1863–64 гадоўпад
кіраўніцтвам Кастуся Каліноў
скага.МацінарадзілаВіктараў
1911муТомску(?)пазашлю
бам,аў1918мвыйшлазамуж
за селянінасерадняка Манохі
на,якіхлопчыкаўсынавіў.Му
сіць, не проста так пацягнула
нашчадка паўстанца нейкая
родавая сіла ў Беларусь, жыць
уранейшайВільні,дзеўліста
падзе2019гаўрачыстаперапа
хаваліастанкіКастусяКаліноў
скагадыягопаплечнікаў.

УсягожуЛітве,удакладніў
Мікалай Логвін, у плыні ак
цыі “На славу агульнай Пера
могі!” бралі зямлю ў 8месцах

(Вільнюс— 2, Клайпеда— 3,
Шаўляй—3).Таязямля,пера
сыпаная ў капсулы, змешчана
ў крыпцемінскагаХрамапом
ніка ўсіх святых (гл.: “Адна
наўсіхЗямляіПерамога”—ГР,
15.05.2020).

Наталля Дамненка, намес
ніца старшыні Беларускай су
полкі “Крыніца”,напісаланам
пра тое, як беларусы Клайпе
ды паўдзельнічалі ў акцыі ў
падтрымку роднай мовы. Як
вядома, знікненнемовы— гэ
та ці поўнае знікненне наро
да,ці канчатковаерастварэнне
яго ў іншых народах і культу
рах. “Таму вельмі важна збе
рагаць,развівацьсваюродную
мову”,— піша Наталля. Пры
водзіць як станоўчы прыклад
такойкультурніцкайпрацыбе
ларускую кампанію “Лідскае
піва”, у якой унутраная даку
ментацыя, этыкеткі й рэклама

пераведзены на беларускую
мовуамаль5гадоўтаму.Кам
панія ладзіць розныя імпрэзы
ў падтрымку мовы. “Праект
“Агульная дыктоўка” — адзін
згалоўныхяесацыяльныхпра
ектаў,—прадаўжаеНаталля.—
Сёлета дыктоўка праходзіла
6мая.Амаль3тысячыўдзель
нікаўзбольшчым20краінза
рэгістравалісянасайцекампа
ніі. Сябры суполкі “Крыніца”
зКлайпедытаксамавырашылі
разам з супляменнікамі з роз
ныхкраінсесцізавіртуальную
парту.Сабраласяўактавайзале
гарадскога Цэнтра нацыяналь
ных культур 16 чалавек, нека
торыя пісалі дыктоўку дома.
Ініцыятывакампаніідаемагчы
масцькожнамунетолькіправе
рыцьведыпабеларускаймове,
алейзрабіцьунёсакубарацьбу
з “COVІD19” на беларускай
зямлі.Якімчынам?Закожнага,
хтонапісаўдыктоўку,“Лідскае
піва” пералічвае 5 беларускіх
рублёў на дабрачынны раху
накМінздраваБеларусі,аяшчэ
больш за тых, хто атрымае9 і
10балаў.Мыпамятаемілюбім
сваю родную мову, таму гато
выя падтрымаць любы праект,
які можа прынесці карысць
Бацькаўшчыне”.

Па выніках праверкі дык
тоўкі2020 самыя пісьменныя
зчальцоўсуполкі—гэтаАле
на Валочка, Валянціна Снігур,
Алена Мірончык, Марыя Бар
тусявічэне, Сяргей Бацютаў,
ІгарШыкавец ды ІрынаМіль
коўская.Малайцы!

Наталля Дамненка дадае:
суполка “Крыніца” даўно мае
дамову аб супрацы з гарадмі
ністрацыяй Ліды. І беларусы
Клайпеды запрашаюць земля
коўдасябенасвяты,фэсты,самі
наведваюццаўгосціўБеларусь
дыладзяцьпаездкідляжыхароў
Заходняй Літвы. І высвятляец
ца: некаторыя з іх не бывалі ў
суседняйкраінебольшза30га
доў!Вядомаж,усіхэкскурсан
таўуражвае,яксённяжывеБе
ларусь. А ў часе правядзення
“Агульнай дыктоўкі” Мікалай
Логвін узнагародзіў некаторых
яеўдзельнікаўпамятныміпры
замі: падарыў кнігі на роднай
мове.

Пратое,якдзецізКлайпеды
далучылісядаконкурсу“Яма
люю Беларусь”, прысвечанага
ДнюНезалежнасці,якактывіс
ты “Крыніцы” правялі Купал
ле2020 (23 чэрвеня)— раска
жамнаступнымразам.

ІванЖдановіч

Ёсць мес ца для за меж ных сяб роў
ЛітАрАтурныя МАсты

планета людзей

Па мя таць і лю біць — зна чыць дзей ні чаць
Раз на стай нае, шмат ко лер нае жыц цё ў бе ла рус кай су по лцы “Кры ні ца”  
з лі тоў скай Клай пе ды тро хі пад ка рэк та ваў сё лет ні ка ра на ві рус— але ж не спы ніў

Вест кі з Ды яс ПА ры

Афіша Купалля

Вя до мыя ча со пі сы “Вя сёл ка” 
ды “По лы мя” кож ны пасвой му 
прад стаў ля юць твор часць 
аў та раў з за меж жа

Дзіцячым часопісам “Вясёлка”
больш за 40 гадоў кіруе вядомы пісь
меннік, грамадскі дзеячУладзімірЛіп
скі,якісёлетаўмаіадзначыў80годдзе.
Творчая каманда рэдакцыі знаходзіць
магчымасць, каб знаёміць юных чыта
чоўізтым,якглядзяцьнасвет,якімяго
бачаць людзі ў іншых краінах. Сёлета,
напрыклад, тое дапамог зрабіць турк
менскіпісьменнікАкмухамедВельсапа
раў.Дарэчы,упершынюёндрукаваўсяў
Беларусіў1990годзе:тадывыйшлаяго
апавяданнеўперакладзенабеларускую
мову ў альманаху “Братэрства”. І вось
праз тры дзесяцігоддзі (у№1 часопіса
“Вясёлка”за2020год)надрукаванаяго
дзіцячае апавяданне “Гняздзечка, якое
зваліласяўарык”.Прычымабодватво
рыпераклаўнабеларускуюмовуАлесь
Карлюкевіч:усвойчасён,тадыафіцэр
Савецкай арміі, служыў у Ашхабадзе,
асабіста ведаў некаторых туркменскіх
пісьменнікаў. Яшчэ ў тым жа нумары
“Вясёлкі”пададзена,уперакладзегэта
гажтворцы, апавяданнеАбдылы Ісла
мава“Пярэсты”.

Нагадаем, што ў апошнія некалькі
гадоўубеларускімдрукуз’явілісяпера
кладытвораўтуркменскіхдзіцячыхпісь
меннікаўАгагельдыАланазарава,Касы
маНурбадава,КамекаКуліева.Прастора
дружбылітаратараўБеларусійТуркме

ністанапашыраецца.Новыяпублікацыі
аўтараўзКаракумскагакраювыходзяць
учасопісах“Полымя”,“Маладосць”,га
зеце“Літаратураімастацтва”,альманаху
“Далягляды”.

Што да літаратурнамастацкага ча
сопіса “Полымя”, тона ягоныхстарон
ках,можнасказаць,гучацьгаласыліта
ратараў самых розных народаў. Толькі
ў2019м“Полымя”прадставіўнасваіх
старонкахтворы27аўтараўззамежжа.
Тобыліпаэты,празаікі,драматургі,на

ват літаратуразнаўцы. Беларускія пера
кладчыкі пераўвасаблялі намовуКупа
лый творыкласікаў, пісьменнікаў, якія
даўнопайшлізжыцця.

Вялікуюўвагунадаерэдакцыямас
тацкамуперакладу:ёсцьраздзел“Гала
сысвету”.Пагадзіцеся,прыгожаяназва,
якуюіншамузайчынныхвыдавецтваў
можнабылобскарыстацьіўвызначэн
ніадпаведнайкніжнайсерыі.Патрады
цыіў“Галасахсвету”знайшлосямесца
кітайскай паэзіі. Вершы Вэнь Ідо, Су
ШыпераклаўНавумГальпяровіч.Уры
вакзп’есы“Ёна”польскагадраматур
гаБеньямінаБукоўскагавыкладзеныў
перакладзеМарыіПушкінай.ГаннаБа
раноўская прадставіла свае пераклады
занглійскай:апавяданніПеркінсШар
лоты Гілман “Жоўтыя шпалеры” ды
КейтШапэн“Парашаўковыхпанчох”,
урывакзраманаГарыетДжэйкабс“Ка
ханы”.Нагадаўпрасябейперакладчык
знямецкайАндрэйКасцюкевіч,падара
ваўшычытачамасалодуадзнаёмстваз
падборкайвершаўФрыдрыхаГёльдэр
ліна “Абранылёсам”.АпаэзіюМарыі
Райнер Рыльке пераклаў з нямецкай
СяргейСцяпан.

Усё часцей “Полымя” звяртаецца
да публікацый перакладаў суседзяў на
шых— украінскіх аўтараў. Летась па
дадзенывершыВікторыіШэвель(пера
клаў Мікола Адам), Ірыны Сажынскай
дыАляксандраКазінца (пераклалатво
ры абодвух Юлія Алейчанка), Наталлі
Дзіцяняк(пераклаўМіколаАдам).

Нацыянальныя літаратуры Расіі
прадстаўлены паэзіяйНаталліАхпаша
вай,ШайхзадыБабіча,ТамарыГаніевай,
МустаяКарыма,ЗульфііХананавай.Над
перакладамііхтвораўпрацаваліСвятла
наБыкава,БажэнаГанушкіна,ІнаФра
лова,ВіктарШніп.

Неменшураджайнымнапублікацыі
замежныхаўтараўабяцаебыцьдля“По
лымя”йбягучыгод.

МіколаБерлежСвежы нумар часопіса “Вясёлка”

Уладзімір Ліпскі і ў 80 — малады!

Удзельнікі конкурсу малюнкаў  
з настаўніцай Аксанай Йазайтэне і Мікалаем Логвіным



5Голас Радзімы  пятніца, 26 чэрвеня, 2020

сПАДчынА

ПоВязь чАсоў

сфера чытання

Элі за Ажэш ка ў мас коў скім фар ма це 

Натытульнайстаронцывы
дання,штопабачыцьсветусе
рыі “Забытая книга”, чытаем:
“Элиза Ожешко. Меир Эзофо
вич. Повесть из быта евреев в
двух частях с иллюстрациями
М.Э.Андриолли”. Ва ўступ
ным слове пададзена такая
інфармацыя: “Элиза Ожеш
ко (1841–1910) родилась близ
Гродноипочтивсюсвоюжизнь
прожила в том городе. Сейчас
это Республика Беларусь, но в
тевременатакназываемыеВос
точные Кресы — Гродненская
земля—входиливРоссийскую
империю. Поэтому белорусы,
равно как и русские, считают
польскоязычную писательницу
своей соотечественницей. Или
просто—своей…”.

Упершыню раман быў на
друкаваныў1878годзеўчасо
пісе “Klosy”. Першы пераклад

нарускуюмовуз’явіўсяпраздва
гадыўмаскоўскімвыданні“Га
зетаГатцука”,іпразгодвыйшаў
кніжкаю.Іпольскічасопісны, і
рускамоўны кніжны тэкст су
праваджалісягравюраміМіхала
Эльвіра Андрыёлі, знакамітага
ўсвойчасмайстра,якіаздабляў
творы такіх мэтраў слова, як
Джэймс Фенімар Купер, Адам
Міцкевіч, Юзаф Ігнацы Кра
шэўскі. Адметныя ілюстрацыі
Андрыёліспрыялічытачуўра
зуменнітвора,мастакнібыпера
твараўсяўсуаўтара.Тамупрос
та цудоўна, што выданне2020
упрыгожваюць тыя ж самыя
ілюстрацыі, што і амаль паў
тара стагоддзя таму,— праўда,
клапатліва адрэстаўраваныята
ленавітым фотамастаком Ула
дзімірамНашчокіным.

У 1880я раман Элізы
Ажэшкі “Меір Эзафовіч” пры

нялі вельмі добра: можна ска
заць,штоацэненыёнбыўупо
равеньзраманам“НадНёмнам”
(польск.:NadNіemnem).Увогу
ле, творчасць пісьменніцы ме
лаўяечаснемалуювагу:варта
згадаць,што яна двойчы намі
навалася на Нобелеўскую прэ
мію.

Штодарускайверсіірама
на“МеірЭзафовіч”,тоцікава,
што амаль адпачатку ён існа
ваў у некалькіх варыянтах. У
прыватнасці, яго перакладалі
рэвалюцыянерка, сакратарка
Уладзіміра Леніна ў рэдакцыі
газеты “Искра” Іна Смідовіч
і вучаніца тэарэтыка мастац
кага перакладу Івана Кашкіна
Марыя Абкіна. Але й дарэва
люцыйныя, і савецкія пера
кладчыкі нешта “сціралі” ды
штосьці ад сябе дадавалі: па
ідэйных, так бы мовіць, мер

каваннях, на патрэбу рэвалю
цыйнай сітуацыі ды згодна з

акалічнасцямічасу.Пасутнас
ці,рускамоўнычытачХХста
годдзя,можнасказаць,інебыў
знаёмызсапраўднымгучаннем
ажэшкаўскага твора.Унашыя
дні (тое ясна паўстала перад
маскоўскімі выдаўцамі) мова
твораўжонеможаўспрымац
цатак,якраней.Напрошвала
ся адаптацыя на сучасны лад,
і яна была здзейснена. Аўтар
яе, ДзмітрыйКасаткін, выказ
ваеспадзяванне,шторэдакцыя
знакамітагатвораЭлізыАжэш
кі, напісанага сто сорак гадоў
таму, спадабаецца сённяшнім
чытачам так, як спадабалася
сучаснікампісьменніцы.

Кніга пабачыць свет у хут
кім часе ды трапіць і ў Бела
русь—дзейпісалася.

СвятланаВоцінава,
галоўнаярэдактарка

часопіса“Маладосць”

У ра сій скім вы да вец тве “Ху до жест вен ная литература” рыхтуецца да друку ра ман Элі зы Ажэш кі, 
вя до май бе ла рус кай пісь мен ні цы ХІХ ста год дзя й сяб роў кі Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча 

Менавітапразмастацкіявобразы(лі
таратура, кіно, фота, песні…), як разва
жаюць некаторыя псіхолагі, мы глыбей
спасцігаемневядомыяранеймясціны,лю
дзейзіншыхкраін.Так,пэўна,фармуецца
ўнаснейкіпадмурак,першаснаяматры
ца “краінаўспрымання”, “народаўспры
мання”— і з яепазнейвырастаебольш
цэласная карціна. Таму знаёміць замеж
нікаў,анайпершсуседзяўзлепшыміна
быткаміайчыннайлітаратурынадзвычай
важна.СвятланаВоцінаваглыбокадасле
дуеабставіныжыцця,творчасцідыйсаму
шматгранную творчасць Элізы Ажэшкі,
знакамітайпісьменніцызбеларускаполь
скагапамежжа.Святланапішаэсэ,арты
кулы,чытаелекцыі,прысвечаныятойжы
харцыГародні(цяперГродна),якаяхоць
іпісалапапольску,алеж,яккажуць,на
мясцовымжыццёвымматэрыяле.Нагада
ем,паніАжэшчыха(аднараджэнняЭль
жбетаПаўлоўска—ElzbіetaPawlowska)
былародам з вёскіМількаўшчыны,што
за40кіламетраў адГродна.Маладою,у
16 гадоў аддалі яе замуж за памешчыка
зпадКобрынаПятраАжэшку.

УінтэрнэцевыстаўленалекцыяСвят
ланы Воцінавай “БАГУШЭВІЧ V&S
АЖЭШКА: дыспазіторый айчыннасці
ў беларускай літаратуры”: https://www.
youtube.com/watch?v=Sp36lG24C70. А
тэкстпратое,штоўМасквевыходзіцьно
вае выданнеЭлізыАжэшкі, быў дасланы
ў нашу рэдакцыю. Мы ў Святланы паці
каваліся: якое дачыненне да Беларусі мае
згаданы ў тэксце перакладчык Дзмітрый
Касаткін.Івысветлілі:адсюльягородавыя
карані. Прыводзім цытату з ліста Дзміт

рыя—Святланедасланагайнамперасла
нага:“Напишите,чтомойдед,которыйока
залнамоёстановлениеогромноевлияние,
родилсявМинскев1910году,таккакего
отецслужилв119мКоломенскомполку.И
жилионипрямонапротивжелезнодорож
ноговокзаланаулицеКоломенской,кото
ройдавноуженет.Акрестилимоегодеда
в полковой церкви 119го Коломенского
и 120го Серпуховского полков, которую,

славаБогу,минчане восстановили вместе
смемориальнымкладбищем.Там,кстати,
похороненодинмойдальнийродственник
пофамилииЛипень, участникРусскоТу
рецкойвойны.Матьмоегодедабылакорен
нойминчанкой…Сейчасточнонепомню,
но,наверное,втрёхпоколениях.Апрадед
мойотличилсявПервуюмировуювфев
рале1915го:вбояхподГродно,вбитвеза
высоту 100.3 у деревни Ратичи. Получил

два ордена: “Анну на шее” (второй сте
пенискрестомибантом)иСв.Станислава
третьейстепени.Этозато,чтоуцелелтам
инесошёлсумапозже,какбольшинство
участниковтехдвухнедельныхбоёв”.Яшчэ
Дзмітрый паведамляе, што сам асвойвае,
дзякуючыСвятланеВоцінавай,перакладз
беларускаймовынарускую.

Тут варта ўдакладніць: згаданыя ў
тэксцемогілкі—Вайсковыя.Нароўніз
Кальварыйскімігэтаадзінзнайстарэй
шых некропаляў у межахМінска. Для
вайскоўцаў 119га пяхотнага Каломен

скагапалказнакавайбылацаркваАляк
сандраНеўскага,узведзенаяў1898 го
дзе.Унутрыхрамаёсцьплітызімёнамі
118беларусаўзлікувоінаўКаломенска
гапалкайартбрыгады,якіязагінуліна
Рускатурэцкайвайне.

НасайцеНацыянальнайбібліятэкіБе
ларусізнайшоўсятэкстпраАжэшкаўскія
чытанні,штопрайшліў2019мда178х
угодкаў пісьменніцы. Адным з удзель

нікаўіхбыўДзмітрыйКасаткін,камер
цыйныдырэктаррасійскагавыдавецтва
“Художественная литература”. Госць
расказаў,штонеякямупадарылістарое,
патрэпанае выданне 1881 года: раман
“МеирЕзофович”.Пазнейаказалася:гэ
тыжтворуіншыхперакладахнарускую
мову“гучыць”парознаму:кожнывары
янтзменьваўідэюрамана,падпарадкоў
ваў яе спецыфіцы часу, рэвалюцыйнай
цііншайсітуацыі.Выданне2020—гэта
ўзяты за аснову тэкст 1881 года, на які
накладзены тэкст з дапоўненага самой
Элізай Ажэшкай рамана (з 1882 года).
ЯкпаведамляўДзмітрыйКасаткін,уда
працаванымвыглядзефінал у твора ін
шы,ёсцьшматлікіядэталі,апісанні,што
робяцьтворяшчэбольшпрыгожым.

І яшчэ пра Дзмітрыя Касаткіна, які
маемоцныякараніўродзеЛіпеняў—а
такіхуБеларусішмат.Умасквічаёсць
копіяпрывілея,дакумента: “Выписьиз
ЛитовскойМетрикиот12марта1602г.
привилеяпольскогокороляЖигимонта
ІІІбояринуКузьмеЛипенюнаподтверж
дениевладенияимениемЛипеневоОш
мянского повета от 6 ноября 1589 г.,
представленная 7 июня 1738 г. Войте
хомЛипенемвМинскийгородскийсуд”.
МаеДзмітрыйАляксандравічіўнікаль
ныядакументы,датычныязгаданайБіт
выпадРацічаміўлютым1915года.Гэ
та,наягодумку,амальневядомаябітва,
хоцьіпомнікпаставілітам,іпісаліпра
яе—алежпавярхоўна.Ну, дасцьБог,
ідагэтайтэмызвернемся.Заслугоўвае
вялікайпавагі,шточалавекнепростапа
мятаепрасваеродавыякарані—працуе
накарысцьгістарычнайБацькаўшчыны,
святойзямлісваіхпродкаў.

ІванЖдановіч

Поглядзрэдакцыі.

Пад Га род няй, над Нё ма нам ка ра ні

Вокладка кнігі

Дзмітрый Касаткін выступае на Ажэш каў скіх чы тан нях у Мінску

“Ся дзі бы Ві цеб шчы ны”: да вед нік для ама та раў даў ні ны 
“Беларуская Энцыклапедыя імя 
Петруся Броўкі” выпусціла 
даведнік, у якім сабраны звесткі  
пра гісторыю ды сённяшні стан 
292 сядзібаў з 21 раёна Віцебшчыны. 
Аўтар кнігі — дасведчаны 
збіральнік памятак мінуўшчыны 
Мікалай Васілевіч Півавар.

Рэгіянальнае энцыклапедычнае вы
данне адрасаванае ўсім, хто цікавіцца
даўніной. Як на мой погляд, кніга па
трэбнаянастаўнікамгісторыішкол,уні

версітэцкім выкладчыкам, студэнтам і
школьнікам, краязнаўцам. У даведнік
будзекарысназазірнуцьісупрацоўнікам
аддзелаў культуры, спорту й турызму
райвыканкамаў, аблвыканкама. Кара
цей—многімзтых,хтомаедачыненне
да захавання культурнагістарычнай
спадчыныБацькаўшчыны.

І, канешне ж, “Сядзібы Віцебшчы
ны”—унікальнаяпадарожнаякніга.Мі
калайПіваварпадаестылізаваныякарты
раёнаў, канкрэтныя адрасы сядзіб. На

прыклад, уАршанскімраёне іх 18:Ан
тавіль, Бабінічы, Берасценава, Вусце,
Выдрыца, Высокае, Гародня, Гародня
Ніжняя, Дзядзілава, Забалацце, Засеклі,
Казечкі, Ляўкі, Малыя Ліпкі, Межава,
Смаляны, Юрцава, Якаўлевічы. Перад
тым,яквыправіццаўпадарожжа,можна
звярнуццадакнігі.Падказкіаўтарадапа
могуцьвыбрацьмаршрут,знайсцідадат
ковыязвесткіпратуюцііншуюсядзібу.
Ізвяртайцеўвагунаапошніабзацваўсіх
энцыклапедычнагахарактаруартыкулах.

Скажам, пра сядзібу Антавіль чытаем:
“Сучасны стан: сядзіба не захавалася.
Месца сядзібы адзначана мемар. кры
жаміпамятнайшыльдай”.Ціпрасядзі
буВыдрыца: “Сучасны стан: захаваліся
мурав. панскі дом у руйнаваным стане,
будынак былога завода сухой прагонкі
драўніны,інш.гасп.пабудовы”іг.д.).

Наклад кнігі — 600 асобнікаў. Няма
сумненняў:выданнебудзезапатрабаванае
якнаВіцебшчыне,такіпаўсёйкраіне.

СяргейШычко
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 2)
Куратар выставы—Юры Абдурах

манаў.“ВыставаЮрыяКрупняковаўМі
ры—лагічныпрацягпраекта“Ціхаяме
лодыянашыхмястэчак”, якіранейбыў
прадстаўлены ў шэрагу гарадоў Бела
русі,атаксамаўЛітве,—гаворыцьАла
Зміева.—Праект прысвечаны знікламу
свету яўрэйскіх мястэчак. Памяць аб
тымжывеўсэрцы,утворчасцімастака.
У экспазіцыюўвайшлі як вядомыя, так
іновыятворыаўтара:жанравыякампа
зіцыі,партрэты,пейзажы.Святлолюбо
ві,настальгіісыходзіцьадпрац,наякіх
прадстаўлены крыху ідэалізаваны свет
яўрэйскіх мястэчак Беларусі. Асобны
блокэкспазіцыіскладаюцьпрацы,пры
свечаныяХалакосту…”

У Слановай зале (Усходні корпус
Палаца, другі паверх) адкрылі выставу
“500 гадоў. Мастацтва, кніга, мастац
твакнігі”.500годдзебеларускагакніга
друкаваннямыадзначаліў2017годзе.І
выставанацыянальнаязназвай“Скары
ніяна” праводзілася ў 2017м. Дарэчы,
праект,якісёлетапрыехаўуМір,такса
маўпершынюпрэзентаваўсяназгаданай
“Скарыніяне”.Але,вылучаныўасобную
выставу,ёнпаспяховапрадаўжаевандра
ваць па свеце—не толькі па Беларусі.
Час ад часу дапаўняецца новымі артэ
фактамі, якія сведчаць пра злучанасць
мастацтвайкнігі:празкніжнуюграфіку,
кніжныдызайн,празвобразкнігіўвыяў
ленчыммастацтве.Цяперупраекцебылі
прадстаўленыпрацыПаўлаТатарнікава,
ВалянцінаШобы,ЮрыяЯкавенкі,Ула
дзіміра Даўгялы. Добрым дапаўненнем
датыхнабыткаўсталі22тамыфаксіміль
нагавыдання“КніжнаяспадчынаФран
цыска Скарыны”. Выдадзеныя Нацыя
нальнайбібліятэкайБеларусі,гэтыякнігі
далёканекожныкнігазбіральнік,кніжнік
можаўвогуледзенебудзьпабачыць…

А ў Вялікай канферэнцзале была
прадстаўлена выстава “Дзіцячая кніж
наяілюстрацыяБеларусідыЭстоніі”.

Кра са моў ны бе ла рус кі экс ліб рыс 
Асобна звернем увагу на выставу

“Рэтраспектыва беларускага эксліб
рыса”, якую арганізатары размясцілі ў
ПаўночнымкорпусеПалаца,напершым
паверсе. Мастацкі куратар праекта —
сябрабеларускайФІСАЕ(Міжнародная
федэрацыя таварыстваў аматараў экс
лібрыса), графік,аўтармногіхкніжных
знакаў,мастацтвазнаўцаВольгаКрупян
кова. Вось як яна каментуе саму ідэю
прысутнасці такога праекта ў праграме
“Кніжных сустрэч у Мірскім замку”:
“Рэтраспектыўная выстава беларуска
га экслібрыса ахоплівае кніжныя знакі,
выкананыя за апошнія 100 гадоў. Пра
ектуключаеўсябеарыгінальныякніж
ныязнакізаперыядзчасінТаварыства
аматараў экслібрыса Анатоля Тычыны
дасучаснайбеларускайарганізацыіФІ
САЕ, якую, дарэчы, узначальвае Ала

Зміева.Навыставепрадстаўленабольш
за 100 экслібрысаў беларускіх класікаў
гэтага жанра. Пачатак, зразумела, ад
савецкагаперыяду:працыАнатоляТы
чыны,ЯўгенаЦіхановіча,АрленаКаш
курэвіча,МікалаяЛазавога,МіколыСе
лешчука, Міколы Рыжага, Уладзіміра
Правідохіна.Тутіпрацысучасныхгра
фікаў, якія менавіта праз экслібрыс на
былі сусветную славу:ЮрыяЯкавенкі,
РаманаСустава,ТаццяныСіплевіч,Ган
ныЦіханавайЙарданавай,СафііПіскун,
ЯўгенііЦімашэнкі,ВольгіКрупянковай,
Андрэя Ярашэвіча, Хвёдара Шурмялё
ва,УладзіславаКвартальнагады іншых
творцаў. Дзе й калі яшчэ можна паба
чыцьтакоебагацце?!Мыспрабаваліраз
гортвацьпадобныявыставыйнаіншых

пляцоўкахузвязкузкніжныміімпрэза
мі, выставамі. Але ж, падаецца, што ў
Мірыатрымаласянайболейудала”.

Эстампы,сабраныяў“Рэтраспекты
ве беларускага экслібрыса”, выкананы
ўрозныхграфічныхтэхніках:афорт,лі
таграфія, ксілаграфія, лінагравюра. Усё
сабрана ў экспазіцыю з некалькіх пры
ватныхзбораў,утымлікуйзкалекцыі
вядомагабеларускагакалекцыянераэкс
лібрысаАлегаСудлянкова.

“У по шу ках стра ча на га”: ста рыя 
паш тоў кі зна ё мяць з Гро дзен шчы най 

Асобкам на другіх “Кніжных су
стрэчах уМірскім замку” быў вылуча
ны й творчы праект вядомага філакар

тыста, калекцыянера, лаўрэата Прэміі
Прэзідэнта Беларусі “За духоўнае ад
раджэнне”, чальца Саюза пісьменнікаў
БеларусіУладзіміраЛіхадзедава“Упо
шукахстрачанага”.Толькізаапошнігод
пабачылісветчатырыягофілакартычныя
альбомы,прысвечаныяГарадзеншчыне.
У іх аповедпра старыяпаштоўкі з вы
явамімясцінГродна,Слоніма,Наваград
ка йСмаргоні дыблізкіх да іх ваколіц.
Такіякнігінез’явілісябнасвет,каліб
нешматтысячнаякалекцыястарыхпаш

товак,якуюУладзімірАляксеевічзбірае
некалькідзесяцігоддзяў.Іасобнаемесца
сяродіхзаймаюцьматэрыялы,звязаныя
зГродна,Гарадзеншчынай.Разамзаль
бомамінавыставеўМірыкалекцыянер
прадставіўіарыгінальныяпаштоўкіпер
шыхдзесяцігоддзяўXXстагоддзязвы
явамі Карэлічаў, Міра ды блізкіх да іх
ваколіц.

Прадстаўленнефілакартыіна“Кніж
ных сустрэчах…” істотнае таму, што
УладзімірЛіхадзедаўзладзіцьтамяшчэ
не адну тэматычную, храналічную вы
ставу.Зборыягодазваляюцьтоерабіць
і ў звязку з ушанаваннемрозных гіста
рычныхасоб.АМір,Мірскізамак—гэ
тажнетолькігаспадарытойпрасторы:
Ільінічы, Радзівілы, СвятаполкМірскія
ціхтосьціяшчэ.Гэтайгісторыяжыцця,
творчасці многіх культурных дзеячаў. І
старыя паштоўкі (а ў калекцыях Ліха
дзедава ёсць шмат іншых матэрыялаў:
старыя перыядычныя выданні, кнігі,
пісьмовыя прылады, прадметы побы
ту…) дапамогуць развіць уяўленні пра
самыя розныя гістарычнакультурныя
тэмы.Нуаяшчэ,гаварыліпратоеўчасе
“Кніжныхсустрэч…”,самогакалекцыя
неравартапрыцягнуцьдавывучэннягіс
торыізамка,ягоныхваколіцздапамогай
зразумелагаямуматэрыяла.

Края знаў ства — ма гут ны рэ сурс: 
Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі  
да лу ча ец ца 

ДаўдзелуўсвяцеспрычыніўсяйСа
юзпісьменнікаўБеларусі.Летась,дарэ
чы,быланадзвычайістотнайпадтрымка
ўскладанніпраграмы“Кніжныхсустрэч
у Мірскім замку” ад СПБ, Гродзенска
га абладдзялення СПБ.Прыязджалі
на свята2019 і пісьменнікі з Украіны,
Польшчы, Расіі.МікалайЕфімовіч прэ
зентаваўсваюкнігупралегендарнуюар
тыстку балетаМайю Плісецкую. Ірына
Данеўская расказала, як ідзе праца над
гістарычным раманам “Багуслаў Радзі
віл”. Паўдзельнічаў у свяце й сакратар
праўленняСаюзапісьменнікаўРасііпаэт
іпразаікВалерыйКазакоў.Прыехаўтады
сасваёйкнігайікіраўнікансамбля“Бела
рускіяпесняры”УладзіслаўМісевіч.Так
штопісьменніцкіўнёсакбыўважкі.

Сёлета на круглым стале ў часе аб
меркаванняў,дыскусійвыступілапершая
намесніцастаршыніСаюзапісьменнікаў
Алена Стэльмах. Расказала, як працуе

секцыя краязнаўства СПБ.Адзначыла:
у2018–2020гадахшматзробленалітар
тарамікраіныўгістарычнакраязнаўчым
кірунку.Ітакаяпрацапатрабуебольшай
прэзентацыйнасці ў грамадстве — вы
хаду ў перыядычны друк, электронныя
СМІ, у сацсеткі. “Краязнаўства — гэ
та выдатная пляцоўка для развіцця вы
хаваўчай працы,— заўважыла Алена
Стэльмах.—І,спадзяюся,штоўжоўІІІ
“Кніжных сустрэчах у Мірскім замку”
прымуць шырокі ўдзел школьнікі, што

пісьменнікам будзе каму расказаць пра
сваездабыткі,прановыякнігі…”

Пра гра ма “на заўт ра” 
Своеасаблівым падсумаваннем кні

жнага свята стаў круглы стол “Замка
вы комплекс “Мір” — аб’ект Сусвет
найспадчыныЮНЭСКА”,якіпрайшоў
уВялікайканферэнцзале.Мадэратарамі
дыскусійучасеягоправядзеннявысту
пілідырэктармузеяАляксандрЛойка і
пісьменнік Алесь Карлюкевіч. Многія
выступоўцы вялі размову пра перспек
тывы развіцця комплекса: рэканструк
цыю вадаскіднога збудавання з добра
ўпарадкаваннеміарганізацыяйпляцоўкі
сезоннагагандлю,усталяваннерэгуляр
нагапарка(такзваны“італьянскісад”),
рэстаўрацыюйпрыстасаваннефлігеля.І
кандыдатгістарычныхнавукВольгаПа
пко,івядучынавуковысупрацоўнікНа
цыянальнагамастацкагамузеяБеларусі
НадзеяУсава,ізагадчыкаддзелагенеало
гіі,геральдыкідынумізматыкіІнстытута
гісторыіНАНБеларусі,кандыдатгіста
рычныхнавукАляксейШаланда—усе
сышлісяўтым,шторазвіццюмузейнага
комплексаспрыяевялікаядаследчыцкая
праца, якуювядуцьмузейшчыкі.Асно
вай жа новых пошукаў, канферэнцый,
семінараўз’яўляеццазваротдамірскага
гістарычнагакніжніцтва.Ідобрабылоб
ужодаІІІ“КніжныхсустрэчуМірскім
замку”факсімільнаперавыдацьштосьці
зранейшыхкнігпраМірскізамак.

На круглым стале выступілі намес
нік Міністра інфармацыі Беларусі Ігар
Бузоўскі (ён перадаў дзве бібліятэчкі
кнігупадарунакМірскайгарпасялковай
бібліятэцыіСШ№1г.п.Мір),мастацт
вазнаўцаАлаЗміева,дырэктарДзяржаў
нага літаратурнамемарыяльнага музея
ЯкубаКоласаАляксандрХрамы,намес
нік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі
АлесьСуша,калекцыянерУладзімірЛі
хадзедаў…Вядомаж,“Кніжныясустрэ
чыўМірскімзамку”вартаразглядацьяк
комплексную,шматаблічную імпрэзу. І,
магчыма, праект спланаваць з разлікам
на ўвесь гадавы каляндар. Ужо сёння,
скажам, можна распрацаваць літаратур
накраязнаўчы маршрут “Літаратурная
Карэліччына” з Мірам як “пунктам ад
ліку”.Аўсаміммузеіцягамгодадобра
былобправесцішэрагпрэзентацыйкніг,
якіярыхтуюццаўайчынныхвыдавецтвах
ізвязанызгісторыяй.Дыйрозныятвор
чыяконкурсывартабылобпапярэднеаб
вясціць.Хацябтакія:“Гістарычнаятэма
ўбеларускайкніжнайграфіцы”,“Лепшая
паштоўканагістарычнуютэму”,“Края
знаўчая кніга года”… І вынікі падсума
ваць—учэрвені2021года.

КастусьЛадуцька,
гарадскіпасёлакМір,Карэліцкіраён.

Фота:УладзіслаўЦыдзік.

трохгоДкА МАЛой рАДзіМы

Мірскае свята Яе Вялікасці Кнігі
трохгодка малой радзімы

Удзельнікі святочнай імпрэзы ў Мірскім замку

Адна з кніжных экспазіцый

Круглы стол “Зам ка вы комп лекс “Мір” — аб’ ект Су свет най спад чы ны ЮНЭС КА”
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беларускі мацярык
(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)

Не заўсёды, аднак, дзеці
ўдавыЕўфрасіннімаглі хадзіць
ушколу.Ксенядыкадразупай
шлаў2іклас,потым,казала,год
“сядзела на печы” ды пайшла
адразуў4ы.Пасляпаступілаў
гарадскоевучылішчаўГомель,і
апынулася там адзінай дзяўчы
най. Паступіла ў Петраградскі
дзяржуніверсітэт, а закончыла
можайЛенінградскі:такягопе
раназвалі1924м.Напэўна,мно
гаездавалаэкстэрнам.Вывучы
ласянахіміка,хоць,казаладачцэ
Аксане,большёйпадабаласяма
тэматыка.

Выйшла замуж Ксенія Ша
шалевіч,верагодна,угодзакан
чэнняВНУ,іразамзмужампа
ехаланапрацуўПетразаводск.
Муж яе, Мікалай Васільевіч
Хрысанфаў, загадваў Карэль
скім Цэнтральным архіўным
бюро, быў вядучым спецыяліс
там НДІ культуры рэспублікі.
(Уінтэрнэцезнаходзім,штобыў
ён карэлам, вядомы як карэль
скі савецкі паэт, перакладчык,
архівіст. Родам з Петразавод
скагапаветаАланецкайгуберні.
У мінулым — чырвонаармеец,
у гады рэвалюцыі — актыўны
член партыі левых сацыялрэ
валюцыянераў(эсэраў).Магчы
ма, тое рэвалюцыйнае мінулае
й паслужыла адной з прычын,
калі рэпрэсавалі Хрысанфава ў
30я гады. У 1924м ён закон
чыўфакультэтграмадскіхнавук
Петраградскага дзяржуніверсі
тэта і яшчэ аднагадовыя курсы
пры Леніградскім аддзяленні
Цэнтрархіва.— Рэд.). Мікалай
Васільевіч быў арыштаваны
26 кастрычніка 1937 года, асу
джаны тройкай НКУС СССР
28снежняйрасстралянынапа
чатку 1938га. Вось такое гора
прыйшло ў сям’ю цётачкі Ксе
ні,што,немаючысваіхдзяцей,
выхоўваланатойчасдачкурэ
прэсанага брата Андрэя, майго
таты.

Памятаю,зімой1956га(жы
лі мы тады ў Петразаводску,
удомеЯкаваВасільевічаЯўсе
ева,братаМікалаяХрысанфава)
я вучылася ў 9м класешколы,
Аксана—ужонаVкурсеПет
разаводскагадзяржуніверсітэта.
(Пра жыццё ў Петразаводску
знаходзім цікавыя дэталі так
сама ў тэксце Аксаны Рухінай
“Мама, отец, мать. Воспоми
нания”, змешчаным у часопісе
“Нёман” http://www.zvіazda.by/
be/news/20170112/1484210954
oksanaryuhіnamamaotecmat
vospomіnanіya — Рэд.) І вось
тады неяк да нас на зімовыя
канікулы прыехала Ксенія Ан
тонаўна. Яна перасялілася, каб
большзарабляць,упрычыгунач
ныпасёлакЛоухі(цяпер—пасё
лак гарадскога тыпу, найдалёкі
паўночны карэльскі райцэнтр),
працавалаўмясцовайчыгунач
найшколе.ЦёцяКсеняпрывезла
навыставушкольнікаў:арганіза
ваныёйгуртокюннатаўдывыга
даваныя імі экспанаты.Дзяцей,
якіяпрыехалізёй,размясціліў
чыгуначнайшколе,аўранніКсе
ніяАнтонаўнаішланавыставу.
Івырашылаўзяцьмянезсабой,
а выхаванцы яе рушылі на вы
ставуіншымшляхам.Падарозе
цёцяКсеняраспавядаламнепра
арганізатарку выставы, Ганну
МаркаўнуСмірнову.Атаяжан
чынаўмелайкаштоўныяэкспа
наты для выставы здабыць, і ў
штодзённайпрацывызначыцца,
і выдатныхсыноўблізнят гада
вала.“Вось,можа,товашызАк

санайжаніхі!—нібынезнарок
падышлацёцядасваёйлюбімай
тэмы.—Якраздвое!Алежгля
дзі,кабнепайшлатызамужра
ней заКсаначку!” Іхоцьяніяк
непадзялялаяемаріапасенняў,
алежпадтакнула:“Ну,трэбаж,
якоесупадзенне!Дыне,янеспя
шаюся…”Выставабылавыдат
ная!Ваколяезавіхаласясціплая
жанчына. Як потым аказалася,
мая будучая свякроў… Ксенія
Антонаўна як у ваду глядзела!
СтарэйшызсыноўблізнятГан
ныМаркаўны,Усевалад,якіз’я
віўсянасветна20мінутраней
забрата,праз16гадоўстаўмаім
мужам.Зтыхчасоўмыўсёжыц
цёразам.ВосьякаяцёцяКсеня
празарліўка!

Гэта яна,цёцяКсеня, звезла
мянеадмамы,зБраншчыны—
яшчэлетам1944года.Помніцца,
уДзеньПерамогіябылаўПетра
заводску, іпрычымужонемалы
час.Каліцёцяпрыехалапамяне,
тонавезласукеначакдыгавары
ла з мамай,што мне патрэбнае
развіццё,штомянеможнабудзе
ўладкавацьудзіцячысадок.Але
ні сукеначкі, ні нейкае развіццё
не вабілі мяне, і я з недаверам
наяеглядзела.КаліжцёцяКсеня
нагадаламне(аяўжоведалатое
адмамы...),штоўПетразаводску
жывемаясястрычка,тоўсёмаё
недавер’епрапала.Засястрой—
хоцьнакрайсвету!..Асуседка,
помніцца,угаворваламянемаму
непакідаць.Казала,штояёй—
апора.Дыяўчатырыгады,вя
домаж,тагонеразумела.Мама
з цёцяймяне адпусціла. І ў да
лейшым яжыла то з мамай ды
старэйшым братам Юрам, то з
цёткай Ксеняй ды старэйшай
сястройАксанай.

Клопатыпра нашу (маюды
Аксаны) “замужнюю” будучы
ню былі ўласцівыя цёці Ксені
як жанчыне з народа. Яна збе
рагла ў сабе здаровы, народны,
сялянскі па сутнасці светапо
гляднажыццё,нашчасце,якое
для жанчыны— у замужжы, і
галоўныяталентыяераскрыва
юцца ў сям’і ды дзецях. “Тож
табешчасцебудзе!—гаварыла
пабеларуску,каліпрапаноўвала
мнеўжаніхіякогачарговагакан
дыдата.ДыйАксанепастаянна
дапякала такімі “тэматычнымі”
гутаркамі.

УжанчынахцёцяКсеняцані
ладамавітасць.Марыла,кабАк
санаяенавучыласяпячыпірагі,
спрабавала вучыць яе шыць…

Гэта быў горкі запавет яе бра
таАндрэя.Улістахзлагераён
прасіў сястру не вучыць дачку
мастацкайвышыўцы,алепаста
рацца даць ёй простыя навыкі
кройкідышыцця.Нажаль,Ксе
нія Антонаўна залішне настой
ліва праводзіла запавет брата ў
жыццё:Аксанатакзапрацівіла
сяяевыхаваўчымметадам,што
вучыцца шыць наадрэз адмові
лася.Алетыядробныянепаразу
менні,вядомаж,ніштоўпараў
наннізтым,штомаяцёцяўмела
дацьлюдзямякадукаванаяасо
ба,датагожбіёлагпапрафесіі.
Дастаткова ўспомніць юннацкі
гуртокуЛоухскайшколе,праякі
язгадалавышэй,ціяепрацупа
азеляненнізапалярнагапасёлка,
дзебеларусцыдавялосяжыць і
працавацьнямала гадоў.Гімна
зічнаясяброўкаМаргарытаЭрн,
якаяжылаўЛенінградзе,пісала
цёці Ксені: “...Радуюсь тому,
чтонаконецтвоитрудыпоозе
ленению получили должную
оценку. ...Непредставляютебя
бездеятельнойвданномслучае.
Ваш поселковый совет должен
былбыучредитьпремиизалуч
шееозеленение…”.

КаліцёцямаяжылаўПетра
заводску, то працавала ў чыгу
начнайшколе№9.Апрыкладна
з1952гапа1960ыжылайпра
цавалаўЛоухах:кабфінансава
падтрымліваць вучобу Аксаны,
дыймаютаксама.Гадыдватам
зёюжыўіГенадзьШашалевіч,
сын брата Васіля. Выйшаўшы
на пенсію, Ксенія Антонаўна
яшчэнейкічасзаставаласяўЛо

ухах.Ззахімікатаў(бо,пэўнаж,
выкладалайхіміюўшколе)яна
пакутавала экзэмай, і часампа
казвала мне свае сапсаваныя
пазногцінаруках.Даяе,уЛоу
хіпаехалапрацавацьпаразмер
каванні ў 1956м Аксана пасля
заканчэнняўніверсітэта,іясле
дам:вучыласятаму10мкласе.

На далёкай Поўначы бела
руска Ксенія Антонаўна зрад
нілася з тамтэйшай экзотыкай.
АднойчыўЛоухахмызёюпай
шліўлеспагрыбы.Інаднізінай,
якая аддзяляла яго ад пасёлка,
цёця паказала мне паўночнае
ззянне.Длямяне,якаяжылада

тагопераважнаўБеларусі,гэта
былонова,незвычайна,іярада
валасятойнавізне.Ужонасхіле
гадоўмнезноўпашчасцілаўба
чыць такое дзіва—уМурман
ску, горадзе майго маленства:
то было яшчэ больш грандыёз
наевідовішча!

КсеніяАнтонаўнавельміна
туральнаўпісвалася іўпаўноч
ныЛоухскіпейзаж,іўмясцовыя
звычаі.  Там, у Лоухах, у цёці
Ксені было шмат сяброў. Маці
яе калегі пашколе, карэлкаНі
куліна, захапляючыся ўмелымі
яерукамі,неяксказалаёй:“Са
ма памры, а рукі на зямлі па
кінь!”.Гэтаемудраекарэльскае
выслоўе чула я й пазней. Рукі
цёціКсеніпрацавалі,няведаю
чыадпачынку.Яныўмеліпрак
тычнаўсё—якірукіяебрата,
майго таты, які загінуў у гады
рэпрэсій.Абодважвырасліўбе
ларускайсялянскайсям’і,дзе,як

пісала пазней Аксана, “не гну
шалисьникакойработыисмело
брались за любое дело: выши
вать, сапожничать, мастерить
мебельит.д.”.

СталыягадыКсенііАнтонаў
ныпрыйшліся на ліхія 40я ды
50я,каліўмелыярукіяератавалі
насадголадуйбеднасці.Колькі
адзення—паліто,сукенак,кас
цюмаў…— яна ўмела пашыць
практычназнічога!Дакладней,
са старога, падношанага адзен
ня,ператвараючыабноскіў“цу
керачку”. Але нават і ў гады,
калібеднасцьадступіла,цалкам
шчасныя—цітопазвычцы,ці
тозэканоміінедавалацёцяКсе
ня спакою сваім рукам ды ўсё
перамайстроўвала старыя рэ
чынановылад.Уёй,якулюс
тэрку, справабавала я ўбачыць
рысы свайго таты, якога амаль
неведалапрыжыцці.ЦёцяКсе
нябылавельмінастойлівымча
лавекам,янаўпартаімкнулісяда
пастаўленаймэты.Яежыццёвы
мі дэвізамі былі: “Кроў з носу,
а зраблю!” (прычым гаварыла
яна тое заўсёды пабеларуску!)
ды“Заспроснеб’юцьунос!”.
Насловыпадзякізаабедцівячэ
руяназаўсёдыадказвалаўдзяч
наўрыфму:“Дзякуйтаму,хтоеў
ідавалікаму!”.

Памерла Ксенія Антонаў
на ў Петразаводску 23 чэрвеня
1971года,пахаванаянаСулаж
горскіхмогілках.Тамёсцьнад
магільны помнік, магіла яе да
гледжаная. Аксана таксама там
сабевыбраламесца:бо гадыж
бяруцьсваё.Ябыланатойма
гілеў1972годзездачкойАнеч
кай,хоцьсвякроўнехацеламяне
туды пускаць: маўляў, малых
дзяцей нельга браць на могіл
кі. А мне пайсці туды з малой
была прычына. Я потым сказа
ла Анечцы: “Ксенія Антонаўна
малачкогрудноеадАксанынам
прыносіладляцябе”.ІАнягэта
памятае.

Ксенія Антонаўна з’явілася
мнеўдвухнядаўніхснах.Уад
ным апранута была ў сукенку
колерухакі—найбольшчасты
колер адзення ў пару паслява
енную… Дакор я бачыла ў ва
чахяе:нібытажывеянадзесьці
на ўскраіне горада пакінутая,
адна…Бязмежнысмутакіжаль
ахапілімяне ў сне!Прачнулася
ад слёз… Расказала сон сяст
ры—янатаксамавялікаепачуц
цё жалю адчула. Іншым разам
цёцяКсеняпрыбачыласямнеў
сне пасля таго, як я прадумала
ўжо тэкст вось гэтых успамі
наў.Іўдругімснепозіркяебыў
больш бадзёры, і, можа быць,
душаяецяпербудзеспакойная.
Боведаецяпернапэўнамаяцё
тачка:явельміўдзячнаёйзўсё
добрае,штомела ад яе ў сваім
жыцці.

НаталляПрушынская,
г.Петразаводск

Адрэдакцыі.МенавітаКсеніяШашалевічудачарыла,выха
валаАксану,дачкубратаАндрэя:малойбылодвагады,каліў
лютым1934гаягоўМінскуарыштаваліўпершыраз.Напрось
бупадрабязнейрасказацьпратоеНаталляПрушынскаянамад
казала:“Ну,пісацьпраподзвігудачарэннясястрымаёй,натой
час дачкі ворага народа, якім быў аб’яўлены ў 30я гадымой
бацька—гэтавялікіаповед.Іможапратоелепшраскажасама
Аксана,іянаўжонештапратоенапісала”.Томаемнадзеюзча
самзмясціцьінататкіАксаныАндрэеўныРухінай—старэйшай
дачкіАндрэяМрыя.

Неўсеведаюць,штоАртур,адзінзсыноўАндрэяМрыяды
ягонайжонкіСоф’іЗыкавай,ацалеўпасляарыштубацькідзяку
ючыбратуапошняй,ІвануЗыкаву,якіжыўуГомелі.Менавіта
ёнусынавіўпляменніка.ПазнейАртурІванавічЗыкаў(1931—
2014)стаўкандыдатамфізікаматэматычныхнавук,працаваўу
Харкаўскімуніверсітэце.

Цё ця Ксе ня ро дам 
з Ша ша ле ві чаў

На здымку ў рэдакцыі газеты “Голаса Радзiмы”:  
на першым плане побач з прафесарам Адамам 

Мальдзісам — Наталля Прушынская, за ім справа — 
Екацярына Бялова (дачка Аксаны Рухінай, унучка Андрэя 

Мрыя). За Наталляй Прушынскай — Вольга Нікалаева 
(унучка Антаніны Стратановіч (у дзявоцтве Шашалевіч), 

роднай сястры Андрэя Мрыя). Мінск, 20.11.2015 г.

Ксенія Шашалевіч з дочкамі брата, Андрэя Мрыя: Аксанай (якую 
яна ўдачарыла) і Наталляй, якую пэўны час гадавала. 1948 год.
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Вя ліз ны “ня вес цін ка мень” —  
ад на з вя до мых сла ву тас цяў  
Ашмян ска га ра ё на гро дзен шчы ны

Валунтой,кажуць,родамзАланскіх
астравоў Балтыйскага мора, і гэта най
вядомызкамянёўнатэрыторыіАшмян
шчыны. Навукоўцы вызначылі, што
важыцьёнкаля74тон.З’явіўсяж“Ня
весцінкамень”назямлінашай,паводле
іхпадлікаў,прыблізна18–20тысячгадоў
таму. Каштоўны помнік прыроды для
мясцовайкультурнайпрасторынетолькі
тым,штомаевялікіяпамеры.Ваколка
меняцягамгадоўнапластавалісяшмат
лікіяміфыдылегенды,зімспалучаныя.
Такштоможна смела сцвярджаць: ён і
ранеймеў, іцяпермаепэўныўплыўна
духоўнае жыццё жыхароў Ашмяншчы
ны,дыйнетолькіяе.

Традыцыя шанавання валуна заха
валася да нашых дзён у паўсядзённым
жыцці мясцовыхжыхароў. Яна грунту
еццанавераванняхвяскоўцаў—носьбі
таўтрадыцыі,наперакананняхжыхароў
рэгіёна,іншыхмясцовасцяўутым,што
каменьмаепэўныяцудадзейныяўласці
васці.Адвагадытамутрадыцыяшана
вання двухметровага валуна “Нявесцін
камень”зружовагагранітулявёскіАга

роднікі,ваўрочышчыРамбоўскіРоў,бы
лаўключанаўДзяржаўныспісгістарыч
накультурныхкаштоўнасцяўРэспублікі
Беларусь.

“Сутнасцьшанаваннявалунамясцо
вымі жыхарамі праяўляецца ў ахвяра
ванняхямуабрусаў,стужак,ланцужкоў,
дробных грошай, цукерак, прадметаў
асабістага ўжытку,— гаворыць мета
дыст па ахове гістарычнакультурнай

спадчыныАшмянскагараённагацэнтра
культурыСяргейЖылік.—Маладыяпа
рынаведваюццатуды,кабпапрасіцьука
меняшчаслівагайзаможнагасямейнага
жыцця,маладыяжанчыны—кабнара
дзіцьдоўгачаканаедзіця,адзяўчаты—
кабзнайсцідобрагажаніха.Сталыяжан
чыныпросяцьшчасліваедолідлядачок.
Многіяспяшаюццаваўрочышча,кабвы
лечыццаадцяжкіххвароб.Паводлеслоў
старажылаў,ранейдакаменяпрыходзілі
маладыяперадтым,якузяцьшлюб.Па
клаўшыахвярунавалунабопавязаўшы
стужкуціручнікнадрэва,трэба,кажуць,
дакрануццадакаменяймоцнапапрасіць
яго выканаць жаданне. Дакладны час,
кабнаведвацьсакральнаемесца,мясцо
выятрадыцыінерэгламентуюць.Ісама
традыцыяшанаваннякаменявеліканане
суадносіццанізякімісвятамі:ніхрысці
янскімі,нінароднымі.

Усе тыя фактары сведчаць: трады
цыя шанавання валуна “Нявесцін ка
мень” — адметны складнік духоўнага
жыцця найпершжыхароў рэгіёна. У іх
светапоглядзе,яккажуць,ёсцьмесцацу
дам,зкаменемспалучаным.Цяперіафі
цыйна засведчана,што гэта—элемент
нематэрыяльнай культурнай спадчыны

Бацькаўшчыны.Івалун,безумоўна,мае
значнаекраязнаўчае,турыстычнаейсак
ральнакультурнаезначэнне.

Як паведамілі ў Ашмянскім райвы
канкаме, дзякуючы рэалізацыі праекта
міжнароднайгуманітарнайдапамогітэ
рыторыяваколкаменябыладобраўпарад
каваная.Супрацоўнікіраённайбібліятэ
кі зладзілі этнаграфічнуюэкспедыцыю,
запісалі аповеды старажылаў пра мяс
цовуюславутасцьісабраліцікавыматэ
рыял.Потымправялінавуковапрактыч
ную канферэнцыю “Валуны — маякі
гісторыі”,апублікавалішэрагдаследчых
работ.Калявалунаўстанавіліадпаведны
інфармацыйны стэнд. Цяпер “Нявесцін
камень”—месца,кудыпрыязджаюцьне
толькіжыхарыБеларусі,алейзамежні
кі.“Уапошняедзесяцігоддзеназіраецца
рэзкі ўздым папулярнасці гэтай славу
тасці,— зазначыўСяргейЖылік.—Да
“Нявесцінага каменя” зноў пачалі пры
язджаць маладыя — замацаваць свой
шлюб: каб ён быў такі ж трывалы, як
тысячагадовы валун. На камені шмат
ахвяраванняў: грошы, кветкі, завушні
цы, ланцужкі, ананавакольныхдрэвах
вісяцьматузкі,ручнічкідыстужкі.Гэта
прыкладсучаснайміфалагізацыідыпа
раўнальна новай традыцыі шанавання
старажытнагавалуна”.

РаісаМарчук.
ФотаСяргеяЖыліка.
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“Голас Радзімы”: 65 гадоў!

зяМЛя БАцькоў

ВыстАВА

Па слу хаць ха ты га ла сы
Лі та ра тур на-эт на гра фіч ная экс па зі цыя “Мо ва ха ты”, ство ра ная ў Дзяр жаў ным му зеі  
гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры, мае свае та ям ні цы й да во лі не звы чай нае пры зна чэн не

Ве лі кан, што прыйшоў з Бал ты кі

Увыставачнайзале—амаль
60 квадратных метраў— ство
раны чатыры сімвалічныя куты
традыцыйнай беларускай хаты:
печ,бабінкут,спальнаемесцай
чырвоныкут.Іёсцьусеатрыбу
тысялянскагапобыту:печ,дзеж
ка, куфэрак, ложак, стол…По
бач з рэчамі, якімі карысталіся
гаспадарыхаты,выставілікнігі.
Такімчынам,кожныкутнабыў
сваюадмысловуюлітаратурную
тэматыку. Толькі прыслухайся,
паразважай—іпачуеш,наякой
мове размаўляе вясковая хата.
У такім асяродку шмат можна
даведацца пра нашых продкаў
і родзічаў, пра будучы ўраджай
дыпрыроду,пранараджэнне,ад
раджэннейРадзіму.Бо хатаж,
можнасказаць,усямупачатак.

Як расказала старшая наву
коваясупрацоўніцамузеяСвят
лана Кажамяка, стваральніца
экспазіцыі, прызначана яна ў
першуючаргудлядзяцей.Таму
не абышлося й без маленькага
Дзядкахатнічка, які схаваўся
пасярод старадаўняга посуду.
Магчыма, не ўсе ведаюць,што
нашыпродкілічыліягокалісьці
духам хаты. Звычайна, бытава
ла павер’е, хатнічакжыве сабе
ўпадпеччыціўкаморыйвыла
зіць адтуль толькі ноччу альбо
наДзяды,кабпавячэрацьразам
згаспадараміхаты.Навыставе
“Мова хаты” дзеці могуць па
знаёміцца з беларускімі народ
ныміказкамі.Сяродіхі“Залатая
шарсцінка, срэбраная павуцін

ка”. Прадстаўлены й аўтарскія
казкізрасповедаміпрахату.Ся
род іх“Чортаўскарб” і “Кацёл
зкаменьчыкамі”УладзіміраКа
раткевіча, “Шчасце й Няшчас
це”УладзіміраЯгоўдзіка,“Чаму
Мешанемае хаты”НадзеіЯс
мінскайдыіншыя.Выстаўлены
кнігі пра школыхаты й хатняе
навучанне дзяцей у даўней
шых вёсках. Цікава пагартаць
падручнікпедагогайбагаслова
СяргеяПаўловіча “Пішы сама
дзейна. Развіццё навыку сама
стойнага пісьма. Пасобнік для
беларускае школы і самавукаў.
4.1:першыгоднавучання(пас
ляазбукі)”(Вільня,1929).Ёсцьі
падручнікграматыкізкалекцыі
палескага фалькларыста Аляк
сандраСержпутоўскага.

Рэчы, што напаўняюць пра
стору “хаты”, невыпадковыя:

куфэракстаяўранейудомепаэ
та Пятра Сеўрука зпад Гродна.
Бажніцайручнікналежалісям’і
МаксімаГарэцкага.Многіяматэ
рыялы—зуласныхфондаўМузея
гісторыі літаратуры: з калекцый
“Кераміка й шкло”, “Этнагра
фія”, “Ткацтва”, “Рэчыпобыту”.
НекаторыязіхпрадаставіўБела
рускідзяржаўнымузейнароднай
архітэктурыйпобыту.

Выстава папулярызуе такса
майэтнаграфічнуюнашуспад
чыну.На ёйможнаўбачыць эт
награфічныяматэрыялысазбору
Беларускага народнага фальк
лорнагаансамбля“Вербіца”.

Ажыццявіць такі цікавы
праектмузейшчыкамдапамаглі
навуковыяпрацызагадчыкака
федрытэорыійгісторыідызай
ну Беларускай дзяржакадэміі
мастацтваўЯкаваЛенсу,літара

туразнаўцы Таццяны Шамякі
най,фалькларыстаЯнкіКрука.

Сёлета — 110я ўгодкі па
эткіЛарысыГеніюш.Скразной
тэмай ва ўсёй творчасці Лары
сыАнтонаўныбылатэмаРадзі
мы.Яевершы,паэмыпоўняцца
спрадвечнымі вобразамі й ма
тывамі, сугучнымі народнаму
светаўспрыманню. Радкі з вер
шапаэткі“Маямова”йнатхнілі
аўтараўнастварэннеэкспазіцыі
“Мова хаты”. Тэксты многіх
вершаўпаэткінапаўняюцьпра
сторуэкспазіцыі.

Выстава прадоўжыцца да
30 верасня, будзе даступнай і

віртуальнымнаведнікамнасай
цемузея:http://bellіtmuseum.by.

Вось некаторыя цікавыя
факты пра хату ад супрацоўні
каўМузеялітаратуры.


Ранейбудаўніцтвахатыпа

чыналі ўвесну толькі пасля

Дабравешчання (6 красавіка).
З даўніх часоў месца для но
вае хаты выбіралі наступным
чынам.Занекалькідзёндабу
даўніцтва кідалі на зямлюду
бовуюкарузлесуіпрыкладна
начацвёртыдзеньпадымаліяе
йглядзелі,штопакажаццапад
карой.Калітамзнаходзілічар
вякоў ці чорных мурашак, то
лічылі, што такое месца най
больш спрыяльнае для будаў
ніцтва. Калі ж пад карой за
водзіліся павукі ці звычайныя
мураўі, тохатуў такіммесцы
небудавалі.


Зтойжамэтай—удалавы

брацьмесцападхату—гадалій
нахлебе.Кідаліззапазухітры
невялічкіякруглыябоханыхле
байглядзелі,якяныўпадуцьна
зямлю.Каліхлебляжаўверхам,
скарынкайданеба,тобудаўніц
твапачыналі,каліждазямлі—
вызначаліноваемесца.


Не ставілі хату там, дзе ра

нейпраходзіладарогацістаяла
лазня.Людзіверылі,штоўтакіх
месцахводзіццанячыстаясіла.

ГаннаЛагун

Інтэр'ер сялянскай хаты ў Акінчыцах,  
дзе нарадзіўся Якуб Колас

Хатнічак — добры дух хаты

Пры “Нявесціным камені”


