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Святло“Полымяміру”прай
шло па ўсёй Беларусі, гарэла
ў Купальскую пару ў чары На
цыянальнага Алімпійскага ста
дыёна “Дынама”— і не знікла

бясследна.Мыж ведаем: пасля
правядзенняспаборніцтваўтако
гаўзроўнюдзятвамасаваідзеў
спартсекцыі:тампачатакшляхоў
наалімпійскіяп’едэсталы.

Помніцца, і мне перамогі
мроілася,каліўтрыгадыбацькі
аддалі мяне на мастацкую гім
настыку. Пэўна, мамін досвед
імі рухаў, і дарэчы ў жыцці ёй
прыйшоўся. Гадоў шэсць я бы
ла ў дзіцячым спорце. Згадваю
часаматмасферу спартзалы з яе
велізарнымзялёнымдываном,на
якім увесь час бегаліразміналі
сярасцягваліся ў шпагат “мас
тачкі”. Гэта быў асобны сусвет,
асобная вялікая сям’я. Там свае
правілы,нават,сказалаб,“законы
гравітацыі”.Чымдалей крочыш
па зялёным дыване, тым больш
адчуваеш: тваё звычайнае жыц
цёзасталосязавокнамі,яноцябе
ўжонекранае.Глядзішнаруха
выхдзяўчынак,іўнутрыякнейкі
маторчыкзаводзіцца.Ёндапама
гаемнетаксамаперамагацьстом
ленасць,ляноту.Падштурхоўвае:
яшчэ, ну яшчэ трошкі, ну яшчэ
разік… Каб штораз вышэй ці
даўжэй,адіншых—неадстаць,
алепшіперагнаць.

Згадваючы трэніроўкі, пер
шыя крокі ў спорце, магу сабе
ўявіць, колькі адрэналінукіпіць
умаладойкрыві,колькіэмоцый
перапаўняетых,хтовыступаена
такіх,якуМінску,міжнародных
спаборніцтвах! Там кожны —
адзінсупрацьусіх (некажупра

камандныя віды). І ў той жа
час—такіжсамы,яксотні ін
шых,штожывуцьвялікімжадан
нем:перамагчысябе,абставіны,
супернікаў.

Як ра ней бы ло — не бу дзе
Купальская пара, у якую

Мінск,усякраінажылідругімі
Еўрапейскімі гульнямі (з 21 па
30 чэрвеня), неяк змяніла маю
самасвядомасць.Якзабыцьвы
сокі напал эмоцый, агонь ба
рацьбы, а таксама атмасферу
паўсюднай святочнасці, доб
разычлівасці? Але ж не толь
кі гэта…Мне ўдалося адчуць,
як можна пераўзыходзіць сябе
звычайную. Як кажуць у такіх
выпадках:такойужонебуду,як
раней.І,пэўнаж,падобныяпа
чуцціперажываюнетолькія—
усе,хтодакрануўсядаСвята,да
Агнюсамаўдасканалення.

Напярэдадні Гульняў я бра
ла інтэрв’ю ў ВасілісыМарза
люк. Яна— шматразовы пры
зёр чэмпіянатаў свету, Еўропы
павольнайбарацьбе.Чэмпіёнка
Еўрапейскіх гульняў 2015га, а
цяпері2019года.Гутарылімыў
залебарацьбыРэспубліканскага
цэнтраалімпійскайпадрыхтоўкі
“Стайкі”,умінскімпрыгарадзе.
➔ Стар.8

Дзяў чын каю ўбі ра ла яна ў ся бе 
ча роў ныя гу кі, ко ле ры й па хі 
за ход не бе ла рус кай, лі тоў скай ды 
поль скай куль тур — бо на ра дзі ла ся 
ў Ашмя нах, на Гро дзен шчы не. А як 
пісь мен ні ца рэа лі зуе свой та лент 
на ўкра ін скай Чар ні гаў шчы не.

Лілія БандарэвічЧарненка выбра
лаўжыцціўследзабацькаміпрацуна
стаўніцы:у1974мзакончылаГродзенскі
дзяржаўныпедінстытутімяЯнкіКупалы,
факультэтфілалогіі (рускаямова і літа
ратура). З гадамі стала пісьменніцай, а
20 гадоўтамувыйшлаяепершаякніга.
Мы яшчэ ведаем нашу душэўную зям
лячкуйпасупрацыўбеларускайсупол
цы. Напярэдадні юбілею, які адзначала

спадарыняЛіліяўчэрвені(саманазывае
ягомесяцаммацыёліЛюбові),мышчы
рагутарылізёй“зажыццё”.

— Спа да ры ня  Лі лія,  што  для  вас 
юбі лей? Мо жа, на го да пад вес ці вы ні кі 
пэў на га эта пу жыц ця?..

—Штовы,ніякіхвынікаў,боўсёлеп
шае,лічу,яшчэўмяненаперадзе.Атрым
ліваюасалодуаджыцця,радуюсясонцуй
дажджам.ДумаюпралетнююпаездкуўБе
ларусь,прамаму,якаячакаемянеўГомелі,
беларускіхсяброў…Умянешматпланаў,
цікавыхідэй.Заканчваютворчыяпраекты,
распачатыя раней, прыступаю да новых.
Нядаўна,дарэчы,купілашыкоўнуюсукен
куўстылібоха,учорапабывалазсябрамі
навялікімэтнаграфічнымкірмашы…(Він
шуем! Цудоўны выбар, спадарыня Лілія!
Бо, якпадказвае інтэрнэт, “стыльбоха—
гэтаабсалютнаясвабодаўвыбарыадзення
й аксесуараў, алеж таксама гэта кірунак,
дляякогавельміважна,кабчалавексаммог
адчувацьграньпаміжяркім,смелымвоб
разамібезгустоўшчынай.Гэтаадсутнасць
моды—алеўтойжачасітонкаепачуццё
стылю.Гэта хутчэй не стыль, а цэлы лад

жыцця”.—Рэд.).Такштожыццёпрадаў
жаецца,іяно—выдатнае!Мойузростмае
сваенеацэнныяскарбы:ямаюсям’ю,сына,
дзвюхцудоўныхунучак,аяшчэ—літара
турную творчасць, прафесію журналіст
кі…Усёвыдатна!Яшчаслівая,штонара
дзіласяўчэрвені—боўгэтычаспачынае
квітнець мацыёла: магічная кветка майго
дзяцінства. (У некаторых месцах Белару
сігэтыядухмяныякветкіяшчэназываюць
ляўкоі.—Рэд.)Івыжведаеце:жанчынася
родлета—нетоештоўзімку:янарасцвітае
йпрыгажэе, а ўКупальскуюпаруй зача
роўвае…Длямянечэрвень—месяцновых
Надзей іЛюбові.Анямажнічогабольш
важнагаўгэтымжыццізаЛюбоў.

— І гэ тая важ ная тэ ма, па да ец ца мне, 
пра ці нае  ўсю  ва шую  твор часць.  Праў
да, прак тыч на па роў ну паэ зіі ды про зы 
ў 15ці ва шых вы да дзе ных кні гах. Гэ та 
для ней кай ду шэў най раў на ва гі?

—Хтосьці з вялікіх сказаў:першым
паэтамбыўтой,хтопараўнаўжанчынуз
кветкай,апразаікам—хтопараўнаўжан
чыну…зіншайжанчынай.Мнежцікава
шукацьсябеўрозныхжанрах.Паэзіяй

проза—нібысёстры,хоцьукожнайсвае
законы,эстэтыка,сакрэты.ГасподзьБог
адарыўмяне галоўнайузнагародай:чы
тачом.Пісацьдляяго—вялікаешчасце
йасалода.Часамтакізнаёмынампахбэ
зу,зарыфмаваныўпаэтычныярадкі,ней
кіжэстцісловалірычнайгераінівершаў
нагадваюцьчалавекудзіўнуюгісторыюз
ягоўласнагалёсу,ігэтанадзвычайна.Рух
водару, святла здушыў іншуюдушу…
➔ Стар.6
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Вітаем 
форум 

рэгіёнаў! 
Шля ха мі з Цю ме ні  

да Брэс та
Стар.  5

Він шу ем!

но вая зо рач ка 
Ксе нія Га лец кая

Беларуская спявачка 
за ва я ва ла Гран-пры  
на прэ стыж ным  
дзі ця чым кон кур се

Тв о р ч ы
форум —
адзін са
зна ка вых
брэндаў,па

якімведаюцьБеларусьусвеце.
“Славянскі базар у Віцебску”
стаўсвятамдружбыіўзаемара
зумення,заявіўПрэзідэнтБела
русі на цырымоніі ўрачыстага
адкрыццяXXVІІІМіжнародна
гафестывалюмастацтваў.Сёле
таўфэсцеўдзельнічаюцьпрад
стаўнікібольшчым40краін.

На ўрачыстасці 11гадовая
Ксенія Галецкая, што завая
вала Гранпры Міжнароднага
дзіцячага музычнага конкурсу
“Віцебск2019”на“Славянскім
базары ў Віцебску”, атрымала
з рук Прэзідэнта спецыяльны
прыз “Ліра”. Ксенія Галецкая
родам з Гомеля, выхаванка
мінскагапрадзюсарскагацэнт
ра“Спамаш”.

Іван Іванаў

За во лю,  
за шчас це  

і до лю
  Стар. 2

Зноў  
на Дняп ры  
збі ра юц ца  

сяб ры
Стар. 4

Ма цы ё лы для спа да ры ні Лі ліі
ТАленТы з ДыЯспАры

Агонь той не зга сае
рэхА пАДзеі

Хоць дру гія Еў ра пей скія гуль ні за кон чы лі ся, але за ста юц ца вя лі кім 
свя там у на шай па мя ці і сэр цах

ЛіліяБандарэвіч-Чарненка

ВасілісаМарзалюк—пераможца!
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Дзень Вызвалення і Дзень Неза
лежнасціБеларусімысвяткуем3лі
пеня.Ведаем:увынікубліскучайБе
ларускайаперацыіпрыўзаемадзеянні
І і ІІІБеларускіхфрантоўіпрыпад
трымцыпартызан3ліпеня1944года
сталіца Беларусі была вызвалена ад
нямецкафашысцкіхзахопнікаў.Гэты
дзень і стаўсвятамвызваленняўсёй
краіны.

Пагадзіцеся, між сло
вамі вызваленне і неза
лежнасць ёсць сэнсавая
повязь. Спрадвечнае жа
данне беларусаў быць
гаспадарамінасваёйзям
лі, мець нацыянальную
дзяржаву часта выпра
боўваласянамоц.Колькі
ўсяго перацярпелі! Калі
ўдумаешся, то бліжэй да
сэрца ўспрымаеш прос
тыяйглыбокіярадкіУла
дзіміра Карызны — яны
гучаць у Дзяржаўным
гімне: “Разам з брата
мі дружна вякамі/ Мы
баранілі родны парог,/
Убітвахзаволю,бітвахза
долю/Свойздабывалісцягперамог”.І
быломагутна,калідзясяткітысячлю
дзейлястэлы“Мінск—горадгерой”
спявалігімнпознімвечарампаслява
еннага параду, масавай тэатралізава
найдзеі“Беларусьгераічная”!Утым
вібраваламоцусенароднагаяднання.

Юбілей Вызвалення беларусы
святкуюць годна, і святочныя імпрэ
зы — прадаўжаюцца, “вызваленчай
хваляй”рухаюццазМінсканазахад,
да Брэста: шляхамі Перамогі. Мы
аддаём даніну павагі подзвігу ветэ
ранаў, схіляем галовы ў памяць пра
тых,хтозагінуў,вызваляючысветад
нацызму. Выступаючы на ваенным
парадзе ў гонар Дня незалежнасці,
ПрэзідэнтБеларусіпацвердзіў:наша
дзяржавамаенамервыкарыстоўваць
усерэзервыдляаднаўленняспакоюў
рэгіёне.Нагадаў,штопамяцьпратых,
хто змагаўся ў гады вайны,— гэта
частканацыянальнайсамасвядомасці
беларусаў.“Мымоцныяўцяжкасцях.
Менавітаўвыпрабаванняхнайбольш
яркапраяўляеццадухоўнаясілабела
русаў — сплаў мужнасці, смеласці,
імкнення да справядлівасці й гатоў
насціаддацьжыццё,аленестацьна
калені,нескарыцца”,—заявіўАляк
сандрЛукашэнка.

Паўсёйкраінеўскладаюццаквет
кі,вянкідапомнікаў,абеліскаў,людна
ўмесцахмасавыхпахаванняўахвяраў
вайны, на мемарыялах.Праводзяцца
памятнасвяточныяімпрэзы,ушаноў
ваюццаветэраны.Маштабнаяўсена
родныяакцыя“Беларусьпамятае!”—
прадаўжаецца.

Іззамежжамытаксамаатрымлі
ваем віншаванні ад землякоў.А так
самавесткіпратое,штойпазаБаць
каўшчынайбеларусыадзначалісвята.
У прыватнасці, падобныя імпрэзы
прайшлі дзякуючы актывістам ды
яспарыў Іркуцкайвобласці (пра тое
рыхтуем тэкст), у эстонскай Нарве
(матэрыял у гэтым нумары). “Дзень
НезалежнасціБеларусі—гэтасімвал
нашага адзінства, і дзе б ніжылі—
адчуваемсябеўгэтыясвяточныядні
разам з Бацькаўшчынай,— напісала
ў рэдакцыю зВолгі ЛюдмілаДзёмі
на, ураджэнка Бабруйска, кіраўніца
Беларускай нацыянальнакультурнай
аўтаноміі “Нёман” гарадской акругі
Тальяці.—Важна зберагаць пераем
насцьпакаленняў,паважацьтрадыцыі

папярэднікаў—бо яныждапамага
юцьнам зберагчы,прымножыцьусё
добрае й каштоўнае, што назбіралі,
заваяваліўзмаганняхзворагамі,аба
раняючыйвызваляючыроднуюзям
люнашыбацькі,дзяды,прадзеды”.

Спадарыня Людміла віншуе ўсіх
беларусаў, чытачоў “Голасу Радзі
мы” з Днём Вызвалення, з Днём

Незалежнасці. Жадае міру, шчасця,
здароўя,дабрабыту,поспехаўуспра
вахна карысцьБацькаўшчыны. Рас
казвае, што 2 ліпеня ў тальяцінскім
філіяле Самарскага Дома дружбы
народаў беларуская суполка правя
ла імпрэзу “Помні іх імёны”. “Яна
прысвячалася 75годдзю вызвалення
Беларусі ад нямецкафашысцкіх за
хопнікаў,—удакладняе.—Паказалі
дакументальныфільмправызваленне
Беларусіўваенныягады,відэафільм
пра яе цяперашняежыццё.Апотым
выступілінародныансамбльбеларус
кайпесні“Купалінка”,харэаграфічны
ансамбль“Танцмейстер Бегония ” і
АленаАгібалава—выкладчыцаДзі
цячайшколымастацтваўімяМ.Бала
кірава”.Насвятабеларусы запраша
лі ветэранаў.Сярод іх быліАляксей
Іванавіч Рыбакоў (у мінулым вязень
Асвенцыма) і Генадзь Цімафеевіч
Шаўрын(увайнувязеньканцлагера,

што стварылі захопнікі на чыгунач
найстанцыі“Лясная”падБаранавіча
мі).Янывіншавалітальяцінскібела
русаў,усіхузалезДнёмВызвалення
Беларусі,ДнёмНезалежнасці.Цёпла
ўспаміналігаварылі пра Беларусь і
беларусаў. Працавала выстава кніг,
альбомаў, іншых друкаваных выдан
няўпраБеларусь.Аканцэртпрайшоў
на адным дыханні: “Дзецігледачы
пад вясёлыя беларускія песні танца
валі,адарослыянампадпявалі”.Мас
тацкапатрыятычныпраект“Помнііх
імёны” прадоўжыцца да канца года.
Імпрэзы яшчэ пройдуць восенню ў
Культурнымцэнтры“Автоград”,у9й
школеі48йгімназіігорада.

Яшчэ Людміла Дзёміна згадала
ў допісе, што яе бабуля Кацярына
Салановіч у вайну дапамагала пар
тызанам. А на здымках бачна, што
народны ансамбль беларускай песні
“Купалінка” на гэты раз выступаў у
новыхкасцюмах.“Ікасцюмыновыя,
шыкоўныя,іпеснюмаеартысткіно
вую спявалі: “Родная старонка”,—

удакладніла зямлячка.—
Я спявала “Два сыны”.
Касцюмышылімайстры
хіўМінску—пазамове
Мінкультуры й Рэспуб
ліканскага цэнтра нацы
янальных культур. Гэта
ручная праца!”. За тое,
што цяпер гурт “нібы з
карцінкі”, кіраўніца су
полкі ўдзячна кіраўні
цы РЦНК Вользе Анто
ненцы й супрацоўніцы
ЦэнтраВалянцінеГрыш
кевіч, Міністру культу
ры Юрыю Бондару ды
ВасілюЧэрніку(дарадцу
Пасла Беларусі ў Расіі).
ВасільМечыслававічсам
вёз касцюмы зМінска ў

Маскву,іхпотымпераслаліўТалья
ці.Важнаезвяноўтымланцужку—і
кіраўнікаддзяленнябеларускагаПа
сольства ўУфеПётр Іванавіч Балт
руковічу.“Мыўвеснубудземпацвяр
джацьзванне“Народнысамадзейны
калектыў”, і важнамецьдобры сцэ
нічны выгляд,— удакладніла Люд
міла.— Калі ўпершыню абаранялі
званне, то я ўжо была ў такім кас
цюме:ягонампадарыліў2015годзе
ЛеанідГуляказАляксандрамСасно
вічам. (Упаўнаважаны па справах
рэлігій інацыянальнасцяўдыкіраў
нік аднаго з аддзелаў апаратаУпаў
наважанага. — Рэд.) Верым, што
званне—пацвердзім!”

Я б не засяроджваў на тых кас
цюмах увагі, ды, аказваецца, 13 жа
ночых строяў і кашулювышыванку
дляхлопцаўТальяцізБацькаўшчы
ны даслалі на пачатку чэрвеня. Бе
ларусь зрабіла падарунак артыстам

суполкі “Нёман” напярэдадні свята!
Ікасцюмы—запатрабаваныя.Сказаў
бы:працуюцьнастаноўчыіміджкра
іны. Людміла напісала, што марыць
у2020мзгуртомпрыехацьуМінск,
паўдзельнічаць у чарговым Фэсце
мастацтваў беларусаў свету. І ўжо
рыхтуецца новы рэпертуар. А сама
яна сэрцам—наБацькаўшчыне.Як
глядзела відэатрансляцыі з Купалля,
фэсту “Александрыя запрашае сяб
роў”,тозгадвала,якіяе“Купалінка”
там гасцявала. Тоеж і з бабруйскім
фэстам “Вянок дружбы”: “Ну прос
тасэрцамаёспяваеадзахаплення:як
усёпрыгожайгодна!”.

Іван Ждановіч
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За во лю, за шчас це і до лю
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мі ну лае не зда дзе на ў ар хіў
Напярэдадні Дня Вызвалення ў Мінску быў

прэзентаваныінтэрнэтпартал“ПартызаныБела
русі”, а таксама публічна запушчана агульнада
ступнаябазададзеныхпрапартызанаўіпадполь
шчыкаў,якіядзейнічалінатэрыторыіБеларусіў
часВялікайАйчыннайвайны.Распрацоўшчыка
міпраектавыступіліВыдавецкідом“Беларусьсе
годня”дыНацыянальныархіўБеларусі.

Цяпер на сайце partіzany.by можна знайсці
каштоўныязвесткі.Напарталезмешчаныархіў
ныя дакументы— асабістыя справы беларускіх
партызанГерояўСавецкагаСаюза, біяграфіі ле
гендарных камбрыгаў, артыкулы пра гісторыю
партызанскагаруху.Памерызапаўненнянапар
талевыбудуеццаструктурапартызанскіхзлучэн
няў,маштабнайантыфашысцкайбарацьбыўкож
нымрэгіёнеБеларусі.Намомантзапускупраекта
адсканаванабольшза70тыс.узнагародныхліс
тоўіспісаўузнагароджаных,створанабольшза
35 тыс. інтэрактыўных картак партызан. Праца
пасканаванні,апрацоўцыдакументаўпрадаўжа
ецца.

Запусціўшыпашыраныпошук,можнапаасоб
ныхзвестках(годімесцанараджэння,узнагаро
ды, прыналежнасць да партызанскіх злучэнняў)
знайсціўдзельнікапартызанскагаруху, адкрыць
яго інтэрактыўную картку. Так што цяпер мы
большзможамдаведаццапратое,штоз’яўляецца
важнаючасткайгісторыіБацькаўшчыны.

мА зы на “шаў ко вым шля ху”
Вельмі напружанай была барацьба экіпажаў

грузавікоў на ралірэйдзе “Шаўковышлях”, які

праходзіцьз6па16ліпеняпатэрыторыяхРасіі,
КітаяйМанголіі.Пілот“МАЗСПОРТаўта”Сяр
гейВязовічпэўнычаслідзіраваў,атрымаўпера
могуйнашостымэтапералірэйду:капотныМАЗ
падягокіраваннемпраехаўбольшза400кмза4
гадзіны23мінуты.Іўгенеральнайкласіфікацыі
беларусы захоўвалі першынствопасля сямі эта
паў.Аднак на 8м,што праходзіў на тэрыторыі
Кітая, аўтамабіль беларускага пілота перавяр
нуўся.СМІаператыўнапаведамілі:машыназмаг
лаўстацьнаколы,праехалатрохідыспынілася.
Экіпаж— цэлы, аднак, абследаваўшы грузавік,
камандавярнуласяна імупунктстарту.Пазней
стала вядома, штоМАЗ Сяргея Вязовіча завяр
шыўбарацьбуўралі.

Маршрутусягоралірэйдускладаекаля5000
кіламетраў: гэта хуткасныя ўчасткі ваУсходняй
Сібіры,мангольскіястэпы,кітайскіяраўніныды
пясчаныя адрэзкі з выдмамідзюнамі ў пустыні
Гобі.

Фар бы “Куш лян ска га фэс ту”
УМузеісядзібеФранцішкаБагушэвіча“Куш

ляны”прайшоўфэст,якіладзілі29чэрвеняДзяр
жаўны музей гісторыі беларускай літаратуры
сумесна са Смаргонскім райвыканкамам. Куш
ляны— жывапісная мясціна, што на сумежжы
Ашмянскага й Смаргонскага раёнаў, родны кут
пісьменнікаФранцішкаБагушэвіча.Дляўдзель
нікаў святаладзіліся займальныяквэсты, забаў
ляльныязаняткідлядзяцейідарослых,майстар
класы па лінаграфіі, беларускіх танцах, вырабе
выцінанак і лялек. Запускалі паветраных змеяў,
на “Дударскім батле” ігралі беларускія дудары,
выступаліфальклорныягуртыСмаргонскагара
ёнаймузычныязМінска.

ЭкскурсіюпаМузеісядзібеФранцішкаБагу
шэвічаправодзіўзахавальніксядзібыАлесьЖа
мойцін. Працавалі рамесніцкія рады, “Палявая
кухня”.

БеларускіякамандызіхМАЗамі

Натрыбунеўчасваеннагапарада

Артысткіансамбля“Купалінка”цяперуновыхстроях
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Тэ ма тыч ны фес ты валь  
“на ша ра дзі ма —  
Бе ла русь”, які прай шоў у 
эс тон скім го ра дзе на рва, 
пры свя чаў ся 100-год дзю 
Бсср, Дню не за леж нас ці 
й 75 га да ві не Вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка- 
фа шысц кіх за хоп ні каў

Сёлетаўжыццінашайгіста
рычнайРадзімышматюбілеяў.І
кабадзначыцьгэтыядаты,пры
цягнуць да іх увагу ў горадзе
Нарве,дземыцяпержывём,ак
тывістыБеларускагатаварыства
“Сябры”правялі6ліпенятэма
тычны Фестываль беларускай
культуры“НашаРадзіма—Бе
ларусь!”.Імпрэзапрысвячалася
100годдзюБССР,Днюнезалеж
насціБеларусій75гадавінеВы
зваленняБеларусі.Усёадбыло
сянайлепшымчынамдзякуючы
фінпадтрымцыАмбасадыБела
русіўЭстоніі.Дляфэстумывы
браліПалацкультуры“Ругодив”
горадаНарвы.Уфаеэкспанава
лася вялікая выстава фатагра
фій, на якіх адлюстравана мі
нулае іцяперашнідзеньнашай
Бацькаўшчыны. Калі праходзіў
наш фэст, Амбасадар Белару
сі ў Эстоніі Вячаслаў Качанаў
уручыў ветэранунарвіцяціну
В.А.Карзанаву,якіўдзельнічаў
увызваленніМінска,юбілейны

медаль “75 гадоў вызвалення
Беларусіаднямецкафашысцкіх
захопнікаў”.

Беларусаў Эстоніі прад
стаўлялі на фэсце ансамбль
беларускайпеснінарвскагата
варыства“Сябры”ітворчыка
лектыў беларускага таварыст
ва “Спадкі” з горада Тарту. А
своеасаблівым моцным ды
прыгожым звяном фэсту стаў

народны ансамбльпесні “Плі
са”—гэтанашыясябрызКаст
рычніцкагаСДКСмалявіцкага
раёна.Дарэчы,самабытныгурт
за цудоўныя аранжыроўкі пе
сень, высокае выканальніцкае
майстэрстважыхарыСмалявіч
і раёна з гонарам называюць:
нашы другія “Песняры”!Доў
гімі,шчырыміапладысментамі
ўшанавалі нарвіцяне таленаві

тых, харызматычных гасцей
артыстаў. А песня “Зорачка”
(яе спяваў саліст Алег Сёмін)
яшчэ ўпрыгожылася танцамі
КрысціныйПіліпазансамбля
бальнагатанца“Фламинго”ПК
“Ругодив” ды асабліва ўразіла
гледачоў—якія,дарэчы,нават
стаяліўпраходах.

7 ліпеня ансамбль “Плі
са” разам з нарвскімі “Сяб

рамі” выступілі ў Тар
ту — у парку “ULEJOE” на
святочнайКупальскайімпрэзе,
якую ладзіла беларускае тава
рыства “Спадкі”. Без апарату
ры, толькі з гітарай і баянам
артысты пакарылі гледачоў,
якіясабралісяўпарку.

Фестывальнаш—гэта за
ключны этап праекта, які па
чаўся раней. З 30 чэрвеня па
4ліпенянарвскія“Сябры”ар
ганізавалі чарговую паездку
групы жыхароў Нарвы ў го
радгеройМінск:насвяты.Па
дарозе мы наведалі Мемары
яльныкомплекс“Шунеўка”ў
Докшыцкім раёне Віцебшчы
ны:там22мая1943годакарні
кі спалілі мясцовых жыхароў.
ВёскаШунеўкапаслявайныне
адрадзілася.УМемарыяльным
комплексе“Трасцянец”госціз
Нарвы ўсклалі кветкі да пом
ніка “Брама памяці”. 3 ліпеня
нарвскаятурыстыпабываліна
ваенным парадзе, які закон
чыўся велічным спяваннем
Дзяржаўнага гімна і гранды
ёзным салютам. За тры дні ў
МінскутурыстызНарвышмат
чагопабачылі.

Люд мі ла Ан нус,
Вік тар Бай ка чоў,

Нарвскаебеларускае
таварыства“Сябры”

кола дзён

Колеры сВЯТА

Раў на праў ны дыя лог

Веч на жы ві, у сон цы квіт ней!

ІванІванаў

Збірацца на Бацькаўшчыне
для лідараў беларускіх суполак
замежжа—даўняятрадыцыя.А
фармат Кансультатыўнага саве
тапрыМЗСБеларусіпасправах
беларусаў замежжа дае магчы
масцьпрыехацьісупляменнікам
здаля.УспісеўдзельнікаўКСз
замежжасёлета—лідары,прад
стаўнікі беларускай дыспары з
Арменіі,Германіі,Ізраіля,Іспаніі
дыІталіі,атаксамаказахстанска
га Паўладара, кыргызкага Біш
кека.Яшчэ—зРыгі, літоўскай
Клайпеды, польскага Беластока
й прыднястроўскага Ціраспаля.
І суполкі зМасквы,Смаленска,
Петразаводска былі прадстаў
лены, а таксамаКіеў,французкі
горадФантанэаРоз,швейцарскі
БерндыэстонскаяНарва.

Гэткая ж амаль колькасць
удзельнікаў КС і з беларуска
га боку — як меседж, аргані
зацыйны пасыл на раўнапраў
ны дыялог. Усяго за круглым
сталом сабраліся 37 чалавек.
Запрошаны былі на пасяджэн
не прадстаўнікі дзяржустаноў
Беларусі, хто ў сваёй працы
непасрэдным чынам судакра
наецца з беларусамі замежжа,
дэпутаты Нацыянальнага схо
ду,прадстаўнікіАдміністрацыі
Прэзідэнта, грамадскіх аб’яд
нанняў,СМІ.Мерапрыемстваў
Круглай зале Міністэрстве за
межныхспраўБеларусіадкрыў
МіністрУладзімірМакей, у ім
паўдзельнічаў іМіністр інфар
мацыіАляксандрКарлюкевіч.

Удзельнікі Савета падвялі
вынікіработызагод,намецілі
новыя сферы сумеснай дзей
насці,штопаспрыяеўмацаван
нюсувязяўпаміждыяспарайі
беларускайдзяржавай.Усваім
выступленні Уладзімір Макей
адзначыў: культурнагумані
тарная супраца з дыяспарай
асабліва паспяхова развівала
ся ў апошнія гады. Цяпер на
такім грунце варта ўмацоў
ваць іншых напрамкі ўзаема
дзеяння— у галіне адукацыі,
навукі, турызму, больш пад
трымліваць моладзь. Міністр
падкрэсліўкаштоўнасцьунёс
кудыяспарыўпрацэсвяртання
наБацькаўшчынуспадчыныяе
знакамітых сыноў і дачок —

агэтажпрацуенаўмацаванне
нашайнацыянальнайідэнтыч
насці.

Уладзімір Макей выказаў
удзячнасць прадстаўнікам ды

яспарыўГерманіі,Ізраілі,Кыр
гызстане, Літве, Латвіі, Мал
дове,Польшчы,Расіі,Чэхіі ды
іншых краінах замежжа за іх
актыўнае прасоўванне экана
мічных інтарэсаў Беларусі за
мяжой.Заплённуюработу,скі
раваную на пашырэнне бела
рускайкультуры,значныўнёсак
ва ўмацаванне іміджу нашай
краіны Міністр узнагародзіў 8
замежных членаў КС юбілей
ным медалём “100 гадоў дып
ламатычнай службе Беларусі”.
УладзімірМакейвыказаўупэў
ненасць,штовысокаяўзнагаро
да будзе яшчэ большнатхняць
актывістаўдыяспарынановыя
добрыя справына карысцьна
шайРадзімы.

Праграма знаходжання за
межных сяброў КС у Беларусі
была насычанай. У прыват
насці, раней янынаведалі ўра
чыстую цырымонію закрыцця

ІІ Еўрапейскіх гульняў — тое
адбылося, калі меркаваць па
інфармацыіўсацсетках,дзяку
ючыпадтрымцыдырэкцыідру
гіхЕўрапейскіхгульняў,МЗСі
асабіста Максіма Дубянка, кі
раўніка таварыства “Радзіма”.
Наздымкахбачна:вельмімоц
ныя эмоцыі перапаўнялі ўсіх
ўдзельнікаўгэтайсапраўдыгіс
тарычнайпадзеі.Наведалісяб
рыКСіДзяржаўнымузейгісто
рыібеларускайлітаратуры,дзе
якраз 1 ліпеня адкрывалася лі
таратурнадакументальная экс
пазіцыя “У сэрцы з Радзімай”.
Янацалкампрысвечаналітара
турнай спадчыне беларускага
замежжа. Музеем цяпер, нага
даем, кіруе вядомы ў беларус
кіх асяродках замежжа Міхаіл
Рыбакоў: ён раней шмат пра
цаваў з актывістамі дыяспары,
узначальваў Культурны цэнтр
БеларусіўПольшчы.Нашага
зетаўжорасказвала,штоцяпер
музей рэалізуе цікавы праект
“Збіраем гісторыю беларускай
літаратуры разам”. Экспазі
цыя ж дэманструе перыядыч
ныдрукбеларускагазамежжаў
ХХ стагоддзі— прадстаўлены
літаратурнаграмадскія, гума

рыстычныя, студэнцкія, цар
коўнарэлігійныя газеты й ча
сопісы, паштоўкі. Выстаўлены
кніжныя выданні па гісторыі
стварэння беларускіх дыяспар,
творы сучасных пісьменнікаў
і паэтаў беларускага замежжа.
Прадстаўленыарганізацыі,што
каардынуюць і падтрымліва
юцькультурнуюй грамадскую
дзейнасць беларусаў у замеж
жы.УчасесустрэчыўМузеілі
таратурыпрайшлазацікаўленая
размоваабсупрацыпастварэн
ні экспазіцыі, прысвечанай лі
таратурнайспадчынебеларусаў
замежжа.

Незабыўныяўражанніатры
малі сябрыКС,каліў адпавед
насціздзелавойпраграмайСаве
танаведаліўЖодзінезнакамітае
вытворчаеаб’яднанне“БЕЛАЗ”.
Яны таксама паўдзельнічалі ў
святочных імпрэзах з нагоды
75годдзя вызвалення Беларусі
аднямецкафашысцкіхзахопні
каў.Упрыватнасці,2ліпенясяб
ры Савета былі запрошаны на
святочныканцэрт“Вызваленне”
у Палац Рэспублікі — у гэтай
імпрэзе ўдзельнічаў, выступаў
наёйПрэзідэнтАляксандрЛу
кашэнка.

БлізКіЯ люДзі

У Мін ску 2 лі пе ня прай шло чар го вае што га до вае, пя тае па лі ку па ся джэн не 
Кан суль та тыў на га са ве та пры МЗС Бе ла ру сі па спра вах бе ла ру саў за меж жа

БеларусызамежжасустракалісяўсвяточнымМінску

УМузеігісторыібеларускайлітаратуры

Разамгурты“Пліса”,“Сябры”і“Спадкі”выконваюцьпесню“Мывамжадаем”
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у Ку паль скую па ру па  
сон цы — так ра бі лі на шы 
прод кі — 23 чэр ве ня  
Бе ла рус кае та ва рыст ва 
“Кры ні ца” ў лі тоў скім  
го ра дзе Клай пе дзе  
свят ка ва ла Ку пал ле 

Прыемна было мне атры
маць запрашэнне з суполкі
“Крыніца”, якойкіруеМікалай
Логвін, на Купальскае свята.
Паехалі зжонкайВольгай,ма
ёйКупалінкай. З намі яшчэ—
Жанна Раманоўская, дырэк
тарка Даўгаўпілскага Цэнтра

беларускай культуры, ды наш
гурт “Пралескі” пад кіраўніц
твам Анастасі Лукашонак: ён
вельмі ўпрыгожыў сваім яск
равымвыступленнемсвяточны
канцэрт.

Купальцаў віталі дарад
ца Амбасады Беларусі ў Літве
ІрынаЗубко,супрацоўніцаРэс
публіканскага цэнтра нацыя
нальныхкультур(Мінск)Алена
Госцева ды кіраўніца праектаў
Цэнтра нацыянальных культур
уКлайпедзеТаццянаКонанава.

Усвяцепаўдзельнічалібела
рускія вакальныя гурты зКлай
педы “Купалінка” й “Верасок”
(мастацкая кіраўніца іх — Ва

лянціна Снігур),
зЛіепаі—“Паў
лінка”(мастацкая
кіраўніца Жанна
Буйніцкая), вя
домы спявакса
ліст з Вісагінаса
Сяргей Шабада
лаў.Насвяточнай
імпрэзе я чытаў
свойверш“Дачка
лесніка”.

Прыемна было, што гучала
ў канцэрце й некалькі песень
намаесловы:“Дзічка”(выкон
ваў гурт “Паўлінка”) і “Касцёр
длядваіх”(СяргейШабадалаў).
Аўтармузыкіпесен—Альберт
Белусь. Яшчэ “Пралескі” спя
валі песнюРаймандаПаўлса й
ГунтараРача“Nekurnavtіklabі
ka majas” пабеларуску, у ма
ім перакладзе— назва гучыць
як“Нідзенямалепейякдома”.
СяргейШабадалаў спяваў і вя
домую рускую песню Алены
Васілёк“Галіна”пабеларускуў
маімвольнымперакладзе.

Завяршыўся канцэрт агуль
ным выкананнем песні на мае

словыймузыкуАляксандраРу
дзя“Беларускідом”:цяпергэта
гімнСаюзабеларусаўЛітвы.

І доўга яшчэпадпрыгожыя
песнімелодыі кружыліся кара
годываколвысокагаКупальска
гавогнішча.

Дзякуйвамзацудоўнаесвя
та,хлебасольныябеларусыЛіт
вы!Дановыхсустрэч!

Ста ні слаў Ва лодзь ка,
г.Даўгаўпілс

Святло традыцый

Ку пал ле ў Клайпедзе

у вы да вец тве “Бе ла русь” вый шаў 
аль бом-ка та лог, які прэ зен туе  
мас тац кія тво ры з ка лек цыі  
Дзяр жаў на га лі та ра тур на га  
му зея Ян кі Ку па лы

Гэтыятворыз’яўлялісянасвет,руплі
вазбіралісянапрацягуамальстагоддзя.І
наватсамыпершыпраглядтакогазбору
гледача ўражвае. Найпершая заслуга ў
нараджэнніальбома“ЯнкаКупала.Яад
плаціўнароду,чыммоцмаямагла”нале
жыцьКупалаўскамумузею.Аўтар ідэі,
навуковыкіраўнікпраекта—дырэктар
каскарбніцыкупалаўскайпамяціАлена
Ляшковіч. Укладальнікі выдання — як
сама яна, так іВ.Ціханавецкая,Н.Са
евіч.Альбомкаталогпабачыўсветпаза
казейпрыфінпадтрымцыМіністэрства
інфармацыіБеларусі.

Варта заўважыць: музейная калек
цыя — адзіны ў краіне найбольш поў
ны збор твораў выяўленчага мастацтва,
прысвечаныхасноўнымэтапамжыццяй
творчасціпаэта.Згаданыжальбомката
логзнаёміцьзтворамі,штоналежацьда
нацыянальнай школы выяўленчага мас
тацтва,ад20хгадоўмінулагастагоддзя
дасучаснасці.Падаюццацікавыязвесткі
збіяграфііПесняра,згісторыінапісання
некаторых твораў. Істотна дапаўняюць
альбомкаталог і біяграфічныя даведкі
прамастакоў.

Канешне ж, альбом патрабуе лака
нічнага,алеразамзтыміёмістаганаву
ковага, мастацтвазнаўчага каментарыю
да збору рэпрадукцый. З грунтоўным
уступным артыкулам, які характарызуе

прынцыпы стварэння музейнай калек
цыі,выступаемастацтвазнаўцаТаццяна
Бембель. У прыватнасці, яна заўважае,
што“мастацкаякалекцыядапамагаешу
кацьадказынапытанні,якіяйцяперза
стаюцца актуальнымі:што такое нацы
янальнаяшколавыяўленчагамастацтва;
ціз’яўляеццабеларускаяшколасапраў
дысамастойнай,анесумайуплываўіне
адгалінаваннемсуседзяўзусходу,захаду,
поўначыціпоўдня;цізмяняласяступень

яесамастойнасцінапрацягутагоперы
яду,штопрадстаўляекалекцыя—адна
раджэнняКупалыдасённяшніхдзён...”.

Сотніработ,прадстаўленыхувыданні,
пашыраюцьнашаўяўленнейпрабеларус
каемастацтва,іпрасамогаЯнкуКупалу.
Згадаем,штодругі класік,УладзімірКа
раткевіч,казаўпраПесняра:“Гэтычала
век усім створаным вярнуў народу год
насць,годнасцьзасваёмінулае,сілужыць
усённяшнім,мужнасць,кабглядзецьубу
дучыню...длянас,беларусаў,ёнадзінтакі.
Ён—Купала.Ігэтымусёсказана”.

Да нараджэння альбомакаталога
“Янка Купала. Я адплаціў народу, чым
моцмаямагла”спрычынілісяпарадамі,
крытычнымі заўвагамі старшыня Бела
рускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца,
супрацоўніцы Дзяржаўнага літаратур
нагамузеяЯнкіКупалыГалінаВарона
ва, Марына Плаўская, Інга Цераховіч,
а таксамаНаталля Гермацкая, Людміла
Скакун,ЛідзіяКамінская.Імузей,івы
давецтва“Беларусь”, іўсіх,камударагі
лёс беларускай літаратуры, можна па
віншаваць з адметнай падзеяй— ства
рэннемальбома,які,несумненна,будзе
запатрабаваны.

Анабудучынюхацеласябзвярнуць
увагу выдавецтва “Беларусь”, іншых
кнігавыдаўцоў, увогуле арганізатараў
кніжнай справы на тое, што падобнага
кшталтумастацкія альбомыпатрэбны і
ўдачыненнідаіншыхкласікаўбеларус
кайлітаратуры.Найпершвартабылоб,
падаеццамне,выдацькнігузрэпрадук
цыямі мастацкіх твораў, прысвечаных

ЯкубуКоласу.Івартабужозбіраць,фар
міравацьхацябкніжнаевыкладаннека
лекцыйжывапісных,скульптурных,гра
фічныхработ,мастацкіхфотапартрэтаў,
звязаных зжыццём і творчасцюВасіля
Быкава,УладзіміраКараткевіча,Рыгора
Барадуліна.

Кас тусь Ла дуць ка

спАДЧынА

Мас тац кія воб ра зы з Ку палаў ска га му зея

ДзмітрыйПолазаў.
ПартрэтЯнкіКупалы.1921г.

ЛеўіСяргейГумілеўскія.
ЯнкаКупала.2008г.

У чыстым кутку Магілёў
шчынымагутныДняпроўчар
говы раз у Купальскую пару
паяднаў майстроў і аматараў
народнага мастацтва з Бела
русі, Расіі ды Украіны, а сама
Александрыя стала месцам
сяброўскіх сустрэч і пляцоў
кай для народнай дыпламатыі.
Пратое6ліпенягаварыўПрэ
зідэнтБеларусіАляксандрЛу
кашэнка,выступаючынасвяце
“Александрыя збірае сяброў”.
Ён падкрэсліў, што фэсту у
Александрыіможастацьунёс
кам Беларусі ва ўмацаванне
дружбыпаміжнародамі:“Сёле

таданасдалучылісяпрадстаў
нікінашайсуседняйЛітвы,дзе
ў канцы чэрвеня адзначаюць
Янаў дзень. Спадзяюся, пры
езд літоўскіх гасцей пакладзе
пачатакновайтрадыцыі—за
прашацьна свята нашаепрад
стаўнікоў іншых краін, у якіх
ёсць сваё Купалле. Гэта стане
ўнёскам Беларусі ў захаванне
творчай разнастайнасці наро

даў планеты,
ум а ц а в а н н е
дружбы паміж народамі.
Папулярнасць фэсту ў Алек
сандрыі год ад года расце,
прыйшла пара ставіць перад
сабойвысокіязадачы”.

Свята“Александрыязбірае
сяброў”—сапраўдынароднае
па духу, яно дае магчымасць
праявіцьсябесотнямадораных
людзей. Іштогод яркіх тален
таў на гасцінны бераг Дняп
ра ў Купальскую пару пры
язджае ўсё больш. Прэзідэнт
заўважыў: на свяце “Купалле”
ў Александрыі прадстаўлена

далёка не ўсё,што ёсць у Бе
ларусі, алеёсцьсамаеяркае: і
рамёствы, і творчасць. “Нам
трэба паклапаціцца, каб што
годціто“Славянскібазар”,ці
тогэтыфэстнапаўняўсянечым
новым. Тады будзе дынаміка
росту.Мыпавіннызрабіцьусё,
каб гэтае Купальскае свята з
кожнымгодамбылоўсёярчэй
шыміярчэйшым”.

Беларускісцяг
наКупальскімсвяце

Выступаеансамбль“Пралескі”

Зноў на Дняп ры  
збі ра юц ца сяб ры

НадДняпромзвіваеццаКупальсківянок
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ня ўрымс лі вы 
Га на ро вы Ге не раль ны

Пашанцавала нам, белару
самЦюмені, на Ганаровага Ге
неральнага консула Уладзіміра
Шуглю, і Беларусі — таксама.
Як вядома, тавараабарот між
вобласцюйБеларуссю за гады
яго консульства няўхільна рас
це, як і колькасць беларускіх
ліфтаў,аўтобусаўурэгіёне,усё
больш прадуктовых беларускіх
крам.А9–14чэрвеняпаініцы
ятыве суполкі “Саюз — інтэ
грацыя брацкіх народаў”, якой
кіруе Уладзімір Фёдаравіч (ро
давыя карані яго з Карэліцкага
раёнаГродзеншчыны),прыпад
трымцыПасольства Беларусі ў
Маскве(знаміпрацаваўстарэй
шыдарадцаПасла,кіраўнікДзе
лавога культурнага комплексу
Пасольства Васіль Чэрнік) мы
былі ў Беларусі: каб наладзіць
кантактыіўсферытурызму.Гэ
та—адзінзновыхі,упэўнены
Уладзімір Шугля, перспектыў
ныхкірункаўягопрацы.

Дэлегацыя невялічкая: на
чальнікаддзелатурызмуйпра
соўвання дэпартамента спа
жывецкага рынку й турызму
Цюменьскай вобласці Аляксей
Пляханаў,дырэктартуркампаніі
“Кэттур”ВікторыяДзмітрыева,
памочнікконсула,намеснікды
рэктара холдынгавай кампаніі
ГД “Мангазея” АляксейШугля
дыя,прадстаўніцаНКА“Аўта
номіяБеларусь”.Япрапанавала
зладзіць міжнародны турмарш
рут“Дарогамісамаходаў:зБела
русіўЗаходнююСібір”.Праект,
дарэчы,выйграўмуніцыпальны
грант—інаягомызмагліажыц
цявіцьпаездку.Адзінзвынікаў
паездкі: прапанова беларускага
бокупадпісацьдамовуабсупра
цыў сферы турызмупаміж ад
паведнымі дэпартаментаміЦю
меньскайвобласцідыБеларусі.
ДатагожВікторыяДзмітрыева
іАляксейШуглязсынампабы
валітаксамаўБрэсце.

Да рэ чы. Па вяртанні дадо
мумыдаведаліся:наVІФоруме
рэгіёнаў Беларусі ды Расіі, які
пройдзехуткаўСанктПецярбур
зе,тэмайпленарнагапасяджэння
стануць“міжрэгіянальныясувязі
як аснова фарміравання адзінай
культурнайдыгуманітарнайпра
сторынародаўБеларусідыРасіі”.
Нааднойзсекцыйбудуцьразгля
даць “турызм як драйвер экана
мічнага й культурнага развіцця
рэгіёнаўБеларусі дыРасіі”.Так
штоЦюмень(іШугля…)ідуцьна
апярэджанне!Нафорумеплану
еццападпісацьпагадненніабсу
працыміжрэгіёнамідзвюхкраін,
камерцыйныя кантракты, іншыя
дакументыабпартнёрстве.

што мы ўба чы лі, 
чым за ха пі лі ся?

Беларусьцяперславіццасва
ёй сельгаспрадукцыяй: толькі ў
Цюменікаля20месцаў,дзепра
даюцца беларускія прадукты—
ад цукерак да каўбас і сыроў.
Якасць—высокая,смакі—на
туральныя.Такіяпрадуктыіўса
мойБеларусі.Намрасказаліпра
нацыянальную сетку магазінаў
“Радзівілаўскі”. А Радзівілы, як

вядома, гэта заможны род маг
натаў(якцяпералігархі…)часоў
Вялікага Княства Літоўскага —
старажытнай дзяржавы, у скла
дзеякойбылікалісьцібеларускія
землі. Родавы замак магнатаў,
іх рэзідэнцыю ўНясвіжы (Мін
ская вобласць) штогод наведва
юць сотні тысяч турыстаў. Сла
вяцца фірмовыя кандытарскія
крамы “Камунарка”, “Спартак”,
хлебабулачныя“Каравай”дыін
шыя.Школьнікі,дарэчы,любяць
удзельнічаць у майстаркласах
на мінскай фабрыцы “Камунар
ка”, дзе праходзяць дэгустацыі
без абмежаванняў. Запрашалі на
“салодкія”вытворчыятурыйцю
меньскіхдзяцей.Воналасуюцца!

Карысна прайшла сустрэ
ча са старшынёй Беларускай
асацыяцыі клубаў ЮНЭСКА
Дзмітрыем Субцельным. Ён
быўлетасьуЦюменінапрэзен
тацыі“маршрутупасамаходах”,
зацікавіўся праектам — такія
вандроўкі, мяркуе, дапамогуць
сябрам клубаў пры складан
ні сваіхрадаводаў.Аўлікукі
рункаўдзейнасці асацыяцыі—
працалінгвістычныхлагераўпа
паглыбленымвывучэнніанглій
скаймовы,міжнародныявалан
цёрскія атрады па аднаўленні
замкаў на тэрыторыі Беларусі.
“Вашыхлопцыйдзяўчатымо
гуцьпадавацьзаяўкіўгэтыяла
геры й атрады”,— прапанаваў
ДзмітрыЮр’евіч.Падабаронай
ЮНЭСКА цяпер і старадаўнія
абрады, нават адметныя стра
вы нацыянальных кухняў— у
Беларусі гэта знакамітыя дра
нікі, некаторыя гатункі хлеба.
Смачная ежа, кажуць, спрыяе

выпрацоўцы гармонаў шчасця,
гэта— частка культуры любо
ганарода.УБеларусівыпусцілі
“Кулінарнуюкарту”,ёсцьсайты
з беларускімі рэцэптамі: толькі
збульбытутгатуюцьсотніроз
ныхстраў!

Аг ра ся дзі бы: кам форт  
з на цы я наль ным ка ла ры там 

Мынаведалі тры аграсядзі
бы з рознай спецыфікай: “На
лібоцкія васількі”, “Свет пчол”
і “Хутар Дудара”. Вельмі ўра
жаныя ўбачаным! Экскурсію
правяла Валерыя Кліцунова,
старшыня праўлення аб’яднан
ня “Адпачынак у вёсцы”. Прэ
зідэнт Беларусі падтрымаў на
заканадаўчым узроўні развіццё
агратурызму.Вызваленыадпа
даткаў тыя, хто прымае гасцей
на сваёй тэрыторыі: бо такія

рупліўцы спрыяюць развіццю
вёскі, дзякуючы ім развіваецца
сельскаяінфраструктура.Гэтай
месцыадпачынкунапрыродзе,
іўвагаданародныхтрадыцый,
нацыянальнай ежы, абрадаў. А
яшчэ — зносіны з гаспадаром
сядзібы, яго сям’ёй, душэўныя
размовы за гарбатай (цічаркай
самагонкі, якая — брэнд краі
ны). Гасціннасць і ветлівасць,
шчырасць і самабытнасць —
яны кожнаму з нас даспадобы!

Беларусьза15гадоўсталакра
інай агратурызму, пацясніўшы
самуІталіюўгэтымкірунку.Ся
дзібынеканкурэнты—яныда
паўняюцьаднадругую.Скажам,
на“ХутарыДудара”займаюцца
развіццём інтэлектуальнага ту
рызму.ГаспадарАлесьЛось(ён
мастакграфік, фолькмузыка)
сустрэўнас ігройна дудзе, па
казаў музей музінструментаў,
сабраных ім: там ёсць дудкі,
скрыпка,цымбалы,дуда,гармо
нік…Усядзібепадаюцьтолькі
гарбатуйдухоўнуюежу.Алесь
адладжвае сувязі з музычнымі
школамі,дзеячамікультуры.На
адкрытайсцэненядаўнапаказа
ліспектакльпатворыСтанісла
ваМанюшкі,ураджэнцаБелару

сі:2019ыаб’яўленыЮНЭСКА
годамгэтагакампазітара.Здзіві
ла нас такая паслуга пчаляроў,
як“Соннавуллях”:успецыяль
нымпамяшканнітрэбалегчына
вулей спіной— і тады адчува
ешцеплыню,вібрацыюадруху
пчол,адчуваешводармёду.Усё
гэтасупакойваенервовуюсістэ
муйацаляе.Ахтозгаспадароў
мае коней, той ладзіць далёкія
паездкіўэкіпажах—паддаўні
ну,зфурманам.

Длягаспадароўсядзібаўпра
водзяць семінары, яны абмень
ваюццадосведам.“УРасіікала
сальны патэнцыял для развіцця
хутароў,агратурызму:ботамвя
лікаяразнастайнасцьнацыяналь
насцяў, рэлігій,— лічыць Вале
рыяКліцунова.—А ў будучыні
якраз індывідуальны, сямейны
адпачынакбудзепераважаць”.

ЦяперуБеларусі2400агра
сядзібаў! Прыязджаюць туды
з розных краін, нават з Афры
кі. Кожная самастойна прасоў
ваесвой“прадукт”—адкрыты
звыш10 сайтаў, выдадзены ка
талог сядзібаў. Іх тураператары
ўключаюць у маршруты: інды
відуальныя, сямейныя, група
выя, школьныя. З Польшчы
людзі прыязджаюць аднаўляць
радаводы. То, магчыма, і бела
русызацікавяццадарогамісваіх

продкаўсамаходаў у Сібір. Як
вядома, толькі ў ходзе Сталы
пінскай рэформы Беларусь па
кінулізвыш600тысяччалавек.
Дарэчы,іўнашайгрупеўсеспа
лучанызБеларуссю.Аляксандр
Шугля — беларус па крыві, я
жыла ў Магілёве 40 гадоў, і ў
ВікторыіДзмітрыевайдыАляк
сеяПляханавапрадзедыбылібе
ларусамі.

рас ко ша спа кою  
з Баць каў шчы ны 

Наведалі мы й вядомыя бе
ларускія санаторыі “Юнацтва”
і “Крыніца” паблізу Мінска, у
якіх сярод адпачывальнікаў да
90%расіян,прычымбольшпа
ловыіхпрыязджаюцьпаўторна.
Пацанезпадобныміпаслугаміў
Расіірозніцаневялікая,алепры
рода ім падабаецца, і пералік
медпаслугшырэйшы.Прамаг
чымасцісупрацыўгэтайсферы
расказваланамАленаНавічэнка
зустановы“ЦэнтрКурорт”.

Змястоўнаюбыласустрэчаў
Міністэрстве спорту й турызму:
гутарылімызкіраўнікамідэпар
таментайнацыянальнагаагенц
тва па турызме, прадстаўнікамі
“ЦэнтрКурорта”.Намеснікстар
шыні Рэспубліканскага саюза
туріндустрыіДзмітрыСкварчэў
скіпрэзентаваўпраект “Дзіўная
Беларусь” — ён пра турпатэн
цыял краіны, яе асноўныя сла
вутасці. “УБеларусі адчуваецца
раскошаспакою,—казаўён.—І
найлепшаятутпарададляадпа
чынку: расслабцеся! У вас ёсць
час падумаць!”. Дзмітры цікава
расказваў пра адметнасці бела
рускіхгарадоў,прыроды(уБела
русі11тысячазёрі20тысячрэк).

Аляксей Пляханаў раска
заўпра турпатэнцыялЦюмень
скай вобласці. Адно царскае
паляванне чаго вартае! Гэта
калі зімою паляўнічыя ў кажу
хахбеззброіўсанках,наконях
заганяюць дзічыну сабакамі.
Сібір — турбрэнд Расіі: 56%
тэрыторыі краіны, 25%насель
ніцтва, 140 нацыянальнасцяў.
Ёсць маршрут “Чорнае золата
Сібіры” (паказваюць, як здабы
ваецца нафта), “Імператарскі
маршрут” (па месцах, дзе жыў
Мікалай ІІ і яго сям’я ў апош

нія месяцы ў Сібіры). Купец
кіядамызунікальнайсібірскай
накладной разьбой, дываны,
смачнаярыба(муксун,нельма),
касцяны промысел… Гэта зна
ёмства з паганствам і побытам
абарыгенаў, з месцамі сібірскіх
ссылакізмаганнязаволю.Асу
часную Цюмень мы называем
сталіцайпераменаўірэалізацыі
магчымасцяў, горадам шчаслі
вых людзей. Рэгіён па многіх
паказчыках—улікулепшыху
Расіі, па якасці жыцця трымае
першынство. І ў тым беларусы
могуцьпераканацца.Унаш го
рад увайшлі буйныя гандлёвыя
кампаніі, хоць Цюмень — не
мільённік: пакупніцкая здоль
насцьнасельніцтвавысокая.Аў
канцы свайго выступу Аляксей
Пляханаў прывёў меркаванне
Марка Твэна: “Толькі пра дзве
рэчы мы будземшкадаваць пе
радсмерцю:штомалалюбілій
малападарожнічалі”.

Я ж на сустрэчы распавяла
пра самаходаў як унікальную
гістарычнакультурную з’яву
(можавартабылобяеўнесціў
Спіс нематэрыяльнай культур
най спадчыны ЮНЭСКА? —
Рэд.) і пра тое, якія традыцыі
беларусаўсібіракоў на зямлі
Цюменьскай захаваліся. Вікто
рыя Дзмітрыева гаварыла пра
фінансавыяскладнікірэальных
цюменьскіх маршрутаў, Аляк
сейШугля—прасупрацу“Бе
ларусь — дыяспара” ў Заход
несібірскім нафтавым рэгіёне,
працусуполкі“Саюз—інтэгра
цыя…”,ГанаровагаГенеральна
га консула Беларусі ў Цюмені.
Многае зацікавіла гаспадароў
сустрэчы,казалі:“Вытакшмат
робіце!!!”.Аўрэшценамдырэк
тара дэпартамента па турыз
меМінспорту Віталь Грыцэвіч
унёс прапанову: падпісаць да
мовуабсупрацоўніцтвеміждэ
партаментамі у галіне развіцця
турызму.Патлумачыў:“Турызм
Цюменьскай вобласці — дара
гогаварты!Мывампрапануем
актыўна ўдзельнічаць у бела
рускіхвыставах тураператараў:
многіярэгіёныРасіі з еўрапей
скай яе часткі рэкламуюць тут
свой прадукт. Прыемна, што
Цюменьпраявілатакуюініцыя
тыву.Нашадзейнасцьбудзеўза
емакарыснай”.

Намшматудалосяпабачыць,
зрабіць — бо паспрыяла таму
Пасольства Беларусі ўМаскве,
нашсябарВасільЧэрнік:ёнра
ней быў намеснікам Міністра
культуры. У Мінску яго веда
юць, цэняць, паважаюць, і як
раз па яго дамоўленасці ў нас
быў мікрааўтобус! Васіль Ме
чыслававіч прызнаўся: з зада
вальненнем прыняў прапанову
УладзіміраШуглі, з якімдобра
знаёмы.Ённесумняваецца,што
развіццё беларускацюмень
скага турызму— справа перс
пектыўная. Дзякуючы нашаму
сябру мы паглядзелі спектакль
у Нацыянальным акадэмічным
драмтэатры імя М.Горкага —
затоеямуасабліваяўдзячнасць.

Люд мі ла Бак ла на ва,
г.Цюмень

Шля ха мі з Цю ме ні да Брэс та
Бе ла ру сы Цю мень скай воб лас ці пра па ну юць тур фір мам рэ гі ё ну ла дзіць больш па ез дак  
у Бе ла русь, а яе жы ха рам — ез дзіць у гос ці да сі бір скіх бе ла ру саў-са ма хо даў. Ад пра цоў ва ец ца 
між на род ны тур марш рут  “Да ро га мі са ма хо даў: з Бе ла ру сі ў За ход нюю Сі бір”.

Ві та ем Фо рум рэ гі ё наў!
З 16 па 18 ліпеня ў СанктПецярбурзе пра

ходзіць VІ Форум рэгіёнаў Беларусі ды Расіі.
Цэнтральнай імпрэзай яго будзе пленарнае па
сяджэнне, у якім плануецца ўдзел кіраўнікоў
дзяржаў.Тэмапленарнагапасяджэння—міжрэгі
янальныясувязіякасновафарміраванняадзінайкультурнайды
гуманітарнайпрасторынародаўБеларусідыРасіі.Будуцьпад
пісаныпагадненніабсупрацыпаміжрэгіёнамікраін,камерцый
ныякантракты,іншыядакументыабпартнёрстве.

Дудар-гаспадарАлесьЛось

Злеванаправа:АляксейШугля,АляксейПляханаў,Вікторыя
Дзмітрыева,ЛюдмілаБакланава,ДзмітрыСубцельны
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1)
—  У  кні зе  “Зо на  іг рае 

блюз” (1999) вы пі са лі пра бе
ды, тры во гі, ма ры не паў на лет
ніх зла чын цаў, якія спа тык ну
лі ся на жыц цё вай да ро зе. Праз 
10 га доў у вас вый шла пер шая 
кні га  на  пра ва слаў ную  ду
хоў ную  тэ ма ты ку  “Ма цін ка 
Ве ра”,  пры све ча ная  ігу мен ні 
Гус тын ска га  Свя таТра ец ка
га ма нас ты ра. Я ве даю: амаль 
30 га доў зай ма е це ся вы ме ды
яс лу жэн нем  Пра ва слаў ю,  ма
нас ты ру і на ват час та жы вя це 
там як па слуш ні ца. Што са мі 
шу ка е це ў жыц ці?

—Калікоратка,тошукаю—
сябе. Дарэчы, на самай справе
гэтыякнігізвязаныяміжсабой.
Хоцьбытаму,штомы,яперака
наная,прыходзімугэтысветне
длятаго,кабударыць,абвінава
ціць,акабпадняцьіабняць.Так
вучыцьнасВера.Кнігімаепра
тое ж: пражыццё й мастацтва
быць чалавекам... Я палюбіла
згаданы манастыр шмат гадоў
таму,каліёнстаяўяшчэўруі
нах.ІгуменняВерайсёстрыяго
адрадзілі, ператварылі ў цэнтр
высокай духоўнай культуры.
Адроджаная Густынская мяс
ціна—залатаястаронканаша
га Праваслаўя. Аб Густыні, яе
насельніцах, аб Праваслаўнай
Веры, яе падзвіжніках можна
гаварыць і пісаць бясконца. У
мяне5напісаныхівыдадзеных
кніг—пражыватворныўплыў
Верыналёсылюдзей,праяеро
люўнашымсённяшнімжыцці.
ЯдзякуюГоспадузападораную
мне ласку жыць ля гэтай мяс
ціны,грэццаўяесценах ікел

лях,перадяе святымі абразамі
ад жыццёвых снягоў і завей...
Манаства — доля абраных, а
я— звычайны свецкі чалавек:
толькі падышла да Гасподніх
дзвярэй,стукаюўіхіспадзяю
ся,штомнеадчыняць...

—  Па ло ва  з  ва шых  кніг, 
якія  вый шлі  ва  Укра і не,  на 
бе ла рус кай  мо ве  і  пра  Бе ла
русь. Ад чу ва е це ду хоў ныя по
вя зі з Баць каў шчы най?

—Безумоўна!Яжбеларуска
панараджэнні, светаўспрыман

ні,духу.Беларусь—маяРадзі
ма,Айчына.Маеродавыякарані
ўБеларусі,душамаятам.Ікалі
б не была я беларускай, не пі
сала на роднаймове, не пісала
пра Беларусь, то не дасягнула
б нічога ва Украіне. Менаві
та гэта—адна з галоўныхма
іх пераваг, адметнасцяў: бо на
Чарнігаўшчыне вельмі любяць
нашу краіну, беларусаў. Улада
й мецэнаты з задавальненнем
спансуюць выданне маіх кніг,
дзе ёсць тэксты на беларускай
мове. Мяне цэняць і чытаюць
ваУкраінеякразтаму,штоябе
ларуска,штояпішупраМінск,
Гомель, Гродна, Ашмяны, Еў
фрасінню Полацкую, Траецкае
прадмесце, Марка Шагала... І
прывіды беларускага Чорнага
замка Альшанскага заўжды са
мной,прычымяны—добрыя...
Са мною тут кнігі Уладзіміра
Караткевіча, Ларысы Геніюш,
СвятланыАлексіевіч,Людмілы
Рублеўскай,МаксімаБагданові
ча,ЯўгенііЯнішчыц...Самною
чыстыя й прасторныя мінскія

праспекты, гомельскі тэатр,
на спектаклях якога я люблю
бываць... Іпахверасоў, іцыба
тыябуслынаіржышчы,ірэчка
Сож... У адным з маіх вершаў
ёсць такія словы: “Пад украін

скаюстрахойпабеларускулас
таўкашчабеча...”.

— Вы — шчас лі вы  ча ла
век?

— Так. Гасподзь Бог— ге
ніяльны рэжысёр: ён мудра ўсё
зладзіў,даўмнеўсёдляшчасця.
Умяне—выдатнаясям’я:мама,
сынСяргей,унучкіЭляіБагда
на.Эля яшчэ ўшколе вучыцца,
іграенабандуры.АБагданаза
канчвае ВНУ па спецыяльнасці
мастакдызайнер. Я займаюся
любімайсправай,Богдаўмнеад
нузнайвысакародныхпаслухмя
насцяў:працавацьзпяром...Мы
жывемускладанычас,кожныў
сваёй краіне, і ўсе разам— на
планецеЗямля.Іўсемы—дзеці
Зямлі,Сусвету:гэтатрэбабераг
чы.Штодзень мы спрабуем ад
шукацьісціну,зякойнестрашна
будзежыць,вучымсяразумецьі
любіць адзін аднаго. Бо любоў
мацней за нянавісць, злосць, і
яна заўсёды перамагае. Гэта, я
ўпэўнена, самае надзейнае апі
рышча, разумная альтэрнатыва
варожасційнеразуменню.Таму
яжадаюўсімнамлюбові.

ГутарылаГа лі на Ва раж біт.
Чарнігаў,Украіна.

Ма цы ё лы для спа да ры ні Лі ліі

Ашмян скія на стур кі

Надальнімберазе
Настурцыяцвіце...

Праздожджіверасень
Цягнікмяневязе

Туды,дзеправедны
Травыпадветрамспеў,
Адрукдземаміных

Удзежцыхлебпаспеў...
ТАМсінькрыштальная
Вачэй,ракі,нябёс...
Тугувакзальную

ТУТвецермнепрынёс
Празшкловагоннае,
Інесалодкічай,

Іночбяздонную—
Плацкартнымойадчай.
Мадрыд,Венецыя,
СтамбуліАнкара
Агнямісвецяцца...
Тудынеедуя.

ЗусімнеўТурцыю
Цягнікмяневязе—

Дамамінайнастурцыі,
Штотакяшчэцвіце!

Лі лія Бан да рэ вічЧарненка

Ад рэ дак цыі.Юбілейнаеінтэрв’юдаслаланамГалінаВараж
біт, кіраўніца Чарнігаўскай гарадской грамадскай суполкі “Бела
рускаенацыянальнакультурнаетаварыства“Сябры”.Паэлектрон
найпошцемыспісалісязюбіляркай—кабдадацьканкрэтыкіда
ўзвышанапаэтычнага аповеду. “Пасля заканчэння ўніверсітэта я
працавалаўАшмянскайшколе№3,пакульнепайшлаўдэкрэтны
водпуск,—удакладніласпадарыняЛілія.—УБеларусійнарадзіў
сянашСяргей.Муж,лекар,прывёзнаспотымваУкраіну:ёнро
дамзгэтыхмесцаў.НаЧарнігаўшчыне,урайцэнтрыПрылукімый
жывем.Працавалаязагадчыцайрайаддзелакультуры,настаўніцай
угімназіі№5,потым—выкладалаэстэтыку,мастацкуюкультуру,
замежнуюлітаратуруўшколеПрылуцкайвыхаваўчайкалоніі.На
тэлебачанністварылааўтарскуюпраграму“Правінцыйныядыяло
гі”,працавалайкарэспандэнткайугазетах”.

Повязі з Бацькаўшчынай у Ліліі БандарэвічЧарненкі, якая
больш за 30 гадоў таму перасялілася ва Украіну, паранейшаму
моцныя:уГомеліжывемама,ТамараМаксімаўнаБандарэвіч,род
ныбратМікалай,пляменнікі.Тамжайцётка,ЛюбоўМаксімаўна,
стрыечныя сёстры, уМінску— стрыечная сястра Ганна. Бацька
пісьменніцыпахаваныўвёсцыЗябраўцыпадГомелем:“Каліпа
мёр,томыпрывезліяготудызАшмянаў:выканалітатаўзапавет.Ён
хацеўбыцьпахаванытам—бопадЗябраўкаюслужыў,тампазнаё
міўсязмаёйбудучаймамай(нарадзіласяўЗябраўцы),тампрайшла
ягомаладосць.Пакультатанесышоў,бацькімаежыліўАшмянах,
іпотымяшчэгадытрымамажылатам,потымпераехалаўГомель.

Бацькімае—абодванастаўнікі.Тата,БандарэвічВасільРыгоравіч,
усёжыццёпрацаваўдырэктарамшколнаАшмяншчыне”.

Павіншавалі ўжо беларуску зюбілеем уПрылуцкай мэрыі, а
юбілейную імпрэзу спадарыня Лілія плануе— “если Бог упра
вит”—зладзіцьпаслявыхадуновыхкнігразамзіхпрэзентацыяй
уверасні.Марыцьпра“неюбілейнаезастолле,банальнаеісумнае”,
атворчуюімпрэзупададкрытымнебамналетняйтэрасерэстарана
Александрыя: “Таку “мистецьку” імпрэзу.Як у парыжскім кафэ,
уякімзбіралісямастакі,акцёры,палітыкі.Калітоеўдасца,тохай
жывеўПрылукахновытрэнд.Стаміласяяправодзіцьпрэзентацыі
ўзалахбібліятэк,музычныхшкол,гімназіях,тэхнікумах,музеях...
Хачу“простазанеба”—гэтапаўкраінску,пададкрытымнебам,
сяродвосеньскіхкветак.І—зсаксафонам,зтрымадзясяткамісяб
роў.Аднакусіхпапярэджваю:шашлыканебудзе”.Аўвесну,“калі
Гасподзьскіруе”,хочаццаёй,дапісаўшыкнігудухоўную,імпрэзу
правесціўмалымхрамеГустынскагаманастыра.

Зпоштыапошнягачасу—радаснаянавіна:“МамеўДзеньВы
зваленняпрынесліўГомелікветкіадПрэзідэнтаЛукашэнкі,цукер
кі,грашовуюдапамогудывінавальнылісттрохкутнік.Аляксандр
РыгоравічімнетакіядваразыдасылаўуПрылукі(Амбасаданаша
ўКіевепахадайнічала).Мамавельміўсцешанаятакойувагайды
шчаслівая.УканцыжліпеняедудаяеўГомель.МянеВалодзяГаў
рыловіч(ёнкіруепісьменніцкайарганізацыяйуГомелі,яўягона
ўліку)павіншаваўзюбілеемісказаў,штояўзнагароджанаграматай
Саюзапісьменнікаў.Прыемна!”.

Два да мы для  
квет ка вай ду шы

ЛіліяБандарэвічЧарненка—
сябар саюзаўпісьменнікаўУкраіны,Бе
ларусі. Піша на ўкраінскай, беларускай,
рускаймовах.Аўтарзборнікаўпаэзіі“Красавіклюбові”,“Леташ
нідождж”,“АдберагоўДзясныдаСожа”, “Густынскіяэцюды”,
“Медытацыі”дыіншых.Сяродяекнігпрозы—“Зонаіграеблюз”
(прысвечанападлеткамздзіцячайвыхаваўчайкалоніі,уякойаў
тарка працавала настаўніцай амаль 20 гадоў), “Жанчына, якая
нештаведае”,“МацінкаВера”,“Наберагахкахання”,“Мыўсепа
дарожныя”, “Жанчына з будучыні”, “Ігумення”, “Цёплая царква
СтрэчанняГасподняга”,“Даравальнаянядзеля”.

ДрукаваласяўшэрагулітаратурныхчасопісаўУкраіны,Белару
сі.Увыдавецтве“Мастацкаялітаратура”нядаўнавыйшлаяеапавя
даннепабеларуску“Смарагдавыяпацеркі”дытвор“Еваўпошуках
Адама”.Вядомы ўкраінскі пісьменнікСяргейДзюба назваў адну
з сваіхпрадмоўда яекнігі так: “Беларусь—гэтаЛіліяБандарэ
віч”.ШтояежыццёйтворчасцьнеаддзельныяадБеларусі,пратое
кажуць і назвы рэцэнзій, артыкулаў пра пісьменніцу.Напрыклад,
“ДачкаБеларусііУкраіны”ці“ДзвеРадзімызакаханайЖанчыны”
ўбеларускайгазеце“Літаратураімастацтва”,альбо“Двадамыду
шыЛілііЧарненкі”(зукраінскайгазеты“Деснянськаправда”).

Лаўрэаткашэрагуміжнародныхпрэмій.У2011мушанавана
ВялікайлітаратурнайпрэміяйСаюзапісьменнікаўРасіідыФонду
ІаанаЗлатавустазааповесць“МацінкаВера”.Узнагароджанамеда
ляміімягетманаІванаМазепы,кінарэжысёраАляксандраДаўжэн
кі.АдзначанадыпломампраўленняСаюзапісьменнікаўБеларусі
“заактыўныўдзелуразвіццітворчыхсувязяўпаміжлітаратарамі
БеларусідыУкраіны”,граматайМіністэрствакультурыБеларусі
“зазначныўнёсакупашырэннедухоўныхскарбаўбеларускагана
рода”,граматайУсеўкраінскагасаюзабеларусаў.У2006мудзель
нічалаўз’ездзеСаюзапісьменнікаўБеларусі(Мінск),бывалана
міжнародныхмінскіхкніжныхкірмашах,“Славянскіхдажынках”
уГомелі.НамногіхпрэзентацыяхяекнігуЧарнігавейПрылуках
быліпрадстаўнікіАмбасадыБеларусіваУкраіне,Усеўкраінскага
саюзабеларусаўдычарнігаўскайсуполкі“Сябры”.

Шэраг навукоўцаў пісалі артыкулы, даследаванні па творах
пісьменніцы.НязменнырэдактаряекнігСяргейДзюбатакпіша
пратворчасць:“ЛіліяБандарэвіч—літаратареўрапейскагаўзроў
ню,убольшасцісваіхтэкстаў—сучаснаядыіранічная,парадак
сальнаядыінтэлектуальная.Творыяепоўныянезвычайныхаса
цыяцый, арыгінальных вобразаў, філасафічнасці й глыбіні”. Да
тагожяныпоўняццатрапяткайлюбоўюдаБеларусідыУкраіны,
да славянскіх духоўных архетыпаў: бабулінага куфра, любістка,
беларускіхцымбалаў,Чумацькагашляху,даЖыровіцкагаманас
тырайБелавежскайпушчы.

ВаУкраінеЛіліюБандарэвічЧарненкулічацьбеларускаўкра
інскайпісьменніцай,своеасаблівыммостамдружбыміжБеларус
сюдыУкраінай,народнымАмбасадарам:янанястомнапашырае
культуру,гісторыюроднайБеларусіўсвеце.Датагожякжурна
лісткапрацуеўабласных іўсеўкраінскіхгазетах—вяртаецца з
паездакпаБеларусізматэрыяламіпраБацькаўшчыну,яелюдзей.
Пераклалазукраінскаймовынабеларускуюзборніквершаўвядо
магаўкраінскагапаэта,доктаранавукІгараПаўлюка.

Увесну,збярозавікам

ПісьменніцазмаціібратамМікалаем
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Абодва выданні прэзента
валіся ў часе рэспубліканскай
акцыі “Беларусь памятае” ў
ПрэсцэнтрыДомапрэсы.Яны
пабачылі свет у выдавецтве
“Беларуская энцыклапедыя імя
ПетрусяБроўкі”.

жа хі ма сю коў шчын ска га  
ла ге ра

Кніга “Масюкоўшчына.
Трагедыя савецкіх ваеннапа
лонных”— чацвёртая ў серыі
“Беларусь. Трагедыя і праўда
памяці”. Крыху раней выйшлі:
“Хатынь.Трагедыябеларускага
народа”,“Больігнеў.Халакост
іСупраціўленнеўНавагрудку”
і “Трасцянец. Трагедыя наро
даўЕўропы”.(Праапошююмы
пісалі: “ПразТрасцянецуБла
гаўшчыну” — ГР, 14.12.2018).
Тры кнігі адзначаны дыпло
мам у намінацыі “Перамога”
на Міжнародным конкурсе
дзяржаўудзельніц СНД “Мас
тацтвакнігі–2019”уБаку.Уся
гоплануеццавыдаць9кніжак.
Наступнаяраскажапраканцла
геруАзарычахГомельскайвоб
ласці, рыхтуецца ілюстраваная
энцыклапедыя“Спаленыявёскі
Беларусі”.

У кнізе “Масюкоўшчына.
Трагедыя савецкіх ваеннапа
лонных” прыводзяцца жудас
ныяфакты.Яквядома,трагічна
склаўсяўгадывайнылёсболь
шасціпалонныхчырвонаармей
цаў.Укнізечытаем:“У1941го
дзевермахтамбылозапалонена
3,4 мільёна ваеннаслужачых
ЧырвонайАрміі,зіх323тыся
чыўчэрвеніліпеніўчасеваен
ных дзеянняў на прасторы ад
БеластокадаМінска.Даканца
студзеня1942гаўжывыхзаста
лосякаля1,4мільёначалавек,2
мільёныбылірасстраляныя,за
гінуліадголаду,холаду,хвароб
унацысцкіхлагерахабоўчасе
транспарціроўкіўмесцызняво
лення. На тэрыторыі акупава
найБеларусіў19411944гадах

загінулі больш чым 810 тысяч
савецкіх ваеннапалонных. Ла
гер савецкіх ваеннапалонных
у Масюкоўшчыне існаваў са
мы працяглы перыяд: з ліпеня
1941а па ліпень 1944 года. За
гэтычасу ім загінулі звыш80
тысяччалавек”.

Пратоенагадаўнапрэскан
ферэнцыідырэктарвыдавецтва
Уладзімір Андрыевіч. Ён пры
знаўся: па выпадковасці част
ка канцлагера размяшчалася ў
гадывайнынатыммесцы,дзе
цяперстаіцьбудынаквыдавец
тва.Тамутыя,хтопрацаваўнад
кніжкай, блізка да сэрца пры

няліжудаснуюпраўдупраМа
сюкоўшчынскі лагер ваеннапа
лонных,абоШталаг352(Stalag
352панямецку).Ёнбыўадным
з найвялікіх на акупаванай тэ
рыторыіСССРімеўнаватсвае
філіялы. Структурна складаў
ся з “Ляснога лагера” ля вёскі
Масюкоўшчыны і “Гарадскога
лагера” ўМінску, які месціўся
ў былых Пушкінскіх казармах
па Лагойскім тракце. Асноў
ным лічыўся “Лясны лагер”,
створаныўканцыжніўня1941
года на месцы былога вайско
вага гарадка (ранейшайдысла

кацыісавецкіхвоінскіхчасцей)
ляМасюкоўшчыны.Побачпра
ходзіла чыгунка Мінск–Мала
дзечна.

Улагерыпрымяняласяасаб
ліва жорсткая сістэма катаван
няў. Ёсць сведчанні, што для
знішчэння савецкіх афіцэраў і
мінчан нацысты выкарыстоў
валі палігон ваеннага гарадка,
які сёння схаваны за вялікім
масівам гаражоў. Людзей на
расстрэлтудывяліадчыгунач
най платформы па траншэях,
выкапаных вязнямі. На адда
ленні,каля1,5кмнапаўночны
захададлагераікаля800мад

вёскі Глінішчы (і цяперашняга
мемарыяла) быў хутар Петра
шкевіча.Каля хутара ў невялі
кайнізінебылорасстралянапа
адныхдадзеныхкаля25тысяч,
паіншых—каля54тысячгра
мадзянскіхасобаў.

На месцы пахавання вяз
няў інепадалёкадчыгуначнай
станцыі пасля вайны зрабі
лі мемарыял з Вечным агнём.
Туды прыходзяць людзі, каб
ушанавацьпамяцьахвярМасю
коўшчынскага лагера смерці.
Надпіс на помнікумануменце:
“Сучаснікііпатомкі,схіліцега

ловы. Тут спяць вечным сном
тыя,хтонестаўнакаленіперад
ворагам”. Наводдаль— ратон
дазсімвалічнайкнігай,наста
ронках якой больш за 9 тысяч
прозвішчаўзагінулых.Аімёны
ўсіх знішчаных ваеннапалон
ных дагэтуль невядомы.Спісы
з прозвішчамі некаторых знай
шліяшчэў1944мучасераско
пакпаблізушпіталяўсхаваных
савецкімімедыкаміметалічных
скрынях.

Вядучы навуковы рэдак
тар выдавецтваМіхаіл Нікіцін
расказаў, што ў адрозненне ад
Трасцянецкага лагера смерці,
натэрыторыіякогаамальнеза
хаваласязбудаванняў,штосвед
чылі б пра жудаснае мінулае,
на месцы Масюкоўшчынскага
лагераіпасённястаяцьбылыя
будынкі казармы, сталовай і
клуба.

Кніга “Масюкоўшчына.
Трагедыя савецкіх ваеннапа
лонных” пабачыла свет на бе
ларускай, рускай і англійскай
мовах. Выданне ілюстравана
гістарычнымі й сучаснымі фо
таздымкамі,фотакопіяміархіў
ныхдакументаў.Асабліваемес
цаўімадведзенагісторыівёскі
Масюкоўшчыны.Серыякніжак
“Беларусь. Трагедыя і праўда
памяці”будзепрадоўжана.

пар ты зан скі край
Прэзентавалася на прэс

канферэнцыі таксама кніга
“Беларусь партизанская. Ил
люстрированная энциклопедия
партизанского движения в Бе
ларусивгодыВеликойОтечест
венной войны”. Яна выйшла ў
серыі“Беларусьпамятае:уімя
жыццяіміру”.Гэтааповедпра
партызанскі рух у гады вайны
нарускайіанглійскаймовах.У
выданні выкарыстана каля 600
дакументальных ілюстрацый
і фотаздымкаў з Беларускага
дзяржархіву кінафотадакумен
таў, а таксама з іншыхкрыніц.

Тэкстыпадрыхтавалісупрацоў
нікіІнстытутагісторыіНАНБе
ларусі.Нагляднапаказаныпар
тызанскіяаперацыі,дыверсііна
чыгункахідарогах,рэйды,раз
ведвальныя аперацыі, жыццё
партызанузямлянкахдыіншае.

Яквядома,партызанскірух
на Беларусі быў вельмі маса
вым:уімудзельнічалідзясяткі
тысячбарацьбітоў.Загадывай
ны партызаны і падпольшчыкі
на беларускай зямлі знішчы
лі каля паўмільёна акупантаў,
пусцілі пад адхон больш за 11
тысячэшалонаў,разграмілі948
варожых штабоў і гарнізонаў,
знішчылі 1355 танкаў і бро
немашын. Мы шмат чулі пра
партызанскі рух яшчэ са шко
лы, а ў кнізе можна знайсці й
новыя факты. Напрыклад, пра
партызанскія зоны, на якія не
распаўсюджвалася ўлада аку
пантаў. Яскрава паказана роля
Беларускага штаба партызан
скагаруху.Прыводзяццасловы
прысягі, што натхнялі парты
зан на барацьбу з захопнікамі.
Прыводзяццафактыпратое,як
насельніцтва дапамагала пар
тызанам,іяктыяўсваючаргу
клапаціліся пра мірных жыха
роў. У партызанскіх атрадах
выдаваліся часопісы, газеты,
улёткі,штоклікалінабарацьбу
з захопнікамі. Пададзены спіс
партызан,якіяатрымалізванне
Герояў Савецкага Саюза, рас
казваецца пра помнікі парты
занскайславыўкраіне.Цікава,
штоўпартызанскімрухунатэ
рыторыіБеларусіўгадывайны
ўдзельнічаланямалазамежных
антыфашыстаў.

Кніга “Беларусь партизан
ская”выдадзенапрыпадтрым
цыМіністэрстваадукацыі.

повязь чаСоў

Праў дзі вая па мяць
У Мін ску да 75-год дзя Вы зва лен ня па ба чы лі свет кні гі “Ма сю коў шчы на.  
Тра ге дыя са вец кіх ва ен на па лон ных” і “Бе ла русь партизанская”

у мін скім між на род ным 
аду ка цый ным цэнт ры імя 
Йё ха не са рау прай шоў  
між рэ лі гій ны се мі нар  
“Трас ця нец у біб лей скай  
і гіс та рыч най па мя ці  
вер ні ка”

Разам паразважаць пра тое,
якойвартабыцькультурыпамя
ціўсённяшнімчасе,вырашылі
прадстаўнікі розных канфесій.
Ладзіўся своеасаблівы іудзей
скахрысціянскідыялогупару,
калі адзначалася 75годдзе вы
звалення Беларусі ад нямецка
фашысцкіхзахопнікаў.

Мы ўсе адчуваем боль, калі
намбаліць. Іўсімлюдзямулас
цівапакутаваць—незалежнаад
нацыянальнасці, веравызнання.
Пра тое гаварылі на семінары.
Удзельнікі дыялогу імкнуліся
выпрацаваць узгодненыя пады
ходы,кабданесцідасвядомасці
кожнага верніка неабходнасць

памятацьпраТрасцянеціХала
кост.Памятаць—ітакімчынам
свядома імкнуцца прадухіліць
падобныя шматмільённыя ах
вяры, злачынствы супраць ча
лавечнасці ў будучыні. Асоба і
гісторыя,ужовядомыяінядаўна
адкрытыяімёнынявінназабітых
ахвяр, “несвятыя святыя Трас
цянца” — такія тэмы разгля
даліся тэолагамі ў біблейскім,
антрапалагічным і гістарычным
кантэкстах.

Сімвалічна,штословабыло
дадзенамаладымдакладчыкам,
прадстаўнікамРымскаКаталіц
кай Царквы і Беларускай Пра
васлаўнай Царквы. Пра Трас
цянец і праблемы захавання
гістарычнай памяці будучымі
пакаленнямі,атаксамаперспек
тывыміжрэлігійнагадыялогуў
кантэксцекультурыпамяціраз
важалівыпускнікіІнстытутатэ
алогііБДУІльяХромаўдыІван

Іваноў.Свойпогляднафеномен
Трасцянца выказаў і галоўны
равін Рэлігійнага аб’яднання
абшчынпрагрэсіўнага іудаізму
ў Беларусі Рыгор Абрамовіч.
АляксандрДаўгоўскі,намеснік
дырэктара “Гістарычнай май
стэрні ў Мінску” імя Леаніда
Левіна,назваўновыяімёныза

гінулых у лагеры смерці. (На
гадаем, што згаданая майстэр
ня — гэта беларусканямецкі
праект,заснавальнікаміякогаў
2002годзевыступіліДортмунд
скі міжнародны адукацыйны
цэнтр,Мінскіміжнародныаду
кацыйны цэнтр імя Й. Рау ды
Саюзбеларускіхяўрэйскіхгра

мадскіхаб’яднанняў іабшчын.
Майстэрня размяшчаецца на
тэрыторыібылогаМінскагаге
таўгістарычнымбудынку,што
дае магчымасць для навучан
ня непасрэдна ў гістарычным
месцы.Сайтмайстэрні ўнэце:
www.gwmіnsk.com—Рэд.).

Напрыканцы семінара, за
круглым сталом суразмоўцы
выпрацавалі практычныя крокі
па ўвекавечанні памяці ахвяр
Трасцянца.

Нагадаем, што “фабрыка
смерці”Трасцянец—адно з 8
найбуйнейшых у Еўропе мес
цаўмасавагазнішчэннялюдзей.
На сённяшні дзень падлічана
колькасцьахвяр:каля206,5ты
сяч мірных жыхароў Беларусі,
Расіі, Германіі, Аўстрыі, Чэхіі
дыіншыхкраін,атаксамаваен
напалонных.

міжрэліГіЙны ДыЯлоГ

Трас ця нец — агуль ны боль

ДырэктарвыдавецтваУладзімірАндрыевічпрэзентуекнігі

АўтарпаласыГаннаЛагун
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(Заканчэнне. Пачатак на стар. 1) 
Васілісарыхтаваласяўпоў

нуюмоц,хвілінывольнайнеме
ла,іяпадстроіласяпадяеграфік.
У той, знаёмай мне атмасфе
ры спартзалы накацілі дзіця
чыяўспаміны.Згадала,якучас
практыкаванняўмяневыскачы
лазрукібулавадытакбалюча
трэснулапагалаве!Зусіхсіля
стрымлівала слёзы й працягва
лавыконвацьэлемент—богэта
жбыліадкрытыязаняткі,нанас
глядзяцьбацькі,трэнер.Пачуц
цё адказнасці—ого, сіла!Яна
стрымала, не дазволіла ні спы
ніцца,нірасплакацца,хацямне
ж і васьмі не было. Так, спорт
усіх дысцыплінуе, і ўнутраны
стрыжань, пэўна, мацнее ў нас
адвосьтакіхперамогнадсабой.

Я спытала: ці памятае Васі
ліса першае сваё спаборніцтва.
“Не,— адказала,— але памя
таю пераломны момант. Нас у
камандзе было 10, рыхтаваліся
да спаборніцтваў. Трэнер казаў:
“Ірына,тыпавінназмагаццавось
такітак…Святлана,ты—вось
гэтак.Каця,Юля—малайцы,вы
павінны перамагчы. Васіліса…
Ну…табемыніякіхзадачнеста
вім”.Мянегэтазакранула.Непа
мятаю дакладна, як змагалася ў
тойраз, алебыловельміцяжка.
Уканцызусімпаплыла,ледзьна
нагахтрымалася,але—перамаг
ла, і на п’едэстале стаяла. Мне
быловажнадаказацьтрэнерам:я
ж таксама нешта магу!
З таго моманту ў мяне
й пачалося сур’ёзнае
спартыўнаежыццё”.

Васіліса прызнала
ся мне, што не збірае
ўсе свае ўзнагароды.
Кожны год яна “аб
нульвае” перамогі, і
пачынаезчыстагаліс
та. Калі “напіша” ўсе
старонкі ў сваёй спар
тыўнажыццёвай “кні
зе”,штопотым? “Калі
пайду са спорту, зай
муся прадпрымальніц
кай дзейнасцю. І яшчэ— гра
мадскай, звязанай з барацьбой.
Такязмагуаддзячыцьусім,хто
паўплываў на маё паспяховае
развіццё”.

Васіліса Марзалюк змаг
ла ў Мінску заваяваць “зола
та”,якінашаІрынаКурачкіна.
Чэмпіёнак з перамогай павін
шаваў Аляксандр Лукашэнка.
На шляху да фіналу “мая Ва
сіліса” расправілася з вельмі
моцнымісуперніцамі(мыўсёй
сям’ёйтрымалізаяекулачкі!),
апотымсышласяўвырашаль
най схватцы з немкай Фрэнсі
Рыдль. І перамагла бліскуча:
9:0! У бліцінтэрв’ю журна
лістам казала: “Я адчувала вя
лікую адказнасць, але ведала,
што спраўлюся!Што б ні зда
рылася! Верыла, што не мо
жабыцьнейкіхфорсмажораў.
Ішла па перамогу! Тым больш
спаборніцтвы дома, на трыбу
нах—блізкія.Хацела іхпара
даваць.Былохвалююча”.

Пазнейсталавядома:Васіліса
Марзалюкупраекце“Алімпійскі
шлях”, які рэалізуе Прэзідэнц
кі спартыўны клуб, падтрымала
комплексную СДЮШАР Лагой
ска.Паколькі спартсменка ўзня
лася на вышэйшую прыступку
п’едэстала гонару Еўрапейскіх
гульняўудругіраз,тозмаглазра

біцьсвойвыбар,кудыПрэзідэнц
кі спартклуб пералічыць 15 ты
сяч рублёў. Грошы, вырашыла,
пойдуцьуяеродныЛагойск.

сі ла, што яд нае
Праз Васілісу “ўлілася” ў

гульнёвуюплыньія.Звялікай
цікавасцю, хваляваннем сачы
лазаспаборніцтаміпавольнай
барацьбе.Мыўсёйсям’ёйчака
лівыхаду“нашайВасілісы”на
барцоўскі дыван. Пераскоквалі
заднаготэлеканаланадругі,не
ведаючы:наякімяебудуцьпа
казваць.Неяктрапілінатранс
ляцыю мужчынскай барацьбы,
надыване—прадстаўнікіТур
цыідыУкраіны.Васьмігадовая
дачкаЯськаразгубілася:яеро
дзічыжывуцьуабедзвюхкраі
нах.Пытае: “І за каго я павін
набалець?”Сын,якомушэсць,
таксамазадумаўся—іпрапана

ваў: “Будзем балець за ўсіх!”.
Такразам іспасцігалімы,што
хаця спорт імаежорсткіяпра
вілы,алеўглыбіннымсэнсеня
маў ім“чужых”,атымбольш
“ворагаў”. Ён аб’ядноўвае лю
дзей. Мы ж усе й спачуваем
спартсменам, і скачам ад ра
дасці ў моманты перамог. Тая
сілаяднання,мусіць,дапамагае

мацнейшым выйгра
ваць. Пра тое й Васі
лісаМарзалюкказала
журналістампасляза
крыцця Гульняў. Яна
купіла білеты на спа
борніцтвыўсімродзі
чамісябрам,штожы
вуць у замежжы. Каб
адчуваць іх падтрым
ку,казала.Іадчувала!
Іперамагла!

Прапачуццё агуль
найрадасцісяродзаўзятараўрас
павядаламнейсяброўкаНатал
ля,якаятрапіланаспаборніцтвы
павеславанні,штопраходзіліна
ГрабнымканалеўЗаслаўі.Бачы
ла такое “ў рэале” ўпершыню.
Колькі было эмоцый, калі бела
рускі выйгралі залатыя медалі:
МарынаЛітвінчук—накароткай
дыстанцыі (200 метраў), Вольга

Худзенка—на5000,іразамяны
ўзялі золата на байдарцыдвой
цы— на 500метроўцы! Натал
лямнепрызнавалася,штопасля
ўбачанага “захварэла” Гульнямі,
пайшлана“Дынама”—падтры
маць і нашыхлёгкаатлетаў: “На
самойсправе,неважна,якігэта
від спорту.Я бачу на свае вочы

спартсмена і разумею, што ён
прадстаўляемяне!Бояатаясам
ліваюягозБеларуссю,маёйРа
дзімай.Азначыць,мы—часткі
адзінага цэлага. Такі ход думак,
пачуццяў спараджаефантастыч
ныя эмоцыі, асаблівы гонар за
Бацькаўшчыну. І калі побач ся
дзіць чалавек, гучна пляскае ў
далоні—тойятаксама.Нета

му,што“тактрэ
ба”—гэтаяхваля
яднання проста
захліствае цябе.
Бачу:тамкрычаць
немцы,крыхуда
лей — шведы…
Усімспартсменам
у вырашальны
момант патрэб
ныя нашы эмо
цыі. А беларус
кім — канкрэтна
мая падтрымка:
бомыжадзіныя.

Янывяслуюцьпахваляхсупраць
ветру—іябыццамзадыхаюся…
Ажнедыхаеш,узіраешся:нушто
там?..Апярэджвае?Адстае?Да
плывае?Секундыўскроняхпуль
суюць.Утакія“момантыісціны”
адчуваецца нейкая саборнасць:
усе хвалююцца.А калі аб’яўля
юцьпераможцаў, тоўскокваюць
уадзінымзапале:ітой,хтокупіў

квітокзавялікіягрошы,ітой,хто
яго проста выйграў. І ўсе разам
крычаць:“Беларусь!”.

Я не бачыла тыя баталіі на
свае вочы, але й з тэлеэкрана
тойэнергетычныімпульс—ад
чувальны.Іціможабыцьінакш!
Як не перажываць за тых, хто
змагаеццазанашуБеларусь!Не
забыць,якнашДзяржаўнысцяг

зноў і зноў пады
маўсяўверх,ігімн
Беларусі гучаў
шмат разоў. Наша
краіна (выступаў
221спартсмен) за
няла другое мес
ца ў выніковым
агульным медаль
нымзаліку(напер
шым — Расія, на
трэцім—Украіна),
узяўшы 69 узнага

род.Мы—моцныя,каліразам!

мінск — гас цін ны гас па дар
Нетолькіўспарткомплексах

Мінска, на стадыёне “Дынама”
гучалігаласызаўзятараў,часам
ад эмоцыйпераходзячынашэ
пат. Здарылася такое і з “асіп
лайадшчасця”мамайчэмпіёнкі
ВольгіХудзенкі:аднаплывупа

чуццяў яна страціла голас.Бы
валіўзаўзятараўіпераходыад
радасцідаплачу:уСМІнафота
здымкахтрапіўмомант,якжон
касамбіста,ураджэнцаЖодзіна
Івана Аніскевіча расплакалася,
калі той перамог у схватцы з
украінцамДзмітрыемЕўдашэн
кам,заваяваўбронзавымедаль.

Увогуле, “гудзеў” увесь
Мінск, прыбраўшыся “ва ўсё
святочнае”— як гасцінны гас
падар. Фанзоны ў сталіцы
забаўлялі гасцей і жыхароў
Беларусі рознымі тэматычны
мі імпрэзамі. На пляцоўцы ля
Палаца спорту штодзень была
прадстаўлена культурная пра
грама розных краінудзельніц
Еўрапейскіх гульняў. Музыка,
спевыгучалідзеньіноч.Павод

най гладзі мінскіх
вадаёмаў павольна
плавалі прыгожыя
кветкавыя кампазі
цыізнацыянальным
кларытам. Клумбы
ля аўтадарог і ця
пер яшчэ размаля
ваныя рознакаля
ровай мармуровай
крошкай з сімволі
кай Гульняў—Па
парацькветкай. На
агароджах уздоўж
галоўных праспек
таў—Незалежнас

цідыПераможцаў—нагадвалі
прападзеюметалічныяфігуркі,
штосімвалізавалі спартсменаў
плаўцоў, весляроў, фігурыс
таў…Пры ўездах у горад усіх
вітаў трохметровы Лесік, тры
маючы ў руцэ шыльду: “Сар
дэчна запрашаем”. А ўвечары
паўсюль гарэла святочная ілю
мінацыя,прыцягваліўвагуарт
аб’ектызалюмініевагапракату
у выглядзе навагодніх шароў,
падарункавыхкаробак,беларус
кіх жывёл і, вядома, эмблемы
Гульняў.

Многія ганаровыя госці ка
залі: да маштабнай падзеі бе
ларуская сталіца падрыхтава
лася — як мае быць. Мы ўсе
стараліся! І зразумела чаму.Бо
мы, беларусы,— народ гасцін
ны.Прывеціць,зусімлепшым,
зхлебам і соллюсустрэць гос
ця— гэта ў нас, як кажуць, у
крыві.Мнепадаецца,маштабны
спартыўныфорум,якіўпершы
нюпрайшоўуБеларусі,прыдаў
і новы сэнс паняццю яднання.
Мыяшчэглыбейадчулі:неаба
вязкова “быць разам” — су
працькагосьці.Кудыпрыемней
аб’ядноўвацца,яктоеспрадвеку
рабілінашыпродкінаКупалле,
на Каляды, на Дажынкі ды ін
шыясвяты—длярадасці.

Алі са Гюнгер

Залатыпалёт
КацярыныГалкінай
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